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VOORWOORD

Forse strategiewijziging met
eerste voorzichtige tekenen
van verbetering bij Blokker
2017 was het jaar van de omvangrijkste strategie
wijziging in de geschiedenis van Blokker Holding. De
ontwikkelingen in retail, de verslechterende commerciële
posities van onze retailbedrijven, de omvang van de
noodzakelijke herstelplannen en de brede scope van
Blokker Holding als houdstermaatschappij, noodzaakten
ons ertoe met grote urgentie meer focus aan te brengen
in het belang van alle stakeholders.

‘Terug naar de kern met een volledige
focus op Blokker’
Op 16 mei 2017 kondigden wij aan terug te gaan naar de kern
met een volledige focus op Blokker. We maakten daarbij bekend
de overige winkelformules te verkopen. Ook de sluiting van 100
verlieslatende Blokkerwinkels en het distributiecentrum in
Mijdrecht werden in dit kader aangekondigd en in gang gezet,
alsmede de sluiting van circa 100 eigen Marskramerwinkels. Dit
alles bovenop de al eerder aangekondigde sluiting van ruim 60
Blokkerwinkels in België.

‘Verregaande stappen in uitvoering
strategie’
Op het moment van schrijven - een jaar na de aankondiging
van de strategiewijziging - hebben wij Leen Bakker, Intertoys
en Xenos verkocht en de shared service centers en het grootste
deel van de ondersteunende diensten van de holding ontmanteld
en/of ondergebracht bij de werkmaatschappijen of derden. De
holdingorganisatie is inmiddels sterk verkleind tot circa 20
medewerkers. Bij Blokker zijn de laatste van de 100 te sluiten
winkels inmiddels gesloten. Marskramer is nu een groothandel
en franchiseformule zonder eigen winkels en de ontmanteling
van het distributiecentrum in Mijdrecht is afgerond. Maxi Toys
en Big Bazar worden nog verkocht.

‘Herstructureringskosten en eenmalige
afboekingen drukken - conform
verwachting - zwaar op nettoresultaat’
In het verslagjaar zijn verregaande stappen gezet met de
uitvoering van de strategie en de daarmee gepaard gaande
reorganisaties. De kosten en afschrijvingen, met een verlies aan
circa 1.900 arbeidsplaatsen over een periode van twee jaar,
drukten zwaar op ons nettoresultaat in 2017. Ook de eenmalige
afboekingen op de vaste activa deden het resultaat verder
afnemen.
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‘Operationele prestaties in 2017
teleurstellend’

STAPPEN SINDS DE

Operationeel wisten onze bedrijven in 2017 als geheel niet beter
te presteren dan in 2016. Het jaar 2017 kenmerkt zich door de
tegenvallende commerciële prestaties van alle winkelformules,
hetgeen het verlies verder deed toenemen.

STRATEGIEWIJZIGING

‘Voorzichtige trendbreuk bij Blokker eind
2017, belangrijk jaar 2018’
In 2017 is stevig ingezet op het herstelplan voor Blokker. De
opbrengsten van de verkochte formules kwamen ten goede aan
de plannen bij Blokker. Tegen het einde van het boekjaar, in het
derde kwartaal, zagen we dan ook een trendbreuk bij Blokker
B.V., waar we het contact met de klant hebben kunnen herstellen
en de omzet en het aantal klanten weer een voorzichtige groei
laten zien. Het directieteam van Blokker en de ruim 5.000 collega’s
van de Blokkerformule hebben een stevige klus te klaren om deze
eerste tekenen van verbetering door te zetten en ook uiteindelijk
te vertalen naar gezonde financiële resultaten. De basis voor
Blokkers herstel ligt in het krachtige huishoudmerk, het in 2016
en 2017 geheel vernieuwde netwerk van Blokkerwinkels met
vernieuwd assortiment en een verrassend programma van
promoties en marketingactiviteiten. Ook de in maart 2018 aan
gekondigde integratie van Blokker met Nextail geeft de online
groei van Blokker een extra impuls.

‘Integratie Nextail online impuls voor Blokker’
Met de uitvoering van de strategiewijziging zijn grote stappen
gezet. Onze nieuwe koers biedt alle stakeholders het beste
perspectief.

‘Strategiewijziging biedt alle stakeholders
het beste perspectief’
Hoewel het overgrote deel van de medewerkers een baan heeft
behouden bij Blokker of bij de nieuwe eigenaren van de verkochte
winkelformules, zijn de reorganisaties en winkelsluitingen als
gevolg van de strategiewijziging ook gepaard gegaan met een
verlies aan arbeidsplaatsen. Een moeilijke tijd voor alle betrok
kenen. Ik wil mijn waardering uitspreken voor al onze collega’s in
de winkels en op de kantoren en de holding die met toewijding
en grote professionaliteit de veranderingen hebben doorgevoerd.
Ik draag het stokje per 1 juli aanstaande over aan Michiel Witteveen
en wens hem, al mijn collega’s en franchisers in deze turbulente
tijd veel succes met het mooie Blokkermerk. Aandeelhouders,
leveranciers, verhuurders en business partners dank ik mede
namens mijn collega’s voor de steun waarop het concern kan
rekenen om de plannen voor Blokker en de ontmanteling van de
holding in alle rust en regie verder uit te voeren.
Casper Meijer
CEO
Mei 2018

AANKONDIGING VAN DE
VAN 16 MEI 2017:
10 JULI 2017
Verkoop van Leen Bakker aan Gilde Equity
Management. Nextail – de online organisatie
van Blokker Holding – zal de dienstverlening
aan Leen Bakker op basis van een service level
agreement voortzetten.

8 OKTOBER 2017
De shared services van IT zijn teruggelegd bij
de werkmaatschappijen en/of voor een deel
uitbesteed aan externe partijen.

3 DECEMBER 2017
Verkoop van Intertoys (met inbegrip van alle
winkels van Bart Smit en Toys XL) aan Alteri
Investors. Nextail – de online organisatie van
Blokker Holding – zal de dienstverlening aan
Intertoys op basis van een service level
agreement voortzetten.

1 JANUARI 2018
De shared services van Vastgoed en Kwaliteit
van Blokker Holding ondergebracht bij Retail
Property Management B.V. (RPM) en Précon
Food Management B.V. (Précon).

1 JANUARI 2018
De gezamenlijke inkoop van niethandelsgoederen van Blokker Holding
ondergebracht bij ProQure.

27 JANUARI 2018
Verkoop van alle Xenos-activiteiten in Duitsland
aan TEDi.

31 JANUARI 2018
Marskramer heeft alle eigen winkels gesloten en
is nu een volledige franchiseformule en groothandelsorganisatie.
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VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
ALGEMEEN
Blokker Holding B.V. is een structuurvennootschap, sinds vele
jaren actief in detailhandel en groothandel, met een aantal
winkelformules in de sectoren Huishoud, Speelgoed en Wonen.
De aandelen van Blokker Holding zijn in handen van de familie
Blokker. Het concern is decentraal georganiseerd, met een
compacte holding en zelfstandige werkmaatschappijen met
eigen directies. De onderneming kent een tweehoofdige Raad
van Bestuur met een CEO en een CFO en een Raad van
Commissarissen van drie leden. Naar aanleiding van de
ontwikkelingen in de retail, de verslechterende commerciële
posities van onze formules, de omvang van de noodzakelijke
herstelplannen en de scope van Blokker Holding als houdster
maatschappij, hebben wij in het voorjaar 2017 besloten tot een
omvangrijke reorganisatie. In mei 2017 hebben wij aangekondigd
dat onze aandacht volledig wordt gericht op de oorsprong van het
bedrijf: Huishoud in de Benelux, meer specifiek de Blokkerformule.
De winkelformules uit de segmenten Speelgoed (Intertoys, Maxi
Toys) en Wonen (Leen Bakker) en de overige huishoudformules
(Xenos en Big Bazar) zouden worden verkocht. In het kader van
deze ingrijpende strategiewijziging worden de holdingactiviteiten
volledig afgebouwd. De strategiewijziging en de daarbij behorende
reorganisaties en winkelsluitingen hebben onmiskenbaar een grote
impact gehad op onze collega’s in de winkels, de distributiecentra
en de hoofdkantoren. Ondanks de veerkracht, de professionaliteit
en de grote betrokkenheid van onze medewerkers, hebben de
veranderingen ook tijdelijk gevolgen gehad voor processen en
commerciële prestaties van de winkelbedrijven.
VERSLAGPERIODE
Blokker Holding kent een gebroken boekjaar dat loopt van de
vijfde week van januari tot en met de vierde week van januari van
het volgende jaar. Blokker Holding rapporteert intern in dertien
periodes van vier weken. Als gevolg hiervan ontstaat elke vijf tot
zes jaar een 53e handelsweek. Hiervan was sprake in het rapporta
gejaar 2015/16. Het boekjaar 2017/18 liep van 29 januari 2017 tot
en met 27 januari 2018. Het boekjaar wordt in het jaarverslag ook
aangeduid met ‘het verslagjaar’ of ‘het jaar 2017’.
Ten tijde van het opstellen van het budget voor het verslagjaar en
in lijn met de aangekondigde strategiewijziging was reeds voorzien
dat 2017 financieel een teleurstellend jaar zou worden dat gepaard
zou gaan met hoge reorganisatielasten en mogelijke boekhoud
kundige afboekingen. In het verslagjaar is grote voortgang geboekt
bij de uitvoering van de strategie. Bij Blokker in Nederland zijn
bijna alle eigen toekomstbestendige filialen omgebouwd naar ‘De
Nieuwste Blokker’ en meer dan 100 winkels zijn gesloten. Diverse
nieuwe commerciële initiatieven zijn ontplooid en het management
team is versterkt. In België zijn ruim 60 Blokkerfilialen gesloten en
is een pilot gestart met het concept van De Nieuwste Blokker in
de regio Gent. Marskramer is omgebouwd tot franchiseformule
annex groothandel en Leen Bakker, Intertoys en de 64 filialen van

Xenos in Duitsland zijn verkocht. Vervolgens is in maart 2018
overeenstemming bereikt met de familie Blokker over de over
dracht van Xenos. Xenos is in zijn geheel overgedragen en
vervolgens zullen circa 110 Xenos winkellocaties worden omge
bouwd tot CASA-winkels. Ook de afbouw van de holdingactiviteiten
vordert voorspoedig: de activiteiten van de shared service centers
ICT, vastgoed, productkwaliteit en centrale inkoop niet-handels
goederen zijn overgedragen aan de formules dan wel geoutsourced,
veelal met behoud van schaalvoordelen voor de formules.
OMZET
De netto concernomzet (excl. BTW) is in het verslagjaar uitgekomen
op € 1.583 miljoen, een daling van circa 19% ten opzichte van 2016
toen een netto-omzet werd gerealiseerd van € 1.965 miljoen. Deze
netto-omzet is hierna weergegeven, verdeeld over de drie strate
gische detailhandelssectoren van ons concern en onze groothandels:
NETTO-OMZET
in duizenden euro’s

2017/18		
2017/18

2016/17

Huishoud			852.771

956.103

Speelgoed			546.155

657.730

Wonen			160.170

333.526

Detailhandel			1.559.096

1.947.359

Groothandels			24.289
Totaal netto-omzet			

1.583.385

17.790
1.965.149

Het concern telde ultimo verslagjaar 1.136 winkels, waarvan 981
eigen filialen (inclusief zeven webshops), 155 franchisefilialen en
twee groothandels. In het verslagjaar zijn in totaal 640 eigen filialen
en 130 franchisefilialen meegegaan in de verkopen, 23 eigen
filialen geopend en 274 eigen filialen gesloten. De verkopen en het
aantal winkelsluitingen hadden een grote impact op de omzet;
exclusief deze effecten daalde de omzet met circa € 23,8 miljoen.
ONLINE
Alle formules, behalve Big Bazar en Marskramer, hebben een
webshop. Het aantal webshops is in het verslagjaar door de
verkoop van formules gedaald van twaalf naar zeven. Voor de
verkochte webshops zijn servicecontracten door Nextail
afgesloten tot in het volgende boekjaar. De consumentenomzet
die de webwinkels hebben gegenereerd is in 2017 € 168 miljoen
en is - door de verkoop van formules - gedaald t.o.v. 2016
(€ 173 miljoen). Door de introductie van ‘Nextail Connect!’ en het
toevoegen van een assortiment witgoed via AO.nl groeide het
online aanbod op blokker.nl van 12.000 naar ruim 100.000
artikelen. Met het oog op de verdere online ambities van Blokker
en de strategische focus van het concern op Blokker, is na afloop
van het verslagjaar besloten om een deel van de activiteiten van
Nextail te integreren met Blokker. Hiermee kan Blokker haar online
groei een verdere impuls geven. De overige activiteiten van
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Nextail worden na afronding van service level agreements met
Leen Bakker, Intertoys en Xenos begin 2019 stopgezet.
RESULTAAT
De operationele EBITDA* is uitgekomen op - € 133 miljoen (2016:
- € 49 miljoen). De gerapporteerde EBITDA is uitgekomen op
- € 231 miljoen (2016: - € 142 miljoen). De sterke daling van het
resultaat is zichtbaar in alle sectoren en wordt met name veroor
zaakt door de tegenvallende ontwikkeling van bezoekersaantallen/
conversie en blijvende concurrentie, wat druk op omzet en marge
heeft gezet. De eenmalige kosten gepaard gaande met de ingezette
herstructurering van het concern bedragen € 154 miljoen. De
eenmalige lasten voor de transformatie en reorganisatie bedragen
€ 57 miljoen (2016: € 93 miljoen). Daarnaast drukken de boek
houdkundige afboekingen op vaste activa (€ 56 miljoen) en op
verkochte deelnemingen (€ 41 miljoen) zwaar op het resultaat. Het
nettoresultaat over 2017 is uitgekomen op - € 344 miljoen (2016:
- € 180 miljoen).
* Operationele EBITDA wordt gedefinieerd als: ‘bedrijfsresultaat voor rente,
belastingen, afschrijvingen, amortisatie, voorzieningen, kosten t.b.v.
herstructurering, en andere posten die naar hun aard bijzonder, uitzonderlijk
of eenmalig zijn.’

INVESTERINGEN EN KASSTROMEN
In 2017 is voor een totaalbedrag van € 45 miljoen geïnvesteerd
in vaste activa (2016: € 85 miljoen). De ombouw van filialen naar
De Nieuwste Blokker is nagenoeg afgerond. Er is geïnvesteerd in
de activiteiten van Nextail, in ICT en supply chain. De investeringen
zijn intern gefinancierd. De filiaalsluitingen bij voornamelijk Blokker
in Nederland en België en Marskramer hebben een positief effect
op de voorraadontwikkeling gehad. Echter, de afbouw van de
voorraad van de verkochte formules heeft na verkoop plaats
gevonden, waardoor het werkkapitaal negatief beïnvloed is.
Door deze werkkapitaalopbouw voor het hoogseizoen en de
EBITDA-ontwikkeling is de netto kasstroom uit operationale
activiteiten uitgekomen op - € 219 miljoen (2016: € 8 miljoen).
De opbrengsten van de verkopen van Leen Bakker, Intertoys en
de filialen van Xenos in Duitsland hebben € 96 miljoen positief
aan de investeringskasstromen bijgedragen. Per saldo is de vrije
kasstroom over het jaar verslechterd en uitgekomen op - € 167
miljoen (2016: € 215 miljoen). De positieve vrije kasstroom van
vorig jaar wordt voornamelijk gedreven door de verkoop
opbrengst van de deelneming CASA.

BALANS EN LIQUIDITEIT
Het verslagjaar is afgesloten met een balanstotaal van
€ 446 miljoen (2016: € 970 miljoen). Het eigen vermogen is in
het verslagjaar gedaald naar € 19 miljoen (2016: € 363 miljoen).
Het garantievermogen, waarbij rekening wordt gehouden met het
achtergestelde deel van de faciliteit, bedraagt € 166 miljoen. De
solvabiliteit (o.b.v. garantievermogen en netto schuld)* is
uitgekomen op 41,0% (2016: 47,5%). Het bedrijf blijft daarmee
een sterke balans houden om de uitvoering van de transformatie
van Blokker en de strategiewijziging aan te kunnen. De liquiditeit
van het concern bedraagt op balansdatum € 42 miljoen en er is
€ 182 miljoen getrokken onder de kredietfaciliteit van € 485 miljoen.
Na balansdatum is de bestaande faciliteit gewijzigd waardoor de
onderneming de mogelijkheid krijgt om indien nodig de liquiditeits
ruimte te verhogen tot het oorspronkelijke bedrag van € 485 miljoen
en om rentewaivers (i.c. uitstellen van rentebetalingen) in te roepen.
Tot 1 juli 2019 zijn geen financiële convenanten/opeisingsgronden
van toepassing. Ingeval na 1 juli 2019 niet aan de financiële
convenanten wordt voldaan, zal management in gesprek gaan
met de financier/aandeelhouder over aanvullende maatregelen in
verband met het waarborgen van de continuïteit van de onder
neming. De faciliteit heeft deels een achtergesteld karakter en
voor een deel van de lening zijn zekerheden gesteld. Met deze
faciliteit is de liquiditeit voor het bedrijf zeker gesteld.
* Vanaf boekjaar 2017/18 wordt solvabiliteit gedefinieerd als: ‘eigen vermogen +
achtergesteld deel langlopende schulden gedeeld door (totaal vermogen
minus liquide middelen).’

RESULTAATBESTEMMING
In verband met de resultaatontwikkeling stelt de Raad van Bestuur
voor om over het boekjaar geen dividend uit te keren. Dit voorstel
is ook in de jaarrekening verwerkt.

