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Voorwoord

Terug naar de kern met een
volledige focus op Blokker
In 2016 hebben wij samen met de directies van de
winkelformules middellange-termijn masterplannen
ontwikkeld om de winst te herstellen. In de loop van
het verslagjaar 2016 hebben wij de voortgang hiervan
geëvalueerd. Het werd duidelijk dat wij onvoldoende
progressie maakten om de lange-termijn toekomst van
onze bekende winkelmerken te verzekeren. We zagen
dat we, ondanks de vorderingen die onze vernieuwde
directieteams op het gebied van online groei,
omnichannel en merk- en winkelinnovatie realiseerden,
de daling van de omzet in de fysieke winkels nog niet
wisten te stabiliseren.
De samenwerking tussen de winkelformules binnen Blokker
Holding heeft de afgelopen jaren geleid tot een versnelde
modernisering van de winkelmerken en de online groei. De
retailmarkt en consumentenwensen veranderen echter in een
nog hoger tempo, waardoor we de opgelopen achterstand niet
of onvoldoende inhalen. Er is meer snelheid en wendbaarheid
nodig om de innovatie bij de winkelformules door te zetten en
de commerciële slagkracht te vergroten.
In het verslagjaar werden de speelgoedorganisaties Intertoys
en Bart Smit fysiek samengebracht in één kantoor en werd
aangekondigd de speelgoedformules Intertoys, Bart Smit en
Toys XL samen verder te laten gaan onder het merk Intertoys.
Blokker lanceerde de nieuwe winkelformule ‘De Nieuwste Blokker’.
Nextail is in 2016 gestart met het online platform ‘Nextail
Connect!’, waarmee het online winkelaanbod bij Blokker werd
uitgebreid naar ruim 50.000 producten. Hiermee creëerden we
voor klanten op het gebied van huishoud een groot en relevant
productassortiment, dat altijd binnen handbereik is.

Het sterke negatieve resultaat over 2016 is het gevolg van onze
teleurstellende commerciële prestaties en wordt voor een belang
rijk deel veroorzaakt door eenmalige posten, zoals afschrijvingen
op investeringen en forse herstructureringskosten.
Wij moeten nu keuzes maken om de vereiste snelheid te kunnen
waarborgen. Daarom is in het voorjaar van 2017 - vlak voor de
publicatie van dit jaarverslag - besloten de aandacht van het
concern volledig op Blokker in Nederland en België te richten en
de vijf winkelformules, Leen Bakker, Intertoys, Maxi Toys, Xenos
en Big Bazar, te verkopen. We gaan dus terug naar de kern.
Marskramer gaat door als franchiseformule en groothandels
organisatie. Wij verwachten de te verkopen bedrijven onder te
brengen bij partijen die deze sterke winkelmerken de tijd en
aandacht geven om verder te groeien. De voorgenomen verkoop
van Leen Bakker aan Gilde Equity Management wordt later in
mei 2017 aangekondigd.
Helaas gaan de aankondigde maatregelen voor Blokker,
Marskramer en de holding gepaard met een fors verlies aan
arbeidsplaatsen. Dit is een harde boodschap voor de toegewijde
collega’s die dagelijks met veel inzet onze klanten hebben
geholpen en achter de schermen hebben bijgedragen aan de
modernisering van de verschillende winkelbedrijven. Vanaf begin
2017 zijn de voorbereidingen gestart voor deze maatregelen die
leiden tot een verlies van circa 1.900 arbeidsplaatsen in de
komende twee jaar.
Blokker groeit in Nederland naar een netwerk van meer dan 400
vernieuwde Blokker-winkels op de beste locaties, altijd dicht bij
de klant en verbonden met blokker.nl en een online marktplaats,
dat is de toekomst. In België hebben wij na de aangekondigde
sluiting van circa 60 winkels een netwerk van 120 filialen. Naar
verwachting zal de verkoop van de overige concernonderdelen in
de eerste helft van 2019 zijn afgerond.

Bij alle bedrijven hebben we in 2016 kostenreductieprogramma’s
geëffectueerd. Zo zijn de loonkosten beter in balans gebracht
met de omzetontwikkeling en is de winkelbezetting beter afgestemd
op het bezoek in de winkels. Dit heeft helaas geleid tot een verlies
aan arbeidsplaatsen, maar was onvermijdelijk om onze bedrijven
een betere concurrentiepositie te geven.

Wij hebben het vertrouwen dat, met de nu ingeslagen weg, onze
bekende en geliefde winkelmerken relevant en dienstbaar zullen
blijven voor de klant, zowel in de winkels als online, en dat de
werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden blijft. Wij bedanken
onze collega’s in de winkels, de distributiecentra en op de
hoofdkantoren voor hun flexibiliteit en niet aflatende inzet in
een moeilijke en turbulente tijd.