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD
De Centrale Ondernemingsraad (COR) is samengesteld uit leden
van de ondernemingsraden van dochterondernemingen in
Nederland. De COR heeft in het verslagjaar regelmatig vergaderd,
waarvan één keer in een reguliere overlegvergadering met de
bestuurder. Een delegatie van de COR was aanwezig bij de
bespreking met de vakorganisaties over de verlenging en onder
tekening van het Sociaal Plan Blokker Holding. Met de HR
commissie uit de COR is in het verslagjaar gesproken over de
Nieuwe Arbowet en de gevolgen daarvan, de outsourcing van
een deel van de ICT-activiteiten (winkelsupport), de evaluatie van
medezeggenschap binnen het concern, de sluiting van winkels,
OVERZICHT VRIJE KASSTROOM
hoe om te gaan met bestaande arbeidsvoorwaarden bij overgaan
van personeel, de pensioenverzekering, de arbeidsvoorwaarden
in duizenden euro’s		
2017/18
2016/17*
Kasstroom uit operationele activiteiten		
-218.584
8.019
regeling voor Retail Logistics en de implementatie van de gedrags
code en de klokkenluidersregeling. In mei van het verslagjaar is
Saldo (des)investeringen (im)materiële vaste activa
-44.605
-51.660
Saldo (des)investeringen financiële vaste activa		
96.493
258.796
de strategiewijziging van Blokker Holding met de COR besproken.
Vrije kasstroom		
-166.696
215.155
In verband hiermee zijn met de COR procedureafspraken gemaakt
*Excl. effect extra (5e) Btw-afdracht in 2015 (impact ca. € 51 miljoen)
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over de adviesaanvragen inzake de verkoop van formules en de
afschaling en ontmanteling van de holding en de shared service
centers. In mei is ook de adviesaanvraag voor de verkoop van
Leen Bakker met de COR besproken en heeft een kennismakings
gesprek met koper Gilde plaatsgevonden. Tevens is met de COR
de concernfinanciering besproken. In juni en juli is met de COR
in diverse bijeenkomsten gesproken over afbouw van de holding
en de shared service centers en over de ontwikkeling van de
Marskramerformule naar franchise en groothandel. Met de HR
commissie is vervolgens periodiek overleg geweest over stand
van zaken en gevolgen van de strategiewijziging en de afbouw
van de holding. In oktober is de COR om advies gevraagd over
de voorgenomen verkoop van de speelgoedformules Intertoys en
Toys XL. De COR heeft ook kennisgemaakt met de koper Alteri.
Eind december is de adviesaanvraag voor de verkoop van de
Duitse activiteiten van Xenos met de COR besproken.
De gesprekken met de COR en met de commissies uit de COR
verlopen altijd in een goede en openhartige sfeer, met wederzijds
respect en vertrouwen. De Raad van Bestuur heeft veel waardering
voor de constructief kritische opstelling van de medezeggen
schap binnen het concern en de voortvarende wijze waarop de
vele adviestrajecten in het verslagjaar zijn doorlopen.
PERSONELE MUTATIES CONCERNORGANISATIE
De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden: Casper Meijer, CEO
en Jeroen Visser, CFO. In april 2018 heeft de heer Meijer te
kennen gegeven per 30 juni 2018 terug te treden uit de RvB en
zijn loopbaan buiten het concern te zullen vervolgen. Ten tijde
van de opstelling van dit verslag was nog geen opvolger bekend.
De voorzitter van de RvC, de heer Witteveen, zal vanaf 1 juli de
functie van CEO Blokker Holding waarnemen. In de directies van
de winkelformules en binnen de holdingorganisatie en de shared
service centers zijn in het verslagjaar slechts enkele mutaties
geweest. In augustus is de algemeen directeur van Blokker B.V.
teruggetreden en opgevolgd door de CEO van Blokker Holding
B.V. Hij heeft deze functie naast zijn functie van CEO Blokker
Holding sinds augustus ingevuld. Casper Meijer zal deze functie
eveneens per 30 juni 2018 neerleggen. Indien vóór deze datum
nog niet in de opvolging is voorzien, wordt de heer Witteveen
vanaf 1 juli a.s. waarnemend algemeen directeur Blokker B.V.
In het kader van de Wet Bestuur en Toezicht voldoet het concern
op dit moment niet aan een evenwichtige verdeling van bestuurs
functies over vrouwen en mannen. Bij benoemingen wordt
primair gekeken naar de kwaliteit en geschiktheid van kandidaten
voor de functies. Na het terugtreden van de heer Rottinghuis als
commissaris bestaat de Raad van Commissarissen uit drie
personen, waaronder mevrouw Poots-Bijl. Hiermee voldoet de
Raad van Commissarissen aan het criterium uit de wet.

VOORUITZICHTEN
Het verslagjaar heeft in het teken gestaan van de in mei 2017
aangekondigde strategiewijziging van het concern. In het
verslagjaar zijn volgens plan diverse concernondernemingen
verkocht. De focus ligt inmiddels volledig op de huishoud
winkelketen ‘Blokker’. De investeringen zullen ook in 2018 sterk
geconcentreerd zijn op de Blokkerwinkels. De uitrol van ‘De
Nieuwste Blokker’ is inmiddels vrijwel afgerond. In het lopende
jaar zullen investeringen worden gedaan in automatisering
(systemen), supply chain en de optimalisering van de
e-commerce activiteiten van Blokker. Naar verwachting zal de
negatieve resultaatontwikkeling in het verslagjaar kunnen worden
omgebogen. Het aantal werknemers (op basis van volledige
werktijd) zal door de desinvesteringen ook in het lopende jaar
verder dalen. Wij streven ernaar om in het lopende jaar ook de
verkoop van de formules Big Bazar en Maxi Toys succesvol af te
ronden.
De Raad van Bestuur dankt alle medewerkers werkzaam in de
winkels van onze formules, distributiecentra, hoofdkantoren en
shared service centers voor hun inzet voor onze onderneming
in het verslagjaar.

Amsterdam, 9 mei 2018
Raad van Bestuur
Casper Meijer, CEO
Jeroen Visser, CFO
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RISICOMANAGEMENT
ALGEMEEN
Blokker Holding is voor de omzet- en resultaatontwikkeling
volledig afhankelijk van de consumentenbestedingen. Deze
bestedingen worden sterk bepaald door economische ontwik
kelingen, maar ook door weersomstandigheden en technologische
veranderingen, waar Blokker Holding geen invloed op heeft. De
hieraan gerelateerde risico’s worden door Blokker Holding
beoordeeld en gevolgd. Om de hieruit voortvloeiende risico’s te
begrenzen, werkt het concern met een compacte holdingorganisatie
en een decentrale organisatiestructuur die via matrixoverleg de
risico’s en daarmee gepaard gaande (financiële) impact en kans
van optreden inschat. Op basis van deze inschatting worden
vervolgens beheersmaatregelen en acties bepaald. Deze matrix
wordt periodiek, maar tenminste tweemaal per jaar, geactualiseerd
en besproken in de vergaderingen van de Auditcommissie. De
belangrijkste punten uit dit overleg worden gerapporteerd aan de
Raad van Commissarissen.
PLANNING & CONTROL CYCLUS
In de jaarlijkse budgetcyclus wordt vastgesteld welke kansen
en bedreigingen Blokker Holding voor het concern en voor de
individuele werkmaatschappijen onderkent op conjunctureel,
strategisch, commercieel, operationeel en financieel vlak. Op
deze risico’s wordt zoveel mogelijk geanticipeerd. Het door de
Raad van Bestuur - op basis van de door directies van werk
maatschappijen ingediende budgetten - opgestelde budget
wordt besproken met en goedgekeurd door de Raad van
Commissarissen. De directies van de werkmaatschappijen
rapporteren per periode over de voortgang van de behaalde
operationele en financiële resultaten aan Blokker Holding. Deze
rapportages worden volgens een vast schema per periode door
de Raad van Bestuur met de betrokken directieteams besproken.
Op deze wijze wordt direct toezicht gehouden op de diverse
bedrijfsactiviteiten. De werking van de administratieve organisatie
en systemen wordt jaarlijks ook door de externe accountant
beoordeeld in het kader van de controle van de jaarrekening. De
bevindingen van de controle worden door de externe accountant
zowel met de CFO, alsook buiten aanwezigheid van de CFO, met
de Auditcommissie en de Raad van Commissarissen besproken.
GEÏDENTIFICEERDE RISICO’S
De geïdentificeerde risico’s zijn ingedeeld in de categorieën
algemeen strategisch, financieel, operationeel, bestuur en
management, juridisch, maatschappelijk, informatie en fiscaal.
Algemeen strategische risico’s: in het voorjaar van 2017 is op
basis van de resultaten van een haalbaarheidsstudie en na
intensief overleg tussen de Raad van Bestuur, de Raad van
Commissarissen en de aandeelhouders, besloten tot een
strategiewijziging en een omvangrijke reorganisatie. Het bedrijf
gaat hierbij volledig terug naar de oorsprong en focust zich op
Huishoud in de Benelux, meer specifiek de Blokkerformule. De

winkelformules uit de segmenten Speelgoed (Intertoys, Maxi
Toys) en Wonen (Leen Bakker) en de overige huishoudformules
(Xenos en Big Bazar) worden verkocht.
De voortgang van de strategie heeft in 2017 op het resultaat en
de liquiditeitsbehoefte gedrukt. De grootte en complexiteit van
de herstructurering en het aanslaan van de gewijzigde commerciële
aanpak bij Blokker brengt inherente risico’s en liquiditeitsbehoeftes
met zich mee. Management heeft de operationele processen
zodanig ingericht dat het succes van de commerciële aanpak
direct gevolgd en (waar nodig) bijgestuurd wordt. Daarnaast
wordt strak liquiditeitsmanagement toegepast. De realisatie van
het businessplan hangt in belangrijke mate af van de voortgang
van het plan van Blokker in Nederland. Het slagen van dit
businessplan is niet gegarandeerd en hangt af van een groot
aantal factoren; niet allen door Blokker beïnvloedbaar.
In dit kader zijn ook de volgende factoren van belang:
• marktcondities blijven zich op een voor Blokker gunstige wijze
ontwikkelen;
• er is blijvende steun van onze stakeholders waaronder aandeel
houders, personeel, leveranciers en kredietverzekeraars;
• de in Q4 ingezette voorzichtige positieve trend in retail KPI’s
(w.o. bezoekers, conversie, klanten) zet door. Blokker’s
commerciële plannen slaan aan bij de snel veranderende
consumentenwensen/-eisen, waaronder het eigen merk. De
ingezette sourcing strategie sorteert haar effect (w.o. eigen
inkoop in China en het juiste assortiment);
• kostenprogramma’s voor filiaal/huur/logistiek hebben het
gewenste effect;
• voorraadbeheersing en in het bijzonder het blijven borgen van
de artikelbeschikbaarheid; en
• de verkoop van de resterende formules gaat conform plan.
Management erkent het risico dat de nog geplande maatregelen,
voornamelijk bij Blokker in Nederland, niet plaatsvinden in het
verwachte tempo of dat de impact op resultaat en kasstromen
minder is dan verwacht, met een mogelijk negatieve invloed op
de liquiditeitspositie. In maart 2018 is hernieuwd overeenstemming
met de financier/aandeelhouder bereikt over de beschikbaarstelling
van voldoende liquiditeit. De huidige liquiditeitsprognoses en
beschikbare (hernieuwde) kredietfaciliteit geven Blokker Holding
voldoende liquiditeitsruimte om haar businessplan en activiteiten
uit te voeren en te werken aan het herstel van het concern.
Daarnaast heeft de onderneming de mogelijkheid om indien
nodig de liquiditeitsruimte te verhogen tot het oorspronkelijke
bedrag van € 485 miljoen en om rentewaivers in te roepen.
De financiële risico’s betreffen het niet realiseren van omzet en
margedoelstellingen door met name de verscherpte concurrentie,
zowel on- als offline. Op basis van de uitkomsten van de strategie
wijziging en door uitgebreid en gedegen consumentenonderzoek,
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marktinformatie en concurrentieanalyse wordt de positionering,
het productaanbod, de prijsstelling en het serviceniveau van de
formules in de eigen markt(en) voortdurend aangescherpt. De
onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik
van uiteenlopende financiële instrumenten die de onderneming
blootstellen aan markt-, valuta-, rente-, kasstroom-, krediet- en
liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft de onder
neming een beleid, inclusief een stelsel van limieten en procedures,
opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikke
lingen op de financiële markten, en daarmee de financiële prestaties
van de onderneming, te beperken. De onderneming zet afgeleide
financiële instrumenten (valutatermijn-contracten) in om risico’s te
beheersen. Afgeleide instrumenten worden niet ingezet voor
handelsdoeleinden. Liquiditeits- en financieringsrisico’s worden
door de afgesloten kredietfaciliteit afdoende gedekt. Interne
beheersing rondom liquiditeitsmanagement is het afgelopen jaar
aangescherpt door de implementatie van 13 weeks liquiditeits
forecasts. De hoogte van de kredietfaciliteit biedt voldoende
ruimte voor de uitvoering van de plannen. Er is een transparante,
open relatie met de kredietverzekeraars van de concern
ondernemingen.
Operationeel onderkent het concern de risico’s van directe
levering van leveranciers aan consumenten via eigen webshops,
waardoor omzet en marges onder druk komen. Wat betreft de
sourcing van producten wordt ernaar gestreefd om in principe
(het aanbod van) iedere leverancier binnen aanvaardbare tijd te
kunnen vervangen.
Juridisch bestaat het risico van non-compliance met wet- en
regelgeving op diverse gebieden, waaronder productaansprake
lijkheid, consumentenbescherming en verslaglegging. In het
verslagjaar is de juridische functie belegd bij de verschillende
werkmaatschappijen. Waar nodig vindt afstemming met en
ondersteuning door externe (juridische) adviseurs plaats. In 2017
is een start gemaakt met de inventarisatie van het gebruik en het
beheer van data in verband met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming die op 25 mei a.s. de huidige Wet
bescherming persoonsgegevens zal vervangen. In nauwe
samenspraak met ICT wordt gewerkt aan procedures voor
klanten en medewerkers.
De maatschappelijke risico’s betreffen primair imago- en
reputatieschade als gevolg van ondeugdelijke producten, dan
wel onverantwoordelijk handelen in brede zin. Voor wat betreft
het assortiment dient te worden vermeld dat de formules zelf
geen producten vervaardigen. Voor de productie van eigenmerkartikelen wordt zorgvuldig gesourced bij bekende
leveranciers. Controlesystemen binnen het kwaliteitscentrum
moeten ervoor zorgen dat producten voldoen aan de productkwalificaties, waarbij de focus ligt op productveiligheid. Daarnaast
draagt de bedrijfscultuur, waarin integriteit en eerlijk zaken doen

kernwaarden zijn, in belangrijke mate bij aan het beheersen van
de risico’s. In het concern geldt een gedragscode en een
klokkenluidersregeling.
De grootste operationele risico’s betreffen de beschikbaarheid
van informatiesystemen die de primaire processen en de beschik
baarheid van de logistieke faciliteiten ondersteunen. Ter beheersing
van deze risico’s is de IT-architectuur zodanig ingericht dat de
kassasystemen lokaal (stand alone) moeten kunnen werken en
van de gegevens van alle backofficesystemen permanent
back-ups worden gemaakt, zodat in geval van een calamiteit de
extern geplaatste IT-infrastructuur binnen een vanuit continuïteit
vereiste termijn weer operationeel is. De integere werking van de
systemen wordt bewaakt via toepassing van een eenduidige
releasepolicy en strikte ‘change management’-procedures.
De logistieke risico’s betreffen met name de goederendistributie
vanuit de diverse distributiecentra (DC’s) in Nederland en België.
In geval van een calamiteit in de IT-infrastructuur bij een van deze
DC’s, kan uitgeweken worden naar een ander DC. Ook kent ieder
DC een eigen bedrijfscontinuïteitsplan.
Fiscaliteit: de fiscale functie zorgt voor vroegtijdige signalering
en adequate adressering van fiscale risico’s. Blokker Holding
onderhoudt een open relatie met de Belastingdienst(en) in de
landen waar zij actief is. In het kader van het ‘horizontaal
toezicht’ heeft Blokker Holding een handhavingsconvenant met
de Nederlandse Belastingdienst ondertekend. Op deze wijze
wordt bereikt dat belastingkwesties in een open sfeer en op
basis van volledige transparantie worden besproken. De Raad
van Bestuur rapporteert periodiek de relevante belastingkwesties
aan de Auditcommissie.
De externe accountant beoordeelt de interne beheersmaatregelen
rondom de financiële verslaggeving, voor zover dat past in een
efficiënte en effectieve controleaanpak en rapporteert zijn
bevindingen hieromtrent via zijn managementletter aan de
directies van werkmaatschappijen en de Raad van Bestuur, en
via zijn accountantsverslag aan de Raad van Commissarissen.
De rapportages van de bevindingen hebben ook in het verslagjaar
geleid tot verbetering van processen en interne beheersing van
risico’s. De managementletter en bevindingen van de externe
accountant worden regulier besproken met de Auditcommissie
en eenmaal per jaar ook met de Raad van Commissarissen.
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BERICHT RAAD VAN
COMMISSARISSEN
VERSLAGJAAR 2017
Zoals reeds in het vorige jaarverslag aangegeven heeft de Raad
van Commissarissen vanaf eind 2016 frequent en intensief
overleg gevoerd met de Raad van Bestuur en de aandeelhouders
over de ontwikkelingen in de detailhandel, de verslechterende
commerciële posities van de verschillende winkelformules van het
concern en de voortgang van de in 2016 aangekondigde nood
zakelijke herstelplannen. In goed overleg met de verschillende
stakeholders is hierop in mei 2017 besloten om meer focus aan
te brengen in het concern. Op 16 mei 2017 werd de ingrijpende
strategiewijziging van Blokker Holding aangekondigd: de
volledige focus zou worden gericht op Blokker en alle overige
winkelformules zouden worden verkocht. In een speelveld dat
steeds competitiever wordt en met consumenten die hogere
eisen stellen, moeten winkelbedrijven zich immers voortdurend
vernieuwen om relevant en interessant te blijven. De daarbij
gewenste snelheid, wendbaarheid en commerciële slagkracht
vereisen meer focus. Wij verwachten dat de concernondernemingen
in een nieuwe omgeving bij andere partijen de aandacht krijgen
om voor de klant relevant te blijven en te kunnen groeien.
Door dit besluit houdt Blokker Holding op termijn op te bestaan.
Inmiddels zijn de bedrijven Leen Bakker, Intertoys en Xenos verkocht
en zijn de shared service centers en de ondersteunende centrale
diensten van de holding ontmanteld en/of ondergebracht bij de
werkmaatschappijen of bij derden. Na deze transacties telt het
concern nog de volgende formules: Blokker, Big Bazar, Maxi Toys,
de groothandels Elektroblok en Trend Center en de groothandel en
franchiseorganisatie Marskramer. De holdingorganisatie is inmiddels
sterk verkleind tot circa 20 medewerkers per datum jaarverslag.
De totale concernomzet is in 2017 gedaald ten opzichte van die
in 2016. In het verslag Raad van Bestuur wordt een nadere
toelichting gegeven op de omzet- en resultaatontwikkelingen in
de sectoren Huishoud, Speelgoed en Wonen. Ook in het lopende
jaar staan de omzet- en resultaatontwikkelingen nog onder druk.
De Raad volgt deze ontwikkelingen op de voet en constateert
dat de Raad van Bestuur, de directieteams en medewerkers voor
grote uitdagingen staan om deze ontwikkelingen in het lopende
jaar het hoofd te bieden. De Raad spreekt een woord van dank
uit aan het adres van alle medewerkers voor hun enorme inzet en
eensgezindheid om te werken aan oplossingen voor het concern.
De Raad wenst ook alle medewerkers van de formules die
inmiddels zijn verkocht veel succes in de toekomst.
De Raad van Commissarissen biedt de door de Raad van Bestuur
opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2017 ter vaststelling
aan. De jaarrekening is gecontroleerd door KPMG accountants.
Hun verklaring is vermeld op pagina 44. Wij hebben mede op grond
van deze verklaring en hun verslag de jaarrekening goedgekeurd
en stellen de vergadering van aandeelhouders voor deze vast te
stellen.

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN
COMMISSARISSEN
In het verslagjaar is de samenstelling van de Raad van
Commissarissen gewijzigd. Zoals in vorig jaarverslag reeds
aangekondigd is de heer R.M. van Kralingen per 5 april 2017
benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. De heer
Van Kralingen is ondernemer en consultant op het raakvlak
van business development en marketing en werkt voor diverse
internationale ondernemingen.
Per 1 december 2017 is de heer M.J.M. Witteveen benoemd
als lid van de Raad van Commissarissen. De heer Witteveen is
ondernemer en heeft diverse commissariaten. Wij zien in de
heren Van Kralingen en Witteveen met hun ruime ervaring in de
detailhandel een welkome versterking van de Raad. De heer
A.J.L. Slippens, lid van de Raad vanaf oktober 2010 en sinds
september 2016 voorzitter van de Raad, is in februari 2018
teruggetreden. De heer Witteveen is hem per 6 februari 2018
opgevolgd als voorzitter van de Raad. De heer H.Th.E.M.
Rottinghuis is per 16 april jl. terugtreden als commissaris. De
heer Rottinghuis is vanaf oktober 2010 lid geweest van de Raad.
Hij was tevens voorzitter van de Remuneratiecommissie en lid
van de Auditcommissie. De onderneming en de Raad van
Commissarissen zijn de heren Slippens en Rottinghuis zeer
erkentelijk voor hun waardevolle bijdragen aan de activiteiten
van de Raad en het concern. Zij hebben beiden sinds hun
eerste benoeming in 2010 blijk gegeven van een grote mate
van deskundigheid, inzet en betrokkenheid bij de ontwikkeling
van het concern.
Gezien de moeizame ontwikkelingen in de detailhandel in de
laatste jaren en de turbulente ontwikkelingen binnen het concern
is de inzet van commissarissen in de laatste acht jaar niet
beperkt gebleven tot de reguliere vergaderingen per jaar.
Op 24 april jl. heeft de heer C.T.H. Meijer, voorzitter van de Raad
van Bestuur van Blokker Holding B.V. en voorzitter van de directie
van Blokker B.V., aangekondigd per 30 juni a.s. beide functies
neer te leggen en zijn loopbaan buiten het concern te vervolgen.
De heer Meijer heeft zijn beslissing genomen op basis van
uiteenlopende verwachtingen tussen de aandeelhouders, de
Raad van Commissarissen en hemzelf over de snelheid van de
veranderingen en de onderliggende financiële resultaten van
Blokker B.V. De heer Witteveen, voorzitter van de Raad van
Commissarissen, zal zijn functies vanaf 1 juli a.s. waarnemen. De
heer Meijer is sinds oktober 2015 in dienst van Blokker Holding en
sinds januari 2016 voorzitter van de Raad van Bestuur. Sinds
augustus 2017 is hij tevens directievoorzitter van Blokker B.V.
De Raad van Commissarissen is de heer Meijer veel dank
verschuldigd voor zijn grote inzet voor het concern en in het
bijzonder bij Blokker.
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TOEZICHT EN GOVERNANCE
Met de Raad van Bestuur wordt in beginsel volgens een
vastgesteld schema van vergaderingen de gang van zaken
besproken. In verband met de ontwikkelingen in het verslagjaar
heeft de Raad in het verslagjaar veelvuldig en extra met de Raad
van Bestuur vergaderd. De commissarissen zijn ook buiten deze
vergaderingen diverse malen bijeen geweest.

In het kader van de Wet bestuur en toezicht voldoet het concern
op dit moment niet aan een evenwichtige verdeling van bestuurs
functies over vrouwen en mannen. Bij benoemingen wordt
primair gekeken naar de kwaliteit en geschiktheid van kandidaten
voor de functies. Na het terugtreden van de heer Rottinghuis uit
de Raad van Commissarissen bestaat de Raad uit drie leden,
waaronder een vrouw.

De Raad kent drie commissies: de Auditcommissie, de Selectieen Benoemingscommissie en de Remuneratiecommissie. De
commissies uit de Raad zijn in het verslagjaar diverse malen bij
elkaar geweest. De Auditcommissie heeft in het verslagjaar vier
keer vergaderd. In een vergadering met de CFO en de externe
accountant is gesproken over de samenvatting van de controle
bevindingen, de managementletter, de jaarstukken en het
accountantsverslag. Voorts wordt volgens een jaarschema een
groot aantal onderwerpen besproken, zoals corporate reporting,
verslaggevingsissues, managementrapportages, omzet- en
kostenontwikkelingen, risicomanagement, interne beheersing en
fiscale zaken. In het verslagjaar is tevens uitvoerig gesproken
over de processen en afwikkeling van de verkoop van formules.
In verband met de noodzakelijke verruiming van de
kredietfaciliteit is in het verslagjaar in de Auditcommissie uitvoerig
gesproken over de voorwaarden en condities van de in maart van
het lopende jaar gesloten nieuwe overeenkomst van geldlening
met de aandeelhouders. Door deze verruiming van de krediet
faciliteit is de concernfinanciering voor langere termijn gewaar
borgd. Verder heeft de voorzitter van de Auditcommissie voor
afgaand aan de vergaderingen ook separaat met de accountant
gesproken over de voortgang en ontwikkelingen in de audit.
De Remuneratiecommissie heeft de invulling van de bezoldiging
van de leden van de Raad van Bestuur besproken.

De Raad spreekt zijn waardering uit voor de goede open overleg
structuur tussen de medezeggenschap en de bestuurder en de
voortvarende wijze waarop de Centrale Ondernemingsraad de
verschillende en complexe adviestrajecten voor de verkoop van
concernonderdelen in het verslagjaar heeft behandeld en met
positieve adviezen heeft afgesloten.

In de vergaderingen met de Raad van Bestuur is naast de
concernstrategie tevens gesproken over de ontwikkelingen bij
Blokker en de gang van zaken bij de uitrol van De Nieuwste
Blokker-filialen en de online activiteiten van de winkelformules.
Met de Raad van Bestuur is voorts uitvoerig gesproken over de
voortgang van de verkoop van de formules, de herstructurering
en afbouw van de holding en de shared service centers en de
toekomst van de dienstverlening door Nextail.
Periodiek is met de Raad van Bestuur gesproken over de
personele bezetting van sleutelposities binnen het concern, in
het bijzonder de directieteams van de werkmaatschappijen.
Hierbij is in het verslagjaar ook aandacht geschonken aan de
retentie van sleutelmedewerkers in verband met de aangekondigde
strategiewijziging. De Raad heeft het jaarverslag en de jaarrekening
besproken in een vergadering met de Raad van Bestuur waarbij
ook de externe accountant aanwezig was.

De Raad van Commissarissen dankt de leden van de Raad van
Bestuur, de directieteams en de medewerkers van de holding en
de werkmaatschappijen voor hun inzet en inspanningen in het
verslagjaar en wenst alle betrokkenen veel succes bij de ombuiging
van de negatieve omzet- en resultaatontwikkelingen.
Wij moeten ons gezamenlijk inzetten om de onderneming na de
verkoop van de diverse formules weer tot bloei te brengen. Wij
wensen ook de werknemers van de concernondernemingen die in
het verslagjaar zijn verkocht een perspectiefrijke toekomst.

Amsterdam, 9 mei 2018
Raad van Commissarissen
M.J.M. Witteveen, voorzitter
R.M. van Kralingen
M.J. Poots-Bijl
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JAAR IN BEELD
FEBRUARI

APRIL

MEI

BLOKKER N.V. (BLOKKER BELGIË)
KONDIGT INTENTIE AAN TOT SLUITING
VAN 69 VAN HAAR WINKELS IN BELGIË
7 februari - Blokker N.V. (Blokker België)
kondigt intentie aan tot sluiting van 69
van haar winkels in België als onderdeel
van een plan om de rentabiliteit van de
vennootschap te herstellen.

OP=OP DAGEN VAN BLOKKER EEN
SUCCES
4 april - Blokker lanceert de nieuwe actie
Op=Op dagen waarbij een deel van het
huishoudbasisassortiment scherp geprijsd
wordt aangeboden. De actie overtreft de
verwachtingen en de drukte rond de
Op=Op dagen is zelfs vergelijkbaar met
de piek rond de feestdagen in december.

INTERTOYS CLICK & COLLECT
15 mei - Na een geslaagde start rolt Nextail
in week 20 Click & Collect grootschalig uit
bij Intertoys. Per week worden circa 40
extra winkels aangesloten op Click &
Collect waarmee zij de mogelijkheid krijgen
om vanuit hun winkelvoorraad weborders
te kunnen aanbieden aan klanten die deze
in de winkel willen ophalen. Dit project is
een mooi voorbeeld van ‘think big and act
small’. In kleine stappen legt Intertoys
hiermee de basis voor een mooie
omnichannel belofte aan de klant.
STRATEGIEWIJZING
16 mei - Blokker Holding kondigt aan zich
volledig te gaan focussen op de winkel
formule Blokker en de winkelformules Leen
Bakker, Intertoys (Intertoys, Bart Smit, Toys
XL), Xenos, Big Bazar en Maxi Toys te
verkopen. De winkelformule Marskramer
gaat door als franchiseformule en groot
handelsorganisatie.

MAART
BLOKKER OPTIMALISEERT LOGISTIEKE
OPERATIE
11 april - Om de commerciële slagkracht
en het concurrentievermogen verder te
verbeteren, optimaliseert Blokker de
logistieke organisatie. Hierbij wordt het
overgebleven speelgoed- en tuin
assortiment van het DC in Mijdrecht
overgeheveld naar het centrale DC in
Geldermalsen.

OPENING 200STE NIEUWSTE BLOKKER
17 mei - Ondanks de ingrijpende
boodschap die op 16 mei werd gedaan
door Blokker Holding, kijkt Blokker ook
vooruit. Onverminderd worden Nieuwste
Blokkerwinkels geopend. Zo opende
Blokker op 17 mei in Diemen haar 200ste
Nieuwste Blokkerwinkel.

150STE NIEUWSTE BLOKKER
2 maart - In Haarlem, IJsselstein en
Amsterdam worden op 2 maart drie
Nieuwste Blokkers geopend, waarmee de
mijlpaal van 150 Nieuwste Blokkerwinkels
wordt gehaald.
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JULI
SLUITINGEN BLOKKER
3 juli - Blokker kondigt de eerste serie
van winkelsluitingen aan. Tussen juli 2017
en april 2018 worden verouderde winkels
gesloten en wordt een netwerk van
ruim 400 vernieuwde Blokkerwinkels
opgebouwd.

BIG BAZAR OPENT 30 WINKELLOCATIES
13 juli - Big Bazar opent 30 nieuwe
winkellocaties en is daarmee één van de
snelst groeiende winkelketens van
Nederland. Het aantal winkels van Big
Bazar komt hiermee eind 2017 op 133
winkels.

BLOKKER KICK-OFF
TRAININGSPROGRAMMA LEF
19 mei - Blokker start met het
trainingsprogramma LEF (Leidinggeven
Eigentijdse Filialen), bedoeld voor alle
Operationeel Managers, Bedrijfsleiders
en winkelmedewerkers binnen Blokker.
Het programma wordt aangeboden via
allerlei werkvormen, zowel online als
offline en is opgebouwd uit verschillende
modules gedurende het jaar. LEF richt
zich voornamelijk op de klant anno 2017
en diens behoeften en verwachtingen.

JUNI

VERKOOP LEEN BAKKER AAN GILDE
EQUITY MANAGEMENT
10 juli - Volgend op de strategiewijziging
van 16 mei jl. rondt Blokker Holding de
verkoop van woonwarenhuis Leen Bakker
aan Gilde Equity Management af.

AFFILIATE MARKETING NEXTAIL
19 juni - Nextail start met TradeTrackers
Real Attribution voor haar affiliate
marketingcampagnes en promoot
hiermee de webshops van Blokker
Holding. Hiermee beloont Nextail alle
online partners die ervoor hebben
gezorgd dat klanten uiteindelijk een
aankoop doen op blokker.nl.

BLOKKER SLUIT WITGOEDSPECIALIST
AO.NL AAN OP DE WEBSHOP
20 juli - Blokker.nl sluit witgoedspecialist
AO.nl aan op de webshop en is daarmee
in één klap 750 witgoedproducten van
bekende merken rijker. Blokker wordt zo
nog meer een one-stop-shop voor
huishoudproducten. Klanten hoeven
voortaan niet meer van de webshop van
blokker.nl weg om witgoed zoals ovens,
fornuizen, wasmachines en koelkasten te
kopen.

NEXTAIL EN PUBLITAS BRENGEN
EERSTE ‘REAL TIME’ RECLAMEFOLDER
OP DE MARKT
11 juli - Nextail brengt – in samenwerking
met Publitas – de eerste volledige ‘real
time’ reclamefolder op de markt. De
content in de online reclamefolder is
volledig dynamisch gegenereerd.
Hiermee wordt online communicatie
naar klanten actueler, persoonlijker en
waardevoller dan ooit.
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AUGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

MIJLPAAL IN OMBOUW: BLOKKER
OPENT 250STE NIEUWSTE BLOKKER
2 augustus - Blokker opent haar 250ste
Nieuwste Blokker in Harderwijk.
In vijftien maanden tijd werden al 250
Blokkerwinkels omgebouwd naar het
nieuwe winkelconcept.

NEXTAIL STAAT WEDEROM IN DE TOP10
VAN DE TWINKLE 100
22 september - Nextail heeft wederom
een plek in de top10 van de Twinkle 100
behaald en is daarmee één van de tien
grootste online spelers in Nederland.

FREEBEES-PROGRAMMA BREIDT UIT
MET BIG BAZAR
2 oktober - Het FreeBees-spaarprogramma,
een van de meest actieve spaarprogramma’s
van Nederland, wordt uitgebreid met Big
Bazar.

DIRECTIEWISSELING BLOKKER
22 augustus - Casper Meijer volgt Rob
Heesen op als algemeen directeur van
Blokker B.V. Hij zal deze rol vervullen
naast zijn rol als CEO van Blokker Holding.
XENOS DOET MINI MAKE-OVERS BIJ
ZES WINKELS
Augustus - Xenos doet mini make-overs
bij zes winkels, waarbij onder andere de
gedwongen looproute is verwijderd en
inspiratiewerelden zijn geplaatst. Deze
mini make-overs zijn gebaseerd op de
leerpunten en successen uit de twee
leerwinkels van Xenos in Den Bosch en
Haarlem.

BAS VERHEIJEN NIEUWE DIRECTEUR
MARKETING & FORMULE BLOKKER B.V.
28 september - Bas Verheijen is aangesteld
als nieuwe directeur Marketing & Formule
van Blokker B.V. Verheijen is een van de
medeoprichters van de online supermarkt
Picnic. Daarnaast heeft hij eerder
vernieuwingen in gang gezet bij C1000,
Albert Heijn, Ahold en Procter & Gamble.

TWEEDE EDITIE VAN DE OP=OP DAGEN
BIJ BLOKKER
4 oktober - Eind september/ begin
oktober vindt de tweede editie van de
Op=Op dagen plaats bij Blokker. Het is
gezellig druk in de winkels, het is druk in
het e-DC en de doelstellingen ten
aanzien van de omzet worden gehaald.
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NOVEMBER
BLOKKER START MET VERKOOP
SANDD-KERSTZEGELS
7 november - Blokker start met de verkoop
van goedkopere Sandd-kerstzegels in de
winkels. Deze zegels zijn 23 cent goed
koper dan bij PostNL en zijn verkrijgbaar
in alle Blokkerwinkels.
BLOKKER HOLDING HEEFT
ALLE ACTIVITEITEN VAN IT
GEDECENTRALISEERD
8 oktober - In het licht van de strategie
wijziging heeft Blokker Holding alle
shared services activiteiten van IT
gedecentraliseerd en weer onder
gebracht bij de werkmaatschappijen.