De groei van online is bemoedigend, maar is onvoldoende om de
forse omzetdaling in de winkels te compenseren. Ook vergeleken
met de online concurrentie is onze schaal en ons concurrerend
vermogen onvoldoende gebleken.

Casper Meijer
CEO, Blokker Holding
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“Wij hebben het vertrouwen dat, met
de nu ingeslagen weg, onze bekende
en geliefde winkelmerken relevant
en dienstbaar zullen blijven voor de
klant, zowel in de winkels als online,
en dat de werkgelegenheid zoveel
mogelijk behouden blijft.”
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VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
ALGEMEEN
Blokker Holding is opgericht in 1896 en al sinds het prille begin
met verschillende formules actief binnen de huishoudmarkt.
Blokker Holding is als familiebedrijf niet beursgenoteerd.
Blokker Holding B.V. is een structuurvennootschap, actief in
detailhandel en groothandel, met een aantal winkelformules in
de sectoren Huishoud, Speelgoed en Wonen. Het concern is
decentraal georganiseerd, met een compacte holding en
zelfstandige werkmaatschappijen met eigen directies. Het
concern heeft voor een aantal activiteiten Shared Service Centers
op holdingniveau ingericht. Dit betreft: Nextail voor e-commerceen omnichannelactiviteiten van concernondernemingen, waar
onder vrijwel alle webshops, beheer en organisatie van social
media activiteiten, online marketing en contentverbetering voor
de duizenden artikelen in onze webshops; ICT voor centrale
organisatie en coördinatie van ICT activiteiten; Kwaliteit voor
de productcontrole op productveiligheid en Inkoop NietHandelsgoederen. De onderneming kent een tweehoofdige
Raad van Bestuur met een CEO en een CFO en een Raad van
Commissarissen van vier leden. Blokker Holding hanteert een
gedragscode en heeft een interne klokkenluidersregeling.
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 in dertien periodes
van vier weken. Als gevolg hiervan ontstaat elke vijf tot zes jaar
een 53e handelsweek. Hier was in het rapportagejaar 2015 sprake
van. Het boekjaar 2016/17 liep van 31 januari 2016 tot en met 28
januari 2017. Het boekjaar wordt in het jaarverslag ook aangeduid
met ‘het verslagjaar’ of ‘het jaar 2016’. In het verslagjaar is de
samenstelling van de groep gewijzigd. Door de overname van het
resterende belang in Dennenhoorn B.V. is de speelgoedketen Toys
XL in april van het verslagjaar onderdeel geworden van de groep.
In juni 2016 is aangekondigd dat Intertoys, Bart Smit en Toys XL
zullen worden geïntegreerd en vanaf maart 2017 onder één naam
‘Intertoys’ actief zijn in de markt.
OMZET
De netto concernomzet (excl. BTW) is in het verslagjaar
uitgekomen op € 1.965 miljoen (52 weken), een daling van circa
5% ten opzichte van 2015 toen een netto-omzet werd
gerealiseerd van € 2.076 miljoen (52 weken). Deze netto-omzet
is hierna weergegeven, verdeeld over de drie strategische
detailhandelssectoren van ons concern en onze groothandels:

NETTO-OMZET
2016/17		
2015/16

Index

52 weken

53 weken

52 weken

Huishoud

956.103

1.084.261

1.065.055

89,8

Speelgoed

657.730

671.541

665.064

98,9
102,7

in duizenden euro’s

333.526

331.635

324.708

Detailhandel

Wonen

1.947.359

2.087.437

2.054.827

94,8

Groothandels

17.790

21.959

21.545

82,6

1.965.149

2.109.396

2.076.372

94,6

Totaal netto-omzet

De omzet van de ondernemingen in de sector Huishoud vertoonde
een forse daling, Speelgoed daalde met 1,1% en Wonen steeg
met 2,7%. Het concern telde ultimo verslagjaar 2.168 winkels,
waarvan 1.877 eigen filialen (inclusief twaalf webshops), 291
franchisefilialen en twee groothandels. In het verslagjaar zijn in
totaal 38 eigen filialen geopend (inclusief acquisitie Toys XL) en
143 eigen filialen gesloten. Er is een grote impact op de omzet
door het aantal winkelsluitingen; exclusief deze sluitingen daalde
de omzet met circa € 41 miljoen (index 97,7). De omzet bij Blokker
is negatief beïnvloed in kwartaal 4, traditioneel het belangrijkste
kwartaal voor de retail, vanwege een te lage beschikbaarheid van
producten in de winkels en de vele assortimentswisselingen in
2016 in het kader van de introductie van ‘De Nieuwste Blokker’.
Dit is uiteraard een eenmalig effect.
ONLINE
De omzet van onze webwinkels is in 2016 opnieuw sterk gestegen.
De consumentenomzet (incl. BTW), uit verkoop via onze
webwinkels en online bestelpunten in de winkels, steeg met 30%
tot € 173 miljoen (vergelijking t.o.v. 52 weken). Met name de
sterke stijging van verkoop via online bestelpunten en de webshop
verkopen bij Leen Bakker, Blokker en Xenos hebben bijgedragen
aan deze groei. Alle formules behalve Big Bazar en Marskramer
hebben een webshop. Het aantal webshops bleef in het verslagjaar
onveranderd twaalf.
In het verslagjaar is de basis van de omnichannel strategie verder
versterkt door de introductie van ‘Nextail Connect!’, een online
platform waar retailers en groothandels hun actuele producten
kunnen aanbieden. Blokker is de eerste winkelformule binnen het
concern die de webshop openstelt voor een selecte groep externe
aanbieders. Door deze introductie kon een sterke uitbreiding van
het artikelaanbod van externe leveranciers op de webshop van
Blokker worden bereikt. De introductie van een marktplaats bij de
andere formules wordt onderzocht.
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RESULTAAT
De operationele EBITDA* is uitgekomen op - € 49 miljoen (2015:
€ 7 miljoen). Deze sterke daling van het resultaat is met name
veroorzaakt door de tegenvallende ontwikkelingen binnen de
sector Huishoud. Zoals in het voorwoord aangegeven is, zijn deze
resultaten mede de aanleiding om verder in te grijpen en de
volledige focus van het concern te richten op de benodigde
herstructureringen en investeringen in Blokker. In 2016 zijn op
basis van de gekozen strategie diverse eenmalige herstructure
ringslasten genomen. Inclusief deze eenmalige kosten bedraagt
de EBIT over 2016 - € 215 miljoen (2015: - € 76 miljoen). Het
nettoresultaat over 2016 is uitgekomen op - € 180 miljoen (2015:
- € 52 miljoen).
*V
 anaf boekjaar 2016/17 wordt EBITDA gedefinieerd als: ‘bedrijfsresultaat voor
rente, belastingen, afschrijvingen, amortisatie, voorzieningen, kosten t.b.v.

BALANS EN LIQUIDITEIT
Het verslagjaar is afgesloten met een balanstotaal van € 970 miljoen
(2015: € 1.082 miljoen). Het eigen vermogen is in het verslagjaar
gedaald naar € 363 miljoen (2015: € 544 miljoen). De opbrengst
uit de verkoop van Casa Holding B.V. is gedeeltelijk aangewend
voor de aflossing van langlopende schulden. Hierdoor is de
solvabiliteit (o.b.v. netto schuld)* beperkt gedaald en uitgekomen
op 47,5% (2015: 52,7%). Het bedrijf heeft daarmee een zeer
sterke balans om de uitdaging goed aan te kunnen. De liquiditeit
van het concern bedraagt op balansdatum € 205 miljoen en er is
€ 179 miljoen getrokken onder de kredietfaciliteit van € 415
miljoen. Na balansdatum is de kredietfaciliteit met de aandeel
houders verder verlengd tot 2021 en verruimd tot € 485 miljoen.
De faciliteit heeft deels een achtergesteld karakter en voor een
deel van de lening zijn zekerheden gesteld. Hiermee is de
liquiditeit voor het bedrijf zekergesteld.

herstructurering, en andere posten die naar hun aard bijzonder, uitzonderlijk
of eenmalig zijn.’

* Vanaf boekjaar 2016/17 wordt solvabiliteit gedefinieerd als: ‘eigen vermogen
gedeeld door (totaal vermogen minus liquide middelen).’

INVESTERINGEN EN KASSTROMEN
In 2016 is voor een totaalbedrag van € 85 miljoen geïnvesteerd in
vaste activa (2015: € 59 miljoen). Er is geïnvesteerd in de activiteiten
van Nextail, de organisatie voor alle e-commerce activiteiten van
de werkmaatschappijen. Verder is opnieuw fors geïnvesteerd in
ICT, supply chain en in de verdere positionering van de diverse
werkmaatschappijen. De investeringen zijn intern gefinancierd.
Alle activiteiten van het management, nu en in de toekomst, zijn
gericht op het verbeteren van de zogenaamde vrije kasstroom,
zijnde