BIG BAZAR BESTAAT 10 JAAR
8 november - Het snelgroeiende Big
Bazar bestaat 10 jaar en viert dit jubileum
met een Bizar prijzenfestival en een
verjaardagscampagne. Vanaf de
oprichting van de eerste winkel op 8
november 2007 in Apeldoorn is Big
Bazar uitgegroeid tot 133 winkels eind
2017 in Nederland en Vlaanderen.

NEXTAIL LANCEERT VOLLEDIG NIEUWE
WEBSHOP INTERTOYS.NL
19 oktober - Nextail lanceert een volledig
vernieuwde webshop intertoys.nl waarmee
het online winkelen nog makkelijker en
klantvriendelijker wordt. Voor de
ontwikkeling van de vernieuwde website
zijn veel nieuwe technologieën gebruikt
waardoor de website schaalbaar is
tijdens piekmomenten, de laadtijden
sneller zijn en de zoekfunctionaliteit
geavanceerder is geworden. Daarnaast
is de webshop ontworpen vanuit een
‘mobile first’ gedachte.
NEXTAIL LANCEERT ONLINE
MARKETPLACE OP INTERTOYS.NL
25 oktober - In navolging van blokker.nl
lanceert Nextail de online marketplace
ook op intertoys.nl. Het verkoopplatform
intertoys.nl is hiermee opengesteld voor
externe verkopers en biedt zo in één klap
ruim 25.000 extra producten aan.

BLOKKER OPENT 300STE NIEUWSTE
BLOKKER
8 november - Blokker opent de 300ste
Nieuwste Blokker in Almere op feestelijke
wijze waarbij 25 Senseo koffieapparaten
aan de eerste 25 bezoekers zijn uitgedeeld
en er de hele dag een grootse Blokker
Bingo wordt gespeeld.

PRIJSEVENEMENT
HUISJEBOOMPJEFEESTJE BLOKKER
9 november - Blokker trapt dit jaar het
feestdagenseizoen af met het nieuwe
prijsevenement HuisjeBoompjeFeestje,
waarbij twee weken lang alvast veel mooie
producten voor de feestdagen uit onder
andere de werelden Eten & Tafelen en
Koken & Bakken voor scherpe prijzen
worden aangeboden.
BLOKKERWINKELS IN BELGIË
OMGEBOUWD NAAR DE NIEUWSTE
BLOKKER
16 november - Blokker start in België met
de ombouw van zeven winkels naar de
Nieuwste Blokker. Donderdag 16 november
worden de deuren van de eerste vier van
de zeven geplande winkels in de regio
Gent feestelijk geopend, namelijk in
Lochristi, Wetteren, Melle en Mariakerke.
De nieuwe winkels hebben niet alleen een
nieuw uiterlijk gekregen, ze zijn ook
uitgerust met een groter assortiment,
waarin ook plek is voor de eigen Belgische
producten.
BLOKKER SPEELGOEDACTIE
22 november - Blokker start net voor
Sinterklaas met grootse speelgoedacties
in de winkels waarbij A-merkspeelgoed
met 50% korting wordt aangeboden. De
actie is een groot succes en zorgt voor
veel traffic bij de winkels. De actie is zo
succesvol dat deze wordt verlengd en er
extra speelgoed wordt toegevoegd.
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DECEMBER

JANUARI

VERKOOP INTERTOYS AAN ALTERI
INVESTORS
3 december - Blokker Holding rondt de
verkoop af van speelgoedwinkel Intertoys
aan Alteri Investors. Alteri Investors wordt
hiermee de nieuwe eigenaar van Intertoys,
met inbegrip van alle winkels van Bart
Smit en Toys XL.

SHARED SERVICE CENTERS
ONDERGEBRACHT BIJ EXTERNE
PARTIJEN
1 januari - De shared service centers van
Blokker Holding op het gebied van
vastgoedmanagement en productveilig
heid worden ondergebracht bij de externe
partijen Retail Property Management B.V.
(RPM) respectievelijk Précon Food
Management B.V. (Précon). Ook de
gezamenlijke inkoop van niet-handels
goederen wordt ondergebracht bij een
externe partij: ProQure.

VERKOOP DUITSE ACTIVITEITEN VAN
XENOS AAN TEDI
27 januari - Blokker Holding rondt de
verkoop van de Duitse activiteiten van
Xenos aan TEDi af. TEDi heeft de
aandelen overgenomen van het Duitse
Xenos-bedrijf met de daarbij behorende
64 Duitse Xenoswinkels. TEDi zal deze
winkels de komende maanden ombouwen
naar TEDi-winkels.

GROOTSE SALE BLOKKER
Januari - Blokker start met een grootse
Sale-campagne. Het wisselende aanbod
van de Sale en het Weekend Alarm
zorgen voor veel reuring op de winkelvloer,
trekken veel klanten en zorgen voor extra
omzet.

MARSKRAMER EIGEN WINKELS
GESLOTEN
31 januari - Per 31 januari 2018 zijn alle
eigen winkels van de huishoudformule
Marskramer gesloten. Marskramer gaat
verder als franchiseformule en groothandel.

JAARREKENING

BLOKKER
HOLDING
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GECONSOLIDEERDE BALANS
in duizenden euro’s, na voorstel winstbestemming		
noot
27 januari 2018		
28 januari 2017

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa

1		

10.128		

Materiële vaste activa
2
Gebouwen en terreinen		
38.227		
104.553
Overige vaste bedrijfsmiddelen		
46.886		
97.613
				
85.113		
Financiële vaste activa

26.143

202.166

3		44.535		52.432

Vlottende activa
Voorraad handelsgoederen

4		197.694		371.677

Vorderingen
Handelsdebiteuren
5
22.833		 28.417
Overige vorderingen
6
23.083		 49.609
Overlopende activa
7
20.863		 34.451
				
66.779		

112.477

Liquide middelen			 41.806		205.234
Totaal			446.055		970.129
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in duizenden euro’s, na voorstel winstbestemming		
27 januari 2018		
28 januari 2017
noot

PASSIVA
Eigen vermogen*

28		 18.988		363.488

Voorzieningen
1.822		1.548
Belastingen
8
Overige voorzieningen
9
43.582		82.444
				
45.404		
Langlopende schulden
Achtergestelde schulden*
10
146.724		
Overige schulden
10
35.045		183.325
				
181.769		
Kortlopende schulden
Schulden aan handelscrediteuren		
83.070		
145.880
33.329		67.345
11
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden
24.181		18.204
12
Overlopende passiva
13
59.314		107.895
				
199.894		

Totaal

83.992

183.325

339.324

		446.055		 970.129

* Garantievermogen			

165.712		

363.488

Het garantievermogen bestaat uit het eigen vermogen en de achtergestelde schulden. De berekening van de solvabiliteit (van 41,0%
voor 2017 en 47,5% voor 2016) is opgenomen onder noot 14.
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GECONSOLIDEERDE WINSTEN VERLIESREKENING
in duizenden euro’s			
noot
2017/18		
2016/17

Netto-omzet

16		1.583.385		 1.965.149

Kostprijs van de omzet			
-1.242.761		
-1.486.583
Bruto-omzetresultaat		
340.624		 478.566
Verkoopkosten		532.902		 596.762
Algemene beheerskosten**		
147.938		
97.008
Som der kosten			-680.840		 -693.770
Bedrijfsresultaat		
-340.216		 -215.204
Financiële baten		
-		
2.389
Financiële lasten		
-5.753		
-6.126
Totaal financiële baten en lasten			-5.753		 -3.737
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
vóór belastingen			-345.969		 -218.941
19		 1.799		38.483
Belastingen
Nettoresultaat			-344.170		 -180.458
** Inclusief verkoopresultaat deelnemingen € 40,8 miljoen (zie noot 20).

GECONSOLIDEERD OVERZICHT
TOTAALRESULTAAT
in duizenden euro’s		
2017/18		
2016/17

Nettoresultaat			-344.170		 -180.458
Omrekeningsverschillen buitenlandse deelnemingen
(via eigen vermogen)			
-330		
159
Totaalresultaat			-344.500		 -180.299
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GECONSOLIDEERD
KASSTROOMOVERZICHT
in duizenden euro’s		
2017/18

2016/17

Bedrijfsresultaat			-340.216		 -215.204
Aanpassingen voor:
• Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen		
108.921		
73.024
• Resultaat verkoop deelnemingen		
40.849		
• Mutatie voorzieningen		
-31.059		
19.857
• Overige		-1.773		-2.704
				
116.938		
90.177
Operationele kasstroom voor mutatie werkkapitaal			-223.278		 -125.027
Mutatie werkkapitaal in:
• Voorraden		-11.656		 31.653
• Vorderingen		-24.118		 -7.358
23.802		
100.372
• Kortlopende schulden		
				
-11.972		
124.667
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			-235.250		
-360
-5.712		
-6.092
Betaalde en ontvangen rente		
Betaalde en ontvangen winstbelasting		
22.378		
14.471
				
16.666		
Netto kasstroom uit operationele activiteiten			-218.584		

8.379
8.019

Investeringen in (im)materiële vaste activa		
-52.471		
-58.956
7.866		
7.296
Ontvangsten uit desinvesteringen (im)materiële vaste activa		
(Des)investeringen in financiële vaste activa		
680		
59
Verkoop deelnemingen (incl. afgestoten geldmiddelen)		
95.813		
250.991
Ontvangen dividend		
-		
7.746
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten			 51.888		207.136
Aflossing / ontvangst langlopende leningen		
3.413		
-60.802
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten			 3.413		-60.802
Saldo kasstromen			-163.283		 154.353
Liquide middelen per begin boekjaar			
205.234		
50.803
Effect wijzigingen in wisselkoersen			
-145		
78
Liquide middelen per einde boekjaar		 41.806		205.234
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GRONDSLAGEN VOOR DE
FINANCIËLE VERSLAGGEVING
ALGEMEEN
Blokker Holding, gevestigd te Hessenbergweg 8, 1101 BT
Amsterdam, is een besloten vennootschap. De onderneming
staat als holdingmaatschappij aan het hoofd van een detail
handelsconcern met winkelketens in de sectoren Huishoud,
Speelgoed en Wonen, en met groothandels.
Statutair eindigt het boekjaar op de zaterdag van week 4 in het
kalenderjaar. Het boekjaar bestond in 2017/18 uit 52 weken
(2016/17: 52 weken). De laatste dag van het boekjaar 2017/18
was 27 januari 2018 en van vorig boekjaar 28 januari 2017.
De jaarrekening is opgesteld op continuïteitsgrondslagen en
volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De
grondslagen die worden toegepast voor de waardering van
activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op
historische kosten.
De financiële gegevens van de onderneming zijn in de geconso
lideerde jaarrekening verwerkt. Derhalve vermeldt de enkelvoudige
winst- en verliesrekening conform artikel 402 Boek 2 BW slechts
het aandeel in het resultaat na belastingen van vennootschappen
waarin wordt deelgenomen en het overige resultaat na belastingen.
VOORTGANG VAN DE STRATEGIEWIJZIGING EN
ONTWIKKELINGEN TIJDENS DE VERSLAGPERIODE
Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de detailhandel, de
verslechterende commerciële posities van onze winkelbedrijven,
de omvang van de noodzakelijke herstelplannen en de scope
van Blokker Holding als houdstermaatschappij, hebben wij in het
voorjaar 2017 besloten tot een omvangrijke reorganisatie. In mei
2017 hebben wij aangekondigd dat onze aandacht volledig wordt
gericht op de oorsprong van het bedrijf: Huishoud in de Benelux,
meer specifiek de Blokkerformule. De winkelformules uit de
segmenten Speelgoed (Intertoys, Maxi Toys) en Wonen (Leen
Bakker) en de overige huishoudformules (Xenos en Big Bazar)
zullen worden verkocht. In het kader van deze ingrijpende
strategiewijziging worden de holdingactiviteiten volledig afgebouwd.
De strategiewijziging en de daarbij behorende reorganisaties en
winkelsluitingen hebben onmiskenbaar een grote impact gehad
op onze collega’s in de winkels, de distributiecentra en de hoofd
kantoren. Ondanks de veerkracht, professionaliteit en grote
betrokkenheid van onze medewerkers hebben de veranderingen
ook tijdelijk gevolgen gehad voor processen en commerciële
prestaties van de winkelbedrijven.
In het verslagjaar is grote voortgang geboekt in de uitvoering van
de strategie. Bij Blokker in Nederland zijn bijna alle eigen toekomst
bestendige filialen omgebouwd naar ‘De Nieuwste Blokker’ en
meer dan 100 winkels zijn gesloten. Diverse nieuwe commerciële
initiatieven zijn ontplooid en het managementteam is versterkt. In
België zijn 63 Blokkerfilialen gesloten en is een pilot gestart met
het concept van ‘De Nieuwste Blokker’ in de regio Gent.

Marskramer is omgebouwd tot franchiseformule annex groothandel
en Leen Bakker, Intertoys en de 64 filialen van Xenos in Duitsland
zijn verkocht. Vervolgens is in maart 2018 overeenstemming
bereikt met de familie Blokker over de overdracht van Xenos.
Xenos is in zijn geheel overgedragen en vervolgens zullen circa
110 Xenos winkellocaties naar verwachting worden omgebouwd
tot CASA-winkels. Ook de afbouw van de holdingactiviteiten vordert
voorspoedig: de activiteiten van de shared service centers ICT,
vastgoed, productkwaliteit en centrale inkoop niet-handelsgoederen
zijn overgedragen aan de formules dan wel geoutsourced, veelal
met behoud van schaalvoordelen voor de formules.
De voortgang van de strategie heeft in 2017 op het resultaat en
de liquiditeitsbehoefte gedrukt. De grootte en complexiteit van
de herstructurering, en het aanslaan van de gewijzigde commerciële
aanpak bij Blokker brengt inherente risico’s en liquiditeitsbehoefte
met zich mee. Het management heeft de operationele processen
zodanig ingericht dat het succes van de commerciële aanpak
direct gevolgd en (waar nodig) bijgestuurd wordt. Daarnaast wordt
strak liquiditeitsmanagement toegepast. De realisatie van het
businessplan hangt in belangrijke mate af van de voortgang van
het plan van Blokker in Nederland. Het slagen van dit businessplan
is niet gegarandeerd en hangt af van een groot aantal factoren;
niet allen door Blokker beïnvloedbaar. In dit kader zijn ook de
volgende factoren van belang:
•	
marktcondities blijven zich op een voor Blokker gunstige wijze
ontwikkelen;
•	
er is blijvende steun van onze stakeholders waaronder de
financier/aandeelhouder, personeel, leveranciers en krediet
verzekeraars;
•	
de in Q4 ingezette voorzichtige positieve trend in retail KPI’s
(w.o. bezoekers, conversie, klanten) zet door. Blokker’s
commerciële plannen slaan aan bij de snel veranderende
consumentenwensen/-eisen, waaronder het eigen merk. De
ingezette sourcing strategie sorteert haar effect (w.o. eigen
inkoop in China en het juiste assortiment);
•	
kostenprogramma’s voor filiaal/huur/logistiek hebben het
gewenste effect;
•	
voorraadbeheersing en in het bijzonder het blijven borgen van
de artikelbeschikbaarheid; en
•	
de verkopen van de resterende formules verlopen conform plan.
Management erkent het risico dat de nog geplande maatregelen,
voornamelijk bij Blokker in Nederland, niet plaatsvinden in het
verwachte tempo of dat de impact op resultaat en kasstromen
minder is dan verwacht, met een mogelijk negatieve invloed op
de liquiditeitspositie. In maart 2018 is hernieuwd overeenstemming
met de financier/aandeelhouder bereikt over de beschikbaar
stelling van voldoende liquiditeit. De huidige liquiditeitsprognoses
en beschikbare (hernieuwde) kredietfaciliteit geven Blokker Holding
voldoende liquiditeitsruimte om haar businessplan en activiteiten
uit te voeren en te werken aan het herstel van het concern.
Daarnaast heeft de onderneming de mogelijkheid om, indien
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nodig, de liquiditeitsruimte te verhogen tot het oorspronkelijke
bedrag van € 485 miljoen en om rentewaivers in te roepen zodat
rentebetalingen kunnen worden uitgesteld. Voor een toelichting
inzake het liquiditeitsrisico wordt verwezen naar noot 14 Financiële
instrumenten.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN
PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING
Met betrekking tot activa, verplichtingen, baten en lasten worden
de algemene conventies van de jaarverslaggeving toegepast.
De jaarrekening is opgesteld in duizenden euro’s (tevens de
functionele valuta van de groep).
GEBRUIK VAN SCHATTINGEN
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management zich
een oordeel vormt en schattingen en veronderstellingen maakt
die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten
en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen van deze schat
tingen van toekomstige opbrengsten, kasstromen en resultaten
afwijken; deze schattingen zijn omgeven door onzekerheden als
gevolg van wijzigingen in economische en marktomstandigheden.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en
in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van
het management het meest kritisch voor het weergeven van de
financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen:
•	
Beoordeling van de mate van incourantheid van de voorraden
en de effecten daarvan op de verwachte opbrengstwaarde, de
te maken kosten en dientengevolge de waardering van de
voorraden. De mate van incourantheid wordt beoordeeld op
basis van de kwaliteit en ouderdom van de voorraden en
ervaringscijfers inzake verkoop van deze voorraden, waarbij
een bandbreedte wordt gehanteerd ten aanzien van de
verwachte opbrengstwaarde en te maken kosten.
•	
Inschattingen en aannames die worden gedaan ter bepaling
van de waardering van (im)materiële vaste activa en de voor
ziening voor verlieslatende contracten, dit betreft met name
inschattingen en aannames omtrent verwachte toekomstige
kasstromen.
•	
Inschattingen die worden gedaan over de mate van zekerheid
van voldoende toekomstige fiscale winsten ter verrekening van
verliescompensaties.
•	
Inschattingen die worden gedaan over de hoogte van de met
herstructureringen gepaard gaande kosten.
GRONDSLAGEN VOOR DE CONSOLIDATIE
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens
van Blokker Holding B.V. en haar groepsmaatschappijen (‘de
groep’). Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin een
beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de

bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend,
worden (meerderheids)belangen en financiële instrumenten
betrokken die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen
worden uitgeoefend.
Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie
betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed
kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de
consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze
invloed. Op het moment dat de groep de zeggenschap over een
onderneming verliest, vindt deconsolidatie plaats van alle activa
en passiva, inclusief eventuele goodwill. Winst of verlies uit de
afstoting van deelnemingen wordt in de winst- en verliesrekening
verwerkt.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge vorderingen,
schulden, transacties en daarmee samenhangende resultaten
geëlimineerd. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconso
lideerd. De gegevens van de in de consolidatie opgenomen
maatschappijen per 27 januari 2018 zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel. Voor de afzonderlijke jaarrekeningen
van de binnenlandse deelnemingen wordt in beginsel gebruik
gemaakt van de vrijstelling van artikel 2:403 lid 1 BW.
OVERNAMES
Een overname is een transactie waarbij de groep de beschikkings
macht verkrijgt over het vermogen (activa en passiva) en de
activiteiten van een overgenomen partij. Overnames worden
verwerkt op basis van de ‘purchase accounting’ methode op de
datum waarop de zeggenschap overgaat naar de groep (de
overnamedatum). De verkrijgingsprijs wordt daarbij gesteld op
het overeengekomen geldbedrag of equivalent daarvan voor de
verkrijging van de overgenomen partij, dan wel de reële waarde
op overnamedatum van verstrekte andersoortige tegenprestaties.
Direct aan de overname toerekenbare transactiekosten worden
ook opgenomen in de verkrijgingsprijs.
De identificeerbare activa en passiva van de overgenomen partij
verwerkt de groep op de overnamedatum. Deze activa en
passiva worden afzonderlijk verwerkt tegen hun reële waarden,
mits het waarschijnlijk is dat toekomstige economische voordelen
naar de groep zullen vloeien (activa) dan wel de afwikkeling zal
resulteren in een uitstroom van middelen die economische
voordelen in zich bergen (passiva), en de kostprijs of reële
waarde ervan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Zie de
grondslag Immateriële vaste activa voor de verwerking van
eventuele goodwill die ontstaat bij de overname.
Een overname onder gemeenschappelijke leiding is een overname
van een entiteit waarmee de verkrijgende partij onder gemeen
schappelijke leiding staat. Overnames onder gemeenschappelijke
leiding worden verwerkt tegen boekwaarde, waarbij vergelijkbare
transacties op dezelfde wijze worden verwerkt. De bepaling van
de te hanteren boekwaarde vindt op consistente wijze plaats, op
basis van de waardering bij de moedermaatschappij.
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GRONDSLAGEN VOOR DE OMREKENING VAN VREEMDE
VALUTA’S
Transacties luidend in vreemde valuta’s worden in de functionele
valuta van de groepsmaatschappijen omgerekend tegen de
geldende wisselkoers op de transactiedatum. In vreemde valuta’s
luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balans
datum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum
geldende wisselkoers. De bij omrekening optredende valutakoers
verschillen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen.
De activa en verplichtingen van groepsmaatschappijen in landen
buiten de eurozone worden in euro’s omgerekend tegen de
geldende koers per balansdatum. De opbrengsten en kosten van
die groepsmaatschappijen worden in euro’s omgerekend tegen
de gemiddelde wisselkoers. Valuta-omrekeningsverschillen
worden verwerkt in de reserve omrekeningsverschillen. Als een
buitenlandse activiteit geheel of gedeeltelijk wordt verkocht,
wordt het betreffende bedrag uit de reserve omrekeningsverschillen
overgeboekt naar de winst- en verliesrekening.
FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen,
geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen,
afgeleide financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en
overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de
eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en
de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname
worden meegenomen.
In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden
gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeen
stemming met het basiscontract.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna
beschreven manier gewaardeerd.
Verstrekte leningen en overige vorderingen, en langlopende/
kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, verminderd
met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De groep past kostprijs-hedge accounting toe op afgesloten
valutatermijncontracten. Zolang het afgeleide instrument
betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van een
toekomstige transactie die naar verwachting zal plaatsvinden,
vindt geen herwaardering van dit instrument plaats. Zodra de
verwachte toekomstige transactie leidt tot verantwoording in de
winst- en verliesrekening, wordt daarin ook het met het afgeleide
instrument samenhangende resultaat verwerkt.
De onderneming documenteert de hedge-relaties in generieke
hedge-documentatie en toetst periodiek de effectiviteit van de
hedge-relaties door vast te stellen dat er sprake is van een
effectieve hedge respectievelijk dat er geen sprake is van
overhedges.

De onderneming bepaalt op elke balansdatum de mate van
(in)effectiviteit van de combinatie van het afdekkingsinstrument en
de afgedekte positie (de hedge-relatie). De mate van (in)effectiviteit
van de hedge-relatie wordt vastgesteld door het vergelijken van
de kritische kenmerken van het afdekkingsinstrument en de
afgedekte positie in de hedge-relatie. De onderneming hanteert
voor deze vergelijking als kritische kenmerken het afgedekte risico
(USD) en de looptijd (max. 13 maanden).
Indien de inschatting en realisatie van kritische kenmerken aan
elkaar gelijk zijn (geweest), is geen sprake (geweest) van
ineffectiviteit. In geval van ineffectiviteit wordt deze vastgesteld
door de verandering in reële waarde van het afdekkingsinstrument
te vergelijken met de verandering in reële waarde van de afgedekte
positie. Deze ineffectiviteit (het verlies) wordt direct in de winsten verliesrekening verwerkt.
Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële
waarde met waardewijzigingen in de winst- en verliesrekening of
(2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op
iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve
aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere waarde
vermindering heeft ondergaan. Objectieve aanwijzingen zijn
gebeurtenissen die zich na de eerste opname van het actief
hebben voorgedaan met een negatief effect op de verwachte
toekomstige kasstromen van dat actief, voor zover daarvan een
betrouwbare schatting kan worden gemaakt. Dit betreft
bijvoorbeeld het niet nakomen van betalingsverplichtingen door
een debiteur, en aanwijzingen dat een debiteur failliet zal gaan.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een
tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel actief
wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de
contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen,
gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het
actief. Deze verliezen worden opgenomen in de winst- en
verliesrekening.
Als in een latere periode de waarde van het actief, onderhevig
aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en het herstel
objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis
die plaatsvond na de opname van het bijzondere waarde
verminderingsverlies, wordt het bedrag uit hoofde van het herstel
(tot maximaal de oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de
winst- en verliesrekening.
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en
bijzondere waardeverminderingen. Het geactiveerde bedrag
wordt volgens de lineaire methode afgeschreven gedurende de
verwachte economische levensduur van vijf jaar.
Goodwill wordt bepaald als het positieve verschil tussen de
verkrijgingsprijs van de deelnemingen (inclusief direct aan de
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overname gerelateerde transactiekosten) en het belang van de
groep in de netto reële waarde van de overgenomen identificeer
bare activa en verplichtingen van de overgenomen deelneming,
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen. Intern gegenereerde goodwill wordt niet
geactiveerd. De geactiveerde goodwill wordt lineair afgeschreven
over de geschatte economische levensduur, die is bepaald op vijf
jaar. Bij gehele of gedeeltelijke verkoop van een deelneming wordt
de aan het verkochte deel toegerekende positieve goodwill
proportioneel afgeboekt en ten laste van het boekresultaat
gebracht.

nemingen onderling heeft plaatsgevonden, worden geëlimineerd
voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

MATERIËLE VASTE ACTIVA
De gebouwen en terreinen en overige vaste bedrijfsmiddelen
worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.
De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en
overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen
noodzakelijk voor het beoogde gebruik.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de
aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de
verwachte economische levensduur. Op terreinen en op materiële
vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste
activa wordt niet afgeschreven. Bij het bepalen van de
afschrijvingen wordt rekening gehouden met de volgende
verwachte economische levensduren:

Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar
worden gesteld. Rentebaten worden verantwoord in de periode
waartoe zij behoren.

Gebouwen		 25 – 50 jaar
Verbouwingen (onder gebouwen)		
10 jaar
3 – 5 jaar
Overige vaste bedrijfsmiddelen		

De afschrijvingspercentages worden jaarlijks beoordeeld en indien
nodig herzien.
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de
gebruiksduur van het object verlengen.
De materiële vaste activa waarvan de vennootschap en haar
groepsmaatschappijen op grond van een financiële leaseover
eenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd.
De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting
wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen
begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële
leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en
financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd
volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de netto
vermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde
worden de waarderingsgrondslagen van de onderneming
gehanteerd.
Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva
tussen de onderneming en haar deelnemingen en tussen deel

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt
uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of
lagere realiseerbare waarde. Indien sprake is van een stellig
voornemen tot afstoting vindt waardering plaats tegen de
eventuele lagere verwachte verkoopwaarde.
De grondslagen voor de overige financiële vaste activa zijn
opgenomen onder de grondslag Financiële instrumenten.

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN
Voor immateriële en materiële vaste activa wordt op iedere
balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa
onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als
dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde
van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste
van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet
mogelijk is de realiseerbare waarde te bepalen voor een individueel
actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid (verder KGE) waartoe het actief behoort.
Wanneer de boekwaarde van een actief (of een KGE) hoger is
dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waarde
verminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de
boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van
een bijzonder waardeverminderingsverlies van een KGE, wordt
het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend
aan de KGE. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan
de andere activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden.
Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige
indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder
waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke
indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het
betreffende actief (of KGE) opnieuw geschat. Terugneming van
een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies
(anders dan op goodwill) vindt alleen plaats als sprake is van een
wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de
realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste
bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de
boekwaarde van het actief (of KGE) opgehoogd tot de geschatte
realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die
bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen
bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of KGE)
zou zijn verantwoord.
VOORRAAD HANDELSGOEDEREN
Handelsgoederen worden gewaardeerd tegen kostprijs op basis
van de gewogen gemiddelde prijzen, of lagere opbrengstwaarde.
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De kostprijs omvat de inkoopprijs en externe bijkomende kosten,
zoals invoerrechten, transportkosten en andere kosten die direct
kunnen worden toegerekend aan de verwerving van voorraden.
Handelskortingen, rabatten en soortgelijke (te) ontvangen
vergoedingen met betrekking tot de inkoop worden in mindering
gebracht op de verkrijgingsprijs.
LIQUIDE MIDDELEN
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt
hiermee rekening gehouden bij de waardering.
VOORZIENINGEN
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake
is van:
-	een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg
is van een gebeurtenis in het verleden;
- waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
-	het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting
een uitstroom van middelen nodig is.
Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk (is) zijn om een
voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door
een derde (wordt) worden vergoed bij afwikkeling van de voor
ziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd.
Tenzij anders vermeld worden voorzieningen gewaardeerd tegen
de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.
•	
De voorziening voor herstructurering is bedoeld ter dekking
van kosten verbonden aan reorganisaties van onderdelen van
het concern en de kosten van verlieslatende contracten.
Een reorganisatievoorziening wordt getroffen als op balans
datum een gedetailleerd reorganisatieplan is geformaliseerd en
uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de gerecht
vaardigde verwachting van uitvoering van het plan is gewekt
bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van
een gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met
de uitvoering van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen bekend
zijn gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal
hebben. In de reorganisatievoorziening worden de als gevolg
van de reorganisatie noodzakelijke kosten opgenomen die niet
in verband staan met de doorlopende activiteiten van de
onderneming. De voorziening voor verlieslatende contracten
betreft het contant gemaakte negatieve verschil tussen de
verwachte voordelen uit de door de onderneming na de
balansdatum te ontvangen prestaties en de onvermijdbare
kosten om aan de verplichtingen te voldoen. De onvermijdbare
kosten zijn de kosten die tenminste moeten worden gemaakt
om van de overeenkomst af te komen, zijnde de laagste van
enerzijds de kosten bij het voldoen aan de verplichtingen en
anderzijds de verschuldigde vergoedingen of boetes bij het
niet voldoen aan de verplichtingen.
De voorziening voor garantieverplichtingen houdt verband
•	
met de geschatte kosten van de vervanging van geleverde

producten/verrichte diensten, voor zover sprake is van in
rechte afdwingbare verplichtingen (geleverde producten of
verrichte diensten voldoen niet aan de overeengekomen
kwaliteiten) of feitelijke verplichtingen (bij wijze van service/
coulance). Deze geschatte kosten zijn gebaseerd op historische
garantiedata en het gemiddelde van alle mogelijke uitkomsten,
vermenigvuldigd met de kans dat de uitkomst zich voor zal doen.
•	
Een voorziening uit hoofde van claims, geschillen en
rechtsgedingen wordt gevormd indien het waarschijnlijk is
dat de onderneming in een procedure zal worden veroordeeld.
De voorziening betreft de beste schatting van het bedrag
waarvoor de verplichting kan worden afgewikkeld, en omvat
ook de proceskosten.
•	
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor
toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de
contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileum
uitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeg
gingen, blijfkans en leeftijd.
OPBRENGSTVERANTWOORDING
Opbrengsten uit de verkoop van handelsgoederen via detail- en
groothandel worden opgenomen in de netto-omzet tegen de
reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding, na
aftrek van omzetbelasting, retouren en tegemoetkomingen,
handels- en volumekortingen. Deze opbrengsten worden in de
winst- en verliesrekening verwerkt op het moment van de
verkoop/kassa-transactie in een winkel, en in overige situaties op
het moment van levering van de goederen.
KOSTPRIJS VAN DE OMZET
De kostprijs van de omzet bestaat uit de inkoopwaarde van de
handelsgoederen verhoogd met de direct en indirect aan de
netto-omzet toerekenbare kosten. In deze kosten is ook de
mutatie in de voorziening voor incourantheid begrepen.
PERSONEELSBELONINGEN/PENSIOENEN
De beloningen van het personeel worden als last in de winst- en
verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeids
prestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als
verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde
bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het
meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er
sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van
verrekening met toekomstige betalingen door de vennootschap.
De onderneming heeft voor haar werknemers een pensioen- en
excedentenregeling getroffen die beide kwalificeren als een
regeling die valt onder de verplichtingenbenadering. Dit betekent
dat de over het boekjaar verschuldigde premies als pensioenlast
worden verantwoord. Factoren als loonontwikkeling, prijsindexatie
en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk
leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen
aan het pensioenfonds. De onderneming heeft bij een tekort dan
wel overschot van het bedrijfstakpensioenfonds geen andere
verplichting dan het betalen van toekomstige hogere dan wel lagere
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premies. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost
opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het
fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
Het concern heeft buitenlandse pensioenregelingen die
vergelijkbaar zijn ingericht en functioneren op de wijze waarop
het Nederlandse pensioenstelsel is ingericht en functioneert, met
een strikte scheiding tussen de verantwoordelijkheden van en
een risicodeling tussen de betrokken partijen (onderneming,
fonds en deelnemers). Deze worden verwerkt en gewaardeerd
conform de Nederlandse pensioenregelingen (zie hiervoor).
LEASING
De onderneming heeft leasecontracten afgesloten. Een lease
overeenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het
eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door
de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële
lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als opera
tionele lease. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit
van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm.
Als de onderneming optreedt als lessee in een financiële lease,
wordt het leaseobject (en de daarmee samenhangende
verplichting) bij de aanvang van de leaseperiode in de balans
verwerkt tegen de reële waarde van het leaseobject of, indien
deze lager is, tegen de contante waarde van de minimale
leasebetalingen. Beide waardes worden bepaald op het tijdstip
van het aangaan van de leaseovereenkomst. De toegepaste
rentevoet bij de berekening van de contante waarde is de
impliciete rentevoet. De initiële directe kosten worden opgenomen
in de eerste waardering van het leaseobject.
De grondslagen voor de vervolgwaardering van het leaseobject
zijn beschreven onder de grondslag Materiële vaste activa. Als
geen redelijke zekerheid bestaat dat de onderneming eigenaar
van een leaseobject zal worden aan het einde van de leaseperiode,
wordt het object afgeschreven over de kortste termijn van de
leaseperiode of de gebruiksduur van het object.
De minimale leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en
aflossing van de uitstaande leaseverplichting. De rentelasten
worden gedurende de leaseperiode zodanig toegerekend aan
elke periode dat dit resulteert in een constante periodieke rente
voet over de resterende netto-verplichting met betrekking tot de
financiële lease.
Als de onderneming optreedt als lessee in een operationele
lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Leasebetalingen
inzake operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten
laste van de winst- en verliesrekening gebracht.
RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN EN
RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij
behoren. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord

in de periode waartoe zij behoren. De toerekening van deze
rentelast en de rentevergoeding over de lening is de effectieve
rente die in de winst- en verliesrekening wordt verwerkt.
BELASTINGEN
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde
en verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen. De
belastingen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen,
behalve voor zover deze betrekking hebben op posten die recht
streeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval
de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt. De over het
boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar
verwachting te betalen of te verrekenen belasting over de
belastbare winst van het boekjaar, berekend aan de hand van
belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel
waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele
correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.
Indien de boekwaarde van activa en verplichtingen voor de
financiële verslaggeving afwijkt van hun fiscale boekwaarde, is
sprake van tijdelijke verschillen. Voor belastbare tijdelijke verschillen
wordt een voorziening latente belastingverplichtingen getroffen.
Voor verrekenbare tijdelijke verschillen, beschikbare voorwaartse
verliescompensatie en nog niet gebruikte fiscale verrekeningsmogelijkheden wordt een latente belastingvordering opgenomen,
maar uitsluitend voor zover het waarschijnlijk is dat er in de
toekomst fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor verrekening
respectievelijk compensatie. Latente belastingvorderingen worden
per iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet
langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende
belastingvoordeel zal worden gerealiseerd.
Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.
KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte
methode. Kasstromen in vreemde valuta’s zijn herleid naar euro’s
met gebruikmaking van de gewogen gemiddelde omrekenkoersen
voor de betreffende periode. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde
van financiële baten en lasten en winstbelasting zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Mutaties in het geïnvesteerd vermogen als gevolg van acquisities
of deconsolidaties zijn opgenomen onder “kasstroom uit
investeringsactiviteiten”, waarbij de meegekochte en/of mee
verkochte netto geldmiddelen in mindering zijn gebracht op het
investeringsbedrag respectievelijk de desinvesteringsopbrengst.
VERBONDEN PARTIJEN
Transacties met verbonden partijen worden toegelicht voor zover
deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Van
deze transacties wordt de aard en de omvang van de transactie
en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het
inzicht toegelicht.
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TOELICHTING OP DE
GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
1. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt weer te geven:
in duizenden euro’s					
Goodwill
Overige
immateriële
vaste activa

Totaal

Stand begin boekjaar
Verkrijgingsprijs 			
Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen		
Boekwaarde			

10.604
-2.121
8.483

34.958
-17.298
17.660

45.562
-19.419
26.143

Mutaties in het boekjaar
Investeringen			
Deconsolidaties			
Desinvesteringen			
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen			
Totaal mutaties			

-6.689
-1.794
-8.483

8.193
-5.823
-1.618
-8.284
-7.532

8.193
-12.512
-1.618
-10.078
-16.015

-

24.476
-14.348
10.128

24.476
-14.348
10.128

Stand einde boekjaar
Verkrijgingsprijs 			
Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen		
Boekwaarde			

De goodwill (betaald bij de verkrijging van de resterende 80% van de aandelen in Dennenhoorn B.V. in 2016) is in het boekjaar
gedeconsolideerd in verband met de verkoop van Intertoys (zie noot 20).
De overige immateriële vaste activa hebben betrekking op software/licenties (€ 4,8 miljoen), immateriële vaste activa in uitvoering
(€ 3,8 miljoen) en websites (€ 1,5 miljoen). Voor een toelichting op de bijzondere waardeverminderingen, zie noot 2.
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2. MATERIËLE VASTE ACTIVA
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:
in duizenden euro’s					
Gebouwen
Overige vaste
en terreinen
bedrijfsmiddelen

Stand begin boekjaar
Aanschafwaarde			
Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen		
Boekwaarde			

Totaal

317.819
-213.266
104.553

292.385
-194.772
97.613

610.204
-408.038
202.166

Mutaties in het boekjaar
Investeringen			
Deconsolidaties			
Desinvesteringen			
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen			
Totaal mutaties			

10.513
-35.605
-5.566
-35.668
-66.326

33.765
-18.673
-2.644
-63.175
-50.727

44.278
-54.278
-8.210
-98.843
-117.053

Stand einde boekjaar
Aanschafwaarde			
Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen		
Boekwaarde			

184.708
-146.481
38.227

193.873
-146.987
46.886

378.581
-293.468
85.113

De post ‘Gebouwen en terreinen’ heeft voornamelijk betrekking
op verbouwingen in gehuurde panden. De overige vaste bedrijfs
middelen bestaan voornamelijk uit inventaris en inrichting
(€ 36,9 miljoen) en automatisering (€ 5,7 miljoen).
In het boekjaar is een bijzondere waardevermindering van
€ 56,5 miljoen verwerkt op immateriële vaste activa (€ 3,6
miljoen) en materiële vaste activa (€ 52,9 miljoen), in het
verloopoverzicht opgenomen op de regel “Afschrijvingen en
bijzondere waardeverminderingen”. Dit verlies heeft voor
€ 26,5 miljoen betrekking op de kasstroom-genererende
eenheid (verder KGE) Xenos in Nederland, en ontstaat als
gevolg van de na balansdatum gerealiseerde lagere directe
opbrengstwaarde van deze activa bij de verkoop van Xenos.
De bijzondere waardevermindering heeft verder voor
€ 29,0 miljoen betrekking op Blokker (zowel Nederland als
België) en betreft voornamelijk activa van ‘oude’ Blokker filialen
en van enkele hoofdkantoor activa. Als uitgangspunt voor de
realiseerbare waarde (i.c. bedrijfswaarde) van de KGE Blokker

in Nederland is de realisatie van de doelstellingen van het
businessplan genomen. Hierbij is rekening gehouden met een
disconteringsvoet van 10%. De kasstroomprognoses zijn
gebaseerd op het meest recente, intern goedgekeurde budget
en businessplan, en op de verwachtingen van het management.
Prognoses beslaan een periode van 5 jaar (2018 t/m 2022).
Voor de periode erna zijn de geprognosticeerde kasstromen
gebaseerd op een extrapolatie van de kasstromen voor de
eerste 5 jaar, rekening houdend met een constante groeivoet
van 2% per jaar, en berekend over een termijn die is afgeleid
van de economische levensduur van de activa.
Bedrijfswaardeberekeningen zijn van nature gevoelig voor
wijzigingen in de veronderstellingen. Bij een 1%-punt lagere
(hogere) WACC wordt de uitkomst circa € 10 miljoen hoger
(lager); bij een 5% betere (slechtere) performance van de
businessplannen (uitgedrukt in een 5% jaarlijks hogere (lagere)
omzetgroei) wordt de uitkomst circa € 17,5 miljoen hoger (lager).
Voor de overige formules bedraagt de bijzondere waarde
vermindering in totaal € 1,0 miljoen.
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3. FINANCIËLE VASTE ACTIVA
in duizenden euro’s				
27-01-2018

Actieve belastinglatenties (zie noot 8)				
Waarborgsommen				
Overige vorderingen				
					

38.496
2.178
3.861
44.535

28-01-2017

45.137
2.650
4.645
52.432

De overige vorderingen betreffen renteloze vorderingen en
hebben voor een bedrag van € 1,0 miljoen (2016/17:
€ 1,1 miljoen) een looptijd korter dan één jaar.

4. VOORRAAD HANDELSGOEDEREN
In verband met de mutatie van de voorziening voor incourantheid
is een bedrag van € 4,5 miljoen ten gunste van de winst- en
verliesrekening gekomen als gevolg van de daling van de
voorraad (2016/17: bate van € 3,1 miljoen). Het bedrag van de

voorziening voor incourantheid is € 27,4 miljoen (2016/17: € 51,2
miljoen). Deze daling betreft enerzijds de verkoop van formules en
anderzijds de behaalde voorraadreducties.

VORDERINGEN
Tenzij anders staat vermeld, hebben de posten opgenomen als
onderdeel van de vorderingen een looptijd korter dan één jaar.

5. HANDELSDEBITEUREN
Het bedrag van de voorziening wegens oninbaarheid is
€ 1,8 miljoen (2016/17: € 3,1 miljoen).

6. OVERIGE VORDERINGEN
Onder de overige vorderingen is inbegrepen een bedrag van
€ 3,5 miljoen (2016/17: € 4,6 miljoen) ter zake van winstbelasting.
De overige vorderingen bevatten voorts van leveranciers te
ontvangen bedragen uit hoofde van bonussen, retouren en
crediteringen (€ 6,6 miljoen; 2016/17: € 22,2 miljoen),
vorderingen inzake gedeconsolideerde formules (€ 5,3 miljoen,

waaronder afwikkeling valutatermijncontracten; 2016/17:
€ nihil), te verzilveren waardebonnen (€ 3,7 miljoen; 2016/17:
€ 4,5 miljoen), te vorderen omzetbelasting (€ 1,1 miljoen;
2016/17: € 1,0 miljoen), vorderingen op gelieerde
ondernemingen (€ 0,7 miljoen; 2016/17: € 14,5 miljoen) en
andere vorderingen (€ 2,2 miljoen; 2016/17: € 2,8 miljoen).

7. OVERLOPENDE ACTIVA
De overlopende activa bevatten huisvestingskosten (€ 14,4
miljoen; 2016/17: € 22,2 miljoen), overige kosten (€ 3,1 miljoen;
2016/17: € 4,4 miljoen), voorraad niet-handelsgoederen inclusief

verpakkings- en reclamemateriaal (€ 1,2 miljoen; 2016/17:
€ 4,2 miljoen) en overige overlopende activa (€ 2,2 miljoen;
2016/17: € 3,7 miljoen).
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PASSIVA
8. BELASTINGEN
De actieve en passieve belastinglatenties omvatten het
belastingeffect van de verrekenbare en belastbare tijdelijke

verschillen tussen commerciële en fiscale winstbepaling. Het
verloop van beide balansposten kan als volgt worden weergegeven:

in duizenden euro’s					
Actieve
Passieve
latenties
latenties

Stand begin boekjaar			
Deconsolidaties			
Activering compensabele verliezen			
Mutaties in tijdelijke verschillen			
Subtotaal			
Saldering			
Stand einde boekjaar			

De projecties over toekomstige resultaten van Blokker
Holding ondersteunen de ingeschatte veronderstelling dat
er in de toekomst voldoende fiscale winsten kunnen worden
gerealiseerd om de fiscale verliezen te verrekenen binnen de
fiscale eenheid. Bij deze projecties is rekening gehouden met de
voortgang van de strategiewijziging en ontwikkelingen tijdens de
verslagperiode, zoals hiervoor is beschreven. Na balansdatum
is overeenstemming bereikt om de bestaande (verrekenings-)
overeenkomst binnen de fiscale eenheid te beëindigen. Met deze

45.137
-505
1.354
-8.920
37.066
1.430
38.496

-1.548
773
383
-392
-1.430
-1.822

Saldo

43.589
268
1.354
-8.537
36.674
36.674

beëindiging worden de compensabele verliezen overgedragen
aan het hoofd van de fiscale eenheid. Blokker Holding wordt
hiervoor direct (in 2018) in cash gecompenseerd voor de reeds
geactiveerde verliezen van € 35,4 miljoen.
Het totaalbedrag van fiscale verliezen dat niet in de waardering
van belastinglatenties is verwerkt, is circa € 349,4 miljoen
(2016/17: € 71,5 miljoen).

9. OVERIGE VOORZIENINGEN
Het verloop van de overige voorzieningen kan als volgt worden
weergegeven:
in duizenden euro’s					
Stand begin
DeconsoToevoeging
Aanwending
boekjaar
lidaties

Herstructurering
Garantie
Jubileumuitkeringen
Procedures
Overige
Totaal

64.957
6.781
4.738
2.458
3.510
82.444

De voorziening voor herstructurering betreft voor € 26,5 miljoen
kosten verbonden aan reorganisaties en voor € 8,8 miljoen
kosten van verlieslatende contracten. Van de totale voorziening
heeft circa € 30,5 miljoen (2016/17: € 46,9 miljoen) een looptijd
korter dan één jaar. Ten laste van de garantievoorziening komen
de kosten die voortvloeien uit het honoreren van garantieclaims.
De dotaties en onttrekkingen zijn in het verloopoverzicht

-5.878
-3.210
-1.592
-634
-1.045
-12.359

19.057
113
101
19.271

-42.882
-312
-509
-995
-1.076
-45.774

Stand einde
boekjaar

35.254
3.259
2.637
942
1.490
43.582

gesaldeerd. De hele garantievoorziening heeft een looptijd
korter dan één jaar. Van de jubileumvoorziening heeft circa
€ 0,3 miljoen (2016/17: € 0,5 miljoen) een looptijd korter dan
één jaar, en van de voorziening procedures circa € 0,1 miljoen
(2016/17: € 0,9 miljoen). De overige voorzieningen hebben voor
circa € 0,7 miljoen (2016/17: € 1,5 miljoen) een looptijd korter
dan één jaar.
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LANGLOPENDE SCHULDEN
10. ACHTERGESTELDE SCHULDEN EN OVERIGE SCHULDEN
De langlopende schulden betreffen schulden aan gelieerde
ondernemingen voor een bedrag van € 181,8 miljoen (vorig
jaar: € 183,3 miljoen). Van deze schulden is € 146,7 miljoen
achtergesteld ten opzichte van alle huidige en toekomstige
vorderingen van alle andere schuldeisers van Blokker Holding
B.V. en haar groepsmaatschappijen (vorig jaar: € nihil). De
achtergestelde lening draagt een vast rentepercentage van 5%.
Voor de overige schulden zijn zekerheden verstrekt in de vorm

van eerste pandrecht op de aandelen van groepsmaatschappijen,
eerste pandrecht op vorderingen en bankrekeningen, en eerste
dan wel tweede pandrecht op voorraden. De overige schulden
dragen een vast rentepercentage van 3%.
Alle langlopende schulden hebben een looptijd tussen de één
en vijf jaar (2016/17: € 0,6 miljoen looptijd korter dan één jaar,
€ 1,1 miljoen looptijd langer dan vijf jaar).

KORTLOPENDE SCHULDEN
Tenzij anders staat vermeld, hebben de posten opgenomen
als onderdeel van de kortlopende schulden een looptijd
korter dan één jaar.

11. BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN
in duizenden euro’s				
27-01-2018

28-01-2017

Winstbelasting				 76
Omzetbelasting				20.896
Loonheffing				 9.610
Premies sociale verzekeringen/pensioenen				
2.747
					
33.329

260
48.544
13.381
5.160
67.345

12. OVERIGE SCHULDEN
De overige schulden bestaan uit schulden aan gelieerde
ondernemingen (€ 16,6 miljoen; 2016/17: € 17,1 miljoen),

schulden inzake gedeconsolideerde formules (€ 7,4 miljoen; 2016/17:
€ nihil) en andere schulden (€ 0,2 miljoen; 2016/17: € 1,1 miljoen).

13. OVERLOPENDE PASSIVA
in duizenden euro’s			

27-01-2018

28-01-2017

Vakantiegeld en -dagen				
16.731
Nog te betalen overige personeelskosten				
20.345
Nog te betalen huisvestingskosten				
3.843
Nog te betalen verkoop- en vervoerskosten				
4.096
Nog te ontvangen inkoopfacturen				
3.977
Verplichting cadeaubonnen/-cards				
4.058
Overige				 6.264
					
59.314

31.509
15.716
10.022
15.635
9.800
14.987
10.226
107.895
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14. FINANCIËLE INSTRUMENTEN
ALGEMEEN
De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik
van uiteenlopende financiële instrumenten die de onderneming
blootstellen aan markt-, valuta-, rente-, kasstroom-, krediet- en
liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft de
onderneming een beleid inclusief een stelsel van limieten en
procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare
ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee
de financiële prestaties van de onderneming te beperken.
De onderneming zet afgeleide financiële instrumenten
(valutatermijncontracten) in om risico’s te beheersen. Afgeleide
instrumenten worden niet ingezet voor handelsdoeleinden.
GARANTIEVERMOGEN
Het garantievermogen bestaat uit het eigen vermogen en de
achtergestelde schulden, en bedraagt € 165,7 miljoen (2016/17:
€ 363,5 miljoen). De solvabiliteit wordt berekend op basis van
het garantievermogen en de ‘netto schuld’ (balanstotaal € 446,1
miljoen minus liquide middelen € 41,8 miljoen), en bedraagt
41,0% (vorig jaar: 47,5%).
KREDIETRISICO
De onderneming loopt kredietrisico over leningen en vorderingen
opgenomen onder financiële vaste activa, handels- en overige
vorderingen, liquide middelen en de positieve marktwaarde van
afgeleide financiële instrumenten. De verkopen in eigen winkels
worden contant afgewikkeld, zodat hierover geen risico wordt
gelopen. Op het moment dat onzekerheid bestaat omtrent het
innen van (een gedeelte van) een vordering wordt een voorziening
voor oninbaarheid gevormd voor het bedrag waaromtrent
onzekerheid bestaat. Aanwending van de voorziening vindt
plaats zodra onvoldoende uitzicht bestaat op het innen van de
vordering.
Het maximale kredietrisico dat de onderneming loopt is € 86,6
miljoen, bestaande uit langlopende vorderingen (€ 6,0 miljoen),
handelsdebiteuren (€ 22,8 miljoen), overige kortlopende
vorderingen (€ 18,5 miljoen), liquide middelen (€ 41,1 miljoen)
en de positieve/negatieve marktwaarde van afgeleide financiële
instrumenten (- € 1,8 miljoen).
Bij de bewaking van het kredietrisico worden klanten beoordeeld
op kredietkenmerken, waaronder bedrijf/particulier, geografische
locatie, ouderdom/looptijd en eventuele eerdere financiële
problemen. Handelsdebiteuren hebben met name betrekking op
de franchisenemers en groothandelsklanten. Bij franchisenemers
is sprake van tegenpartijen waarmee een lange relatie bestaat en
goederen onder eigendomsvoorbehoud worden geleverd.

De langlopende vorderingen betreffen met name waarborg
sommen en overige vorderingen. De overige kortlopende
vorderingen bevatten naast te vorderen winstbelastingen en
vorderingen op gelieerde ondernemingen met name van
leveranciers te ontvangen bedragen uit hoofde van bonussen,
retouren en crediteringen. Dit betreft leveranciers waarmee een
lange relatie bestaat.
Het beleid van de onderneming ten aanzien van liquide middelen
(€ 41,1 miljoen) is om dit nagenoeg geheel te plaatsen bij bekende
Nederlandse banken. Jaarlijks beoordeelt de onderneming de
status van deze banken om het kredietrisico te mitigeren.
RENTERISICO
De onderneming loopt renterisico over de rentedragende
vorderingen en schulden. Over alle uit de balans blijkende
rentedragende schulden wordt een marktconforme rente betaald.
Er zijn geen instrumenten in verband met het afdekken van
renterisico’s afgesloten.
De onderneming heeft vastrentende leningen opgenomen voor
€ 181,8 miljoen tegen rentepercentages van 3% en 5%; tot aan
het einde van de looptijd van de leningen (31 januari 2021) wordt
deze rente niet herzien (zie ook hierna onder liquiditeitsrisico).
VALUTARISICO
Als gevolg van de inkopen van goederen in andere valuta dan de
euro loopt de onderneming over in de balans opgenomen liquide
middelen en schulden aan handelscrediteuren alsmede toekomstige
transacties een valutarisico van met name Amerikaanse dollars
(USD).
Het beleid van de onderneming is om tot 50% van de zeer
waarschijnlijke toekomstige kasstromen uit inkooptransacties
voor de eerstvolgende zes tot twaalf maanden af te dekken met
valutatermijncontracten. De valutatermijncontracten worden
tegen kostprijs gewaardeerd zolang de afgedekte positie nog
niet in de balans is verwerkt.
LIQUIDITEITSRISICO
De onderneming heeft een langlopende liquiditeitsfaciliteit met
een gelieerde partij (zie ook noot 10). Dit betreft een faciliteit van
maximaal € 485 miljoen en een looptijd tot 31 januari 2021. Deze
faciliteit is onderverdeeld in een junior en senior tranche. De
senior tranche is vastrentend (3%). De hoogte van de senior
tranche is minimaal € 35 miljoen en varieert daarnaast afhankelijk
van ontwikkelingen in werkkapitaal, en kent zakelijke zekerheden.
De junior tranche is variabel, achtergesteld en vastrentend (5%).
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De onderneming bewaakt de liquiditeitspositie door middel van
opvolgende liquiditeitsprognoses. Het management ziet erop toe
dat voor de onderneming steeds voldoende liquiditeiten
beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en
dat ook voldoende financiële ruimte onder de beschikbare
faciliteiten beschikbaar blijft.
Na balansdatum is de bestaande faciliteit gewijzigd waardoor de
onderneming de mogelijkheid krijgt om indien nodig de liquiditeits
ruimte te verhogen tot het oorspronkelijke bedrag van € 485 miljoen
en om rentewaivers (i.c. uitstellen van rentebetalingen) in te roepen.
Tot 1 juli 2019 zijn geen financiële convenanten/opeisingsgronden
van toepassing. Ingeval na 1 juli 2019 niet aan de financiële
convenanten wordt voldaan, zal management in gesprek gaan
met de financier/aandeelhouder over aanvullende maatregelen
in verband met de waarborging van de continuïteit van de
onderneming. Tegelijkertijd met het wijzigen van de
financieringsovereenkomst is de looptijd van een kortlopende

schuld van € 16 miljoen aan gelieerde partijen verlengd naar 2021.
De liquiditeits- en financieringsrisico’s worden door de afgesloten
kredietfaciliteit afdoende gedekt. De hoogte van deze krediet
faciliteit biedt voldoende ruimte om de plannen te kunnen uitvoeren.
Daarnaast heeft de onderneming kredietfaciliteiten bij Nederlandse
banken voor in totaal € 12,2 miljoen.
REËLE WAARDE
De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instru
menten benadert de boekwaarde daarvan. De reële waarde is de
contante waarde van toekomstige kasstromen gebaseerd op een
rente die per balansdatum zou gelden voor gelijksoortige leningen
vermeerderd met een risicopremie voor iedere individuele lening.
De reële waarde van valutatermijncontracten is op balansdatum
€ 1,8 miljoen negatief (vorig jaar: € 1,2 miljoen positief).

15. NIET UIT DE GECONSOLIDEERDE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
HUUR- EN LEASEVERPLICHTINGEN
Op grond van langlopende lease- en huurovereenkomsten dient
in 2018/19 een bedrag van circa € 109 miljoen (vorig jaar: € 207
miljoen) te worden betaald. Jaarlijks expireren contracten. Een
aantal per balansdatum lopende contracten heeft een resterende
looptijd van één tot vijf jaar (totaal huur-/leasebedrag circa € 227
miljoen) en een aantal contracten heeft een resterende looptijd
van meer dan vijf jaar (totaal huur-/leasebedrag circa € 99 miljoen).
BANKGARANTIES EN ACCREDITIEVEN
De uitstaande bankgaranties en accreditieven ultimo 2017/18
bedragen circa € 28 miljoen (vorig jaar: € 19 miljoen).

INVESTERINGSVERPLICHTINGEN
De investeringsverplichtingen ultimo 2017/18 bedragen circa
€ 3,4 miljoen (vorig jaar: € 14,6 miljoen).
CLAIMS
Tegen de onderneming en/of groepsmaatschappijen zijn diverse
claims ingediend die door haar/hen worden betwist. Hoewel de
afloop van deze geschillen niet met zekerheid kan worden
voorspeld, wordt – mede op grond van ingewonnen juridisch
advies – aangenomen dat deze geen nadelige invloed van
betekenis zal hebben op de geconsolideerde financiële positie.
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TOELICHTING OP DE
GECONSOLIDEERDE WINST- EN
VERLIESREKENING
16. NETTO-OMZET
De netto-omzet bestaat nagenoeg geheel uit verkoop van handelsgoederen.
De verdeling van de omzet naar categorie en geografisch gebied is als volgt:
2017/18

2016/17

1.038.955
111.848
1.150.803

1.293.070
135.866
1.428.936

408.119
24.463
432.582
1.583.385

506.097
30.116
536.213
1.965.149

in duizenden euro’s				

2017/18

2016/17

Salarissen				
Sociale lasten				
Pensioenlasten				
					

278.028
47.434
18.173
343.635

315.515
53.638
20.436
389.589

in duizenden euro’s				

2017/18

2016/17

Immateriële vaste activa				
Materiële vaste activa				
					

10.078
98.843
108.921

6.909
66.115
73.024

in duizenden euro’s				

Nederland
• Detailhandel				
• Groothandel				
					
Buitenland
• Detailhandel				
• Groothandel				
					
Netto-omzet groep				

17. SALARISSEN

18. AFSCHRIJVINGEN

De afschrijvingen immateriële vaste activa zijn in de winst- en verlies
rekening met name opgenomen onder de algemene beheerskosten.
In de afschrijvingen zijn begrepen bijzondere waardeverminderingen
van € 3,6 miljoen (2016/17: € 0,1 miljoen) met betrekking tot immateriële
vaste activa en € 52,9 miljoen (2016/17: € 10,2 miljoen) met betrekking
tot materiële vaste activa (zie noot 2).
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19. BELASTINGEN
Blokker Holding B.V. maakt samen met gelieerde ondernemingen
en alle Nederlandse groepsmaatschappijen deel uit van een
fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Alle buitenlandse

groepsmaatschappijen zijn zelfstandig belastingplichtig.
De belangrijkste componenten van de belastingbate zijn:

in duizenden euro’s				

Belasting huidig boekjaar				
Activering compensabele verliezen en mutaties in tijdelijke verschillen			
Overige				
Belastingbate				

De belastingbate in de winst- en verliesrekening over 2017/18
is 0,5% van het resultaat vóór belastingen (2016/17: 17,6%).
De daling in het effectieve belastingtarief ten opzichte van
vorig jaar wordt met name veroorzaakt door niet geactiveerde

2017/18

2016/17

9.195
-7.183
-213
1.799

-617
36.673
2.427
38.483

compensabele verliezen (2017/18: -21,3%-punt; 2016/17:
-8,0%-punt) en niet belaste resultaten op verkopen van
deelnemingen (2017/18: -3,0%-punt; 2016/17: n.v.t.).

20. BEËINDIGING BEDRIJFSACTIVITEITEN
In mei 2017 heeft Blokker Holding B.V. aangekondigd zich
volledig te gaan richten op de oorsprong van het bedrijf:
Huishoud in de Benelux, meer specifiek de Blokkerformule. De
winkelformules uit de segmenten Speelgoed (Intertoys, Maxi
Toys) en Wonen (Leen Bakker) en de overige huishoudformules
(Xenos en Big Bazar) zouden worden verkocht. In het verslagjaar
hebben vervolgens de volgende verkopen plaatsgevonden:
•	
per 10 juli 2017 is de Leen Bakker formule verkocht aan Gilde
Equity Management;
•	
per 3 december 2017 is de Intertoys formule (incl. Bart Smit
en Toys XL) verkocht aan Alteri Investors;
		
in duizenden euro’s

Gemiddeld aantal maanden
Boekwaarde totaal van de activa
Boekwaarde totaal van de posten
van het vreemd vermogen
Netto-omzet
EBITDA*
Netto kasstroom uit
operationele activiteiten
Netto kasstroom uit
investeringsactiviteiten

2017/18

• per 27 januari 2018 zijn de Duitse activiteiten van Xenos aan
TEDi verkocht.
Op grond van deze verkopen zijn de betreffende formules per de
genoemde data niet meer in de consolidatie betrokken.
In de tabel hieronder wordt de impact van de (daadwerkelijke en
geplande) verkopen op diverse kerncijfers weergegeven voor de
segmenten Huishoud, Speelgoed en Wonen voor zowel 2017/18
als 2016/17.

Huishoud		Speelgoed		
2016/17
2017/18
2016/17
2017/18

Wonen
2016/17

12

12

11

12

6

12

72.361

127.414

99.284

235.268

-

99.554

47.948
304.377
-28.758

59.902
327.648
-16.932

15.927
546.186
-18.740

100.079
657.730
1.689

160.170
6.876

78.518
333.526
18.682

-39.628

19.828

-66.784

31.376

-18.215

40.954

-15.978

-8.821

-50.166

-10.555

-14.748

-893

* EBITDA is gedefinieerd als bedrijfsresultaat + afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.

Het boekresultaat op de verkopen in het verslagjaar bedraagt
- € 40,8 miljoen, dit bedrag is in de winst- en verliesrekening
opgenomen onder de algemene beheerskosten. De totale

netto verkoopopbrengst (na aftrek van de verwachte kosten van
beëindiging) bedraagt € 93,7 miljoen; hiervan wordt € 2,1 miljoen
na balansdatum afgewikkeld.
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21. PERSONEELSBESTAND (AANTAL MEDEWERKERS)
2017/18
(eindstand)

2016/17
(eindstand)

Nederland			10.242
Buitenland			1.912
					12.154

16.882
4.120
21.002

				
			

2017/18
(gemiddeld)

2016/17
(gemiddeld)

14.501
17.350
4.176
3.675
18.176		21.526

Herleid tot fulltime equivalenten is het gemiddeld aantal
personeelsleden 9.813 (2016/17: 12.038).

22. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN
Van verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat
tussen de onderneming, haar deelnemingen en hun bestuurders
en leidinggevende functionarissen.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan
op niet-zakelijke grondslag.

23. HONORARIA VAN DE ACCOUNTANT
Het ingevolge artikel 382a Boek 2 BW in het boekjaar ten laste van
de groep gekomen honorarium van KPMG is als volgt te specificeren:
2017/18			
2016/17

in duizenden euro’s

Controle jaarrekening
Overige controle opdrachten
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Andere niet controle diensten
Totaal

KPMG
Nederland

KPMG
Internationaal

Totaal

KPMG
Nederland

KPMG
Internationaal

Totaal

602
92
917
1.611

208
228
120
1
557

810
320
120
918
2.168

413
365
778

210
1
50
261

623
1
50
365
1.039
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ENKELVOUDIGE BALANS
in duizenden euro’s, na voorstel winstbestemming

noot 		
27 januari 2018

28 januari 2017

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

24		 6.642		16.261
25		4.677		3.693
26		171.732		370.707

Vlottende activa
Overige vorderingen en overlopende activa
27		12.897		28.318
Liquide middelen			
40.230		
182.715
Totaal			236.178		601.694

PASSIVA
Eigen vermogen*
28
Geplaatst kapitaal			
25.000		
25.000
Agioreserve			244.427		244.427
Reserve omrekeningsverschillen			
61		
391
Overige reserves			
-268.500		
93.670
				
988		
363.488
Langlopende schulden				
Achtergestelde schulden*
29		146.724		
Overige schulden
29		 42.470		206.543
				
189.194		
206.543
Kortlopende schulden
Schulden aan crediteuren			
6.599		
3.896
Overige schulden en overlopende passiva			
39.397		
27.767
				
45.996		
31.663
Totaal			236.178		601.694
* Onderdeel van garantievermogen, zie toelichting geconsolideerde balans.

ENKELVOUDIGE WINST- EN
VERLIESREKENING
in duizenden euro’s

2017/18

2016/17

Resultaat deelnemingen na belastingen			
-284.267		
-167.903
Saldo van de overige baten en lasten na belastingen			
-77.903		
-12.555
Nettoresultaat			-362.170		 -180.458
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE
JAARREKENING
ALGEMEEN
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening
2017/18 van de onderneming. Ten aanzien van de enkelvoudige
winst- en verliesrekening van de onderneming is gebruikgemaakt
van de vrijstelling ingevolge artikel 2:402 BW. Voor zover posten
uit de enkelvoudige balans en de enkelvoudige winst- en
verliesrekening hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen
naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en
verliesrekening.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN
PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING
De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde
balans en winst- en verliesrekening, waarbij deelnemingen in
groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de vermogens
mutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde
worden op nihil gewaardeerd. Bij deze waardering worden ook
langlopende vorderingen op de deelnemingen meegenomen
die feitelijk moeten worden gezien als onderdeel van de netto-

investering. Dit betreft met name leningen waarvan de
afwikkeling in de nabije toekomst niet is gepland en niet
waarschijnlijk is. Wanneer de onderneming echter geheel of ten
dele garant staat voor de schulden van een deelneming, dan wel
de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel)
in staat te stellen tot betaling van haar schulden, wordt een
voorziening gevormd ter grootte van de verwachte betalingen
door de onderneming voor de deelneming. De voorziening wordt
primair ten laste van de vorderingen op de deelneming gevormd
en voor het overige gepresenteerd onder de voorzieningen.
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt
deelgenomen omvat het aandeel van de groep in de resultaten
van deze deelnemingen, bepaald op basis van de grondslagen
van de groep, en resultaten bij eventuele verkoop van een
deelneming.
De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn
verworven of afgestoten worden vanaf het verwervingsmoment
respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het
resultaat van de groep.

24. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
in duizenden euro’s					
Goodwill
Overige
immateriële
vaste activa

Totaal

Stand begin boekjaar
Verkrijgingsprijs 			
Cumulatieve afschrijvingen			
Boekwaarde			

10.604
-2.121
8.483

10.078
-2.300
7.778

20.682
-4.421
16.261

Mutaties in het boekjaar
Investeringen			
Deconsolidaties			
Desinvesteringen			
Afschrijvingen			
Totaal mutaties			

-6.689
-1.794
-8.483

7.156
-4.079
-4.213
-1.136

7.156
-6.689
-4.079
-6.007
-9.619

Stand einde boekjaar
Verkrijgingsprijs 			
Cumulatieve afschrijvingen			
Boekwaarde			

-

12.442
-5.800
6.642

12.442
-5.800
6.642

De goodwill hangt samen met de verkrijging van de resterende
80% van de aandelen in Dennenhoorn B.V. in 2016 (zie ook
onder noot 1). De overige immateriële vaste activa hebben
voornamelijk betrekking op software/licenties (€ 3,2 miljoen)
en immateriële vaste activa in uitvoering (€ 2,9 miljoen).
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25. MATERIËLE VASTE ACTIVA
						
in
duizenden euro’s

Totaal

Stand begin boekjaar
Aanschafwaarde				 4.517
Cumulatieve afschrijvingen		
		
-824
Boekwaarde					3.693
				
Mutaties in het boekjaar
Investeringen				 4.057
Desinvesteringen				-1.602
Afschrijvingen				-1.471
Totaal mutaties					
984
				
Stand einde boekjaar
Aanschafwaarde				 6.865
Cumulatieve afschrijvingen				
-2.188
Boekwaarde					4.677

De materiële vaste activa hebben betrekking op verbouwingen en andere vaste bedrijfsmiddelen.

26. FINANCIËLE VASTE ACTIVA
						
in duizenden euro’s

Deelnemingen
Stand begin boekjaar				
224.082
Verkoop				-59.736
Aandeel in resultaat				
-284.267
Bijzondere waardeverminderingen (zie noot 28)				
-12.246
Overige mutaties				
216.572
Stand einde boekjaar					

Totaal

84.405

De overige mutaties betreffen de reclassificatie van de resultaten van deelnemingen met een
negatieve nettovermogenswaarde naar de vorderingen op groepsmaatschappijen/deelnemingen.
Vorderingen op groepsmaatschappijen/deelnemingen
Stand begin boekjaar				
104.973
Bijzondere waardeverminderingen (zie noot 28)				
-5.754
Ontvangen				
-52.112
Stand einde boekjaar					

47.107

Actieve belastinglatenties
Stand begin boekjaar				
37.007
Mutaties				 -648
Stand einde boekjaar					

36.359

Overige vorderingen
4.645
Stand begin boekjaar				
Ontvangen 				
-784
Stand einde boekjaar					
Totaal financiële vaste activa einde boekjaar					

3.861
171.732

De overige vorderingen hebben voor een bedrag van circa € 1,0 miljoen een looptijd korter dan één jaar.
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27. OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
Deze post bevat vorderingen inzake verkochte formules ad
€ 5,3 miljoen, debiteuren ad € 4,1 miljoen, te vorderen

omzetbelasting ad € 2,7 miljoen en overige vorderingen/
overlopende activa ad € 0,8 miljoen.

PASSIVA
28. EIGEN VERMOGEN
De mutaties in het eigen vermogen luiden als volgt:
in
						
duizenden euro’s
Agioreserve
Reserve
Overige
Totaal
reserves
omrekeningsverschillen

Stand 30 januari 2016		
244.427
Resultaatbestemming vorig boekjaar		
Valutakoersverschillen		
Stand 28 januari 2017		
244.427

232
159
391

274.128
-180.458
93.670

518.787
-180.458
159
338.488

Resultaatbestemming		
Valutakoersverschillen		
244.427
Stand 27 januari 2018		

-330
61

-362.170
-268.500

-362.170
-330
-24.012

Geplaatst kapitaal					
25.000
Totaal					988

GEPLAATST KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal per balansdatum bedraagt
€ 100.000.000 en is verdeeld in 90.000.000 aandelen van elk
nominaal € 1 en 10.000.000 P-aandelen van elk nominaal
€ 1. Hiervan zijn 22.500.000 gewone en 2.500.000 P-aandelen
geplaatst en volgestort.
AGIORESERVE
Het agio omvat de opbrengsten uit de uitgifte van aandelen voor
zover deze hoger zijn dan het nominale bedrag van de aandelen
(opbrengsten boven pari) en aanvullende agiostortingen.
RESERVE OMREKENINGSVERSCHILLEN
In deze wettelijke reserve worden koersverschillen verantwoord
die het gevolg zijn van de omrekening van de functionele valuta
van bedrijfsuitoefeningen in het buitenland naar de presentatie
valuta van de moedermaatschappij. Bij verkoop van een deel
neming worden de op deze deelneming betrekking hebbende
cumulatieve koersverschillen overgeboekt naar de winst- en
verliesrekening.
De wettelijke reserve omrekeningsverschillen bedraagt € 61.000
en heeft betrekking op deelnemingen in Zwitserland.

29. LANGLOPENDE SCHULDEN
Van de totale langlopende schulden heeft € 7,5 miljoen (2016/17:
€ 28,0 miljoen) betrekking op groepsmaatschappijen/deelnemingen,
de resterende schulden betreffen schulden aan gelieerde
ondernemingen. Zie verder de toelichting onder noot 10.

VOORSTEL WINSTBESTEMMING
In het kader van de winstbestemming wordt voorgesteld het
resultaat in mindering te brengen op de overige reserves.
AANSLUITING EIGEN VERMOGEN EN RESULTAAT VOLGENS
GECONSOLIDEERDE JAARREKENING MET HET EIGEN
VERMOGEN EN RESULTAAT VOLGENS ENKELVOUDIGE
JAARREKENING
Het eigen vermogen volgens de enkelvoudige balans en nettoresultaat volgens de enkelvoudige winst- en verliesrekening zijn
beide € 18 miljoen lager dan volgens de geconsolideerde balans
en winst- en verliesrekening. Het verschil betreft een bijzonder
waardeverminderingsverlies met betrekking tot enkele deel
nemingen en vorderingen op deelnemingen, met name Blokker
België. De realiseerbare waarde van deze (vorderingen op)
deelnemingen is geschat voor zowel de directe als de indirecte
opbrengstwaarde. Op basis van de beoordeling in 2017 is de
realiseerbare waarde van deze (vorderingen op) deelnemingen
geschat € 18 miljoen lager te zijn dan de boekwaarde; voor dit
bedrag is een bijzonder waardeverminderingsverlies opgenomen
dat is verantwoord in de enkelvoudige winst- en verliesrekening.
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30. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Voor nagenoeg alle Nederlandse vennootschappen zijn aan
sprakelijkheidsverklaringen gedeponeerd, op grond waarvan
Blokker Holding B.V. aansprakelijk is voor schulden uit rechts
handelingen van deze groepsmaatschappijen. Uit dien hoofde
zijn voor die vennootschappen de bepalingen ingevolge artikel
2:403, lid 1 BW van toepassing.

€ 2,0 miljoen) worden betaald. Jaarlijks expireren contracten.
Een aantal per balansdatum lopende contracten heeft een
resterende looptijd van één tot vijf jaar (totaal huur-/ leasebedrag
circa € 5,8 miljoen) en een aantal contracten heeft een resterende
looptijd van meer dan vijf jaar (totaal huur-/leasebedrag circa
€ 3,6 miljoen).

De vennootschap maakt deel uit van Nederlandse fiscale
eenheden voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting
met meerdere groeps- en gelieerde maatschappijen en is op
grond daarvan hoofdelijk aansprakelijk voor belastingschulden
van deze fiscale eenheden.

BANKGARANTIES EN ACCREDITIEVEN
De uitstaande bankgaranties en accreditieven bedragen circa
€ 25,0 miljoen (vorig jaar: € nihil).

Op grond van langlopende lease- en huurovereenkomsten moet
in 2018/19 een bedrag van circa € 1,9 miljoen (vorig jaar:

INVESTERINGSVERPLICHTINGEN
De investeringsverplichtingen ultimo 2017/18 bedragen
€ 1,5 miljoen (vorig jaar: € 9,6 miljoen).

31. GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS
In het verslagjaar zijn gemiddeld 237 personen werkzaam
geweest voor de vennootschap (2016/17: 241 personen).
Alle personen zijn werkzaam in Nederland.

32. BEZOLDIGING (VOORMALIGE) BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN
In de winst- en verliesrekening is voor de bezoldiging van de
(voormalige) bestuurders van Blokker Holding B.V., waarin ook
zijn opgenomen de pensioenpremies, een bedrag begrepen van
€ 2,9 miljoen (vorig jaar: € 1,2 miljoen).

Aan bezoldiging van commissarissen van Blokker Holding B.V.
kwam in het boekjaar 2017/18 een bedrag van € 222.000
(2016/17: € 155.000) ten laste van de vennootschap.

33. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Na balansdatum hebben de volgende belangrijke gebeurtenissen
plaatsgevonden: de verkoop van Xenos in mei 2018 (zie de
grondslagen onder ‘Voortgang van de strategiewijziging en
ontwikkelingen tijdens de verslagperiode’ en de toelichting bij
noot 2) en de aanpassing van de bestaande liquiditeitsfaciliteit

(zie de toelichting bij noot 14). Tevens is na balansdatum
overeenstemming bereikt om de bestaande overeenkomst
binnen de fiscale eenheid vennootschapsbelasting te beëindigen
(zie de toelichting bij noot 8).

Amsterdam, 9 mei 2018
w.g.
Raad van Bestuur
C.T.H. Meijer, CEO
J.W. Visser, CFO

Raad van Commissarissen
M.J.M. Witteveen, voorzitter
R.M. van Kralingen
M.J. Poots-Bijl
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OVERIGE GEGEVENS
STATUTAIRE REGELING OMTRENT DE BESTEMMING VAN DE
WINST
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap beloopt € 25 miljoen,
verdeeld over twee soorten aandelen. Voor de geplaatste aandelen
zijn de volgende samengevatte bepalingen met betrekking tot de
winstbestemming van toepassing.
Toevoegingen, aanzuiveringen en uitkeringen van de winst aan
aandeelhouders geschieden na goedkeuring van de jaarrekening
waaruit de voor die toevoegingen, aanzuiveringen en uitkeringen
beschikbare winst blijkt.
Uitkeringen ten laste van een reserve vinden alleen plaats voor
zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het
bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves
die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
Beide soorten aandelen zijn op dezelfde wijze gerechtigd tot het
resultaat. De algemene vergadering besluit tot uitkering, dan wel

tot reservering in een dividendreserve, die per soort aandeel
wordt gevormd. Er kan door de algemene vergadering worden
besloten tot uitkering aan de houders van het ene soort
aandelen, terwijl een corresponderend bedrag voor de houders
van de andere soort aandelen in een dividendreserve wordt
gereserveerd.
Uitkeringen ten laste van een dividendreserve kunnen te allen
tijde geschieden, doch slechts krachtens een besluit van de
algemene vergadering genomen al dan niet op verzoek van de
vergadering van houders van de desbetreffende soort aandelen.
Bij besluit genomen met algemene stemmen hebben de aandeel
houders van de vennootschap bepaald vanaf het boekjaar
2016/17 over te gaan tot verdeling van de winst waarbij wordt
afgeweken van het beginsel vermeld in de statuten dat beide
soorten aandelen op dezelfde wijze gerechtigd zijn tot die winst.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de Algemene Vergadering en Raad van Commissarissen
van Blokker Holding B.V.
VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN
JAARREKENING
ONS OORDEEL
Wij hebben de jaarrekening over het boekjaar eindigend per 27
januari 2018 van Blokker Holding B.V. (hierna ‘de vennootschap’)
te Amsterdam (hierna ‘de jaarrekening’) gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van
Blokker Holding B.V. per 27 januari 2018 en van het resultaat
over de periode 29 januari 2017 tot en met 27 januari 2018, in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 27 januari 2018;
2.	de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening
over de periode 29 januari 2017 tot en met 27 januari 2018; en
3.	de toelichting met een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en overige
toelichtingen.
DE BASIS VOOR ONS OORDEEL
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands
recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Blokker Holding B.V. zoals vereist in
de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN
ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat
het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• Voorwoord 2017;
•	Verslag Raad van Bestuur, waaronder het daarbij behorende
Risicomanagement verslag;

• Bericht Raad van Commissarissen;
• Feiten en Cijfers 2017, Jaar in beeld, Kerngegevens; en
• de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening
dat de andere informatie:
•	met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële
afwijkingen bevat;
•	alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is
vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van
onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle van de
jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten
in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van
de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de
overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET
BETREKKING TOT DE JAARREKENING
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN
DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VOOR DE JAARREKENING
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en
het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de Raad van Bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de
Raad van Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de Raad van Bestuur
afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslag
gevingsstelsel moet de Raad van Bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de
Raad van Bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is. De Raad van Bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het
uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving
van de vennootschap.
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN
DE JAARREKENING
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren
van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte
controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute
mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze
controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en
zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze,
afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van de
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing
en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie
van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch
uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeels
vorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijk
heidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
•	het identificeren en inschatten van de risico’s dat de
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen,
het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
•	het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant
is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te
selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
vennootschap;
•	het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grond
slagen voor financiële verslaggeving, en het evalueren van de
redelijkheid van schattingen door de Raad van Bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
•	het vaststellen dat de door de Raad van Bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfs
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om in onze controleverklaring de aandacht te
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de

jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij
onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandig
heden kunnen er echter toe leiden dat de vennootschap haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
•	het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de
jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
•	het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van
de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij
verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de
uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard
en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor
de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het
risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op
grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd
waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële
informatie of specifieke posten noodzakelijk was.
Wij communiceren met de met governance belaste personen onder
andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen
in de interne beheersing.
Den Haag, 9 mei 2018
KPMG Accountants N.V.

R.R.J. Smeets RA
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KERNGEGEVENS
bedragen in miljoenen euro’s

2017/18

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

Netto-omzet
1.583
1.965
2.109
2.118
2.503
					
Bedrijfsresultaat voor rente, belastingen,
afschrijvingen en amortisatie (EBITDA)
-231
-142
-8
38
166
Operationele EBITDA
-133
-49
7
65
159
Afschrijvingen
-109
-73
-68
-56
-89
Bedrijfsresultaat (EBIT)
-340
-215
-76
-18
77
Financiële baten en lasten
-6
-4
-1
1
-1
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen
-346
-219
-77
-17
76
Belastingen
2
39
25
4
-15
Resultaat na belastingen
-344
-180
-52
-13
61
Resultaat deelnemingen
-7
Nettoresultaat
-344
-180
-52
-20
61
						
Kasstroom uit operationele activiteiten
-219
8
-43
1
185
Netto-investeringen in (im)materiële vaste activa
-45
-52
-55
-67
-68
Aankoop / verkoop deelnemingen
96
251
-7
Netto-investeringen in overige financiële vaste activa
1
-5
Ontvangen dividend
8
Vrije kasstroom
-167
215
-98
-78
117
						
Garantievermogen
166
363
544
467
486
Solvabiliteit (o.b.v. ‘netto schuld’)
41,0%
47,5%
52,7%
44,1%
55,5%
Belastingdruk
0,5%
17,6%
31,9%
25,4%
20,5%
						
Aantal medewerkers
18.176
21.526
21.736
22.195
25.652

AANTAL VESTIGINGEN PER WINKELFORMULE					

Huishoud						
Blokker
585
730
779
813
832
Xenos
171
260
264
252
229
Big Bazar
133
123
127
131
113
Marskramer
47
142
176
206
220
Novy
19
23
22
25
31
Cook&Co
2
2
23
27
27
Budg€t		 4
8
13
25
CASA					
526
		
957
1.284
1.399
1.467
2.003
Speelgoed					
Maxi Toys
179
177
181
179
183
Intertoys		312
301
303
305
Bart Smit		200
227
235
250
Toys XL		
15			
		
179
704
709
717
738
Wonen en tuin						
Leen Bakker		180
181
181
178
Tuincentrum Overvecht					
18
Diervoordeel					
2
		
180
181
181
198
Totaal
1.136
2.168
2.289
2.365
2.939
Het verslagjaar 2017/18 loopt van 29 januari 2017 tot en met 27 januari 2018. De resultaten van de gezamelijke concernonderdelen in binnen- en buitenland over die periode worden in dit verslag weergegeven. Alleen het boekjaar 2015/16 rapporteert over een periode van 53 weken, alle overige boekjaren beslaan een tijdsspanne van 52 weken.
In 2014/15 zijn CASA en Tuincentrum Overvecht gedeconsolideerd als gevolg van respectievelijk overdracht van beleidsbepalende zeggenschap en verkoop van de activiteiten. In 2016/17 is de speelgoedketen
Toys XL overgenomen. In 2017/18 zijn de activiteiten verkocht van Leen Bakker, Intertoys (incl. Bart Smit en Toys XL) en Xenos in Duitsland.
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AANTAL MEDEWERKERS
				
Medewerkers		
FTE
			
2017/18
2016/17
2017/18
2016/17

Huishoud		
11.805
13.323
5.895
6.837
Speelgoed 		4.964
5.578
2.868
3.317
Wonen 		1.161
2.371
818
1.642
Detailhandel		17.930
21.272
9.581
11.796
Overige*		246
254
232
242
Totaal eigen medewerkers		
18.176
21.526
9.813
12.038
Medewerkers franchisewinkels		
1.600
2.140		
Totaal medewerkers		
19.776
23.666
		
					
Nederland		
14.501
17.350
7.329
9.078
Buitenland		3.675
4.176
2.484
2.960
Totaal eigen medewerkers		
18.176
21.526
9.813
12.038
* Groothandel- en holdingactiviteiten							
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ADRESSEN
BIG BAZAR B.V.
Van der Madeweg 9
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
Postbus 23347
1100 DV Amsterdam
T +31 (0)20 5683500
E klantenservice@bigbazar.eu
I www.bigbazar.eu

ELEKTROBLOK B.V.
Van der Madeweg 11
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
Postbus 94072
1090 GB Amsterdam
T +31 (0)20 5683111
E klantenservice@marskramer.nl
I www.marskramer.nl

BLOKKER B.V.
Van der Madeweg 13-15
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
Postbus 94072
1090 GB Amsterdam
T +31 (0)20 5683568
E info@blokker.nl
I www.blokker.nl

TREND CENTER B.V.
Van der Madeweg 13-15
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
T +31 (0)20 5683356
E trend@trend-center.nl
I www.trend-center.nl

BLOKKER N.V.
Antwerpsestraat 36
B-2500 Lier, België
T +32 (0)3 2882200
E info@blokker.be
I www.blokker.be
COOK&CO
Hessenbergweg 8
1101 BT Amsterdam-Zuidoost
Postbus 22591
T +31 (0)20 3589999
E info@cookandco.nl
I www.cookandco.nl
DE MARSKRAMER B.V.
Van der Madeweg 11
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
Postbus 94072
1090 GB Amsterdam
T +31 (0)20 5683100
E klantenservice@marskramer.nl
I www.marskramer.nl
XENOS B.V.
Schutweg 8
5145 NP Waalwijk
Postbus 1038
5140 CA Waalwijk
T +31 (0)416 674747
E klantenservice@xenos.nl
I www.xenos.nl
MAXI TOYS S.A.
Rue Athéna 5
B-7110 Houdeng-Goegnies, België
T +32 (0)64 516100
E serviceclient@maxitoys.com
I www.maxitoys.be

BLOKKER HOLDING B.V.
Hoofdkantoor
Hessenbergweg 8
1101 BT Amsterdam-Zuidoost
Postbus 22591
1100 DB Amsterdam-Zuidoost
T +31 (0)20 3589000
I www.blokkerholding.nl
Nextail
Hessenbergweg 8
1101 BT Amsterdam-Zuidoost
Postbus 22591
1100 DB Amsterdam-Zuidoost
T +31 (0)20 3589999
E info@nextail.nl
I www.nextail.nl

COLOFON
Concept en vormgeving
Monter, Amsterdam
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Patrick Nagtegaal
Archiefbeeld Blokker Holding
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Marc Broskij
Jaco Havelaar
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Blokker Holding B.V. heeft een besloten structuur en de formele verantwoording van het boekjaar 2017/18 wordt
afgelegd op de wijze zoals door de wetgeving en de statuten is bepaald. Dit interne jaaroverzicht is bestemd voor
kadermedewerkers, franchisenemers, deelnemers aan het participatieplan en relaties die nauw betrokken zijn bij
de ontwikkeling van het bedrijf. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Blokker Holding B.V.
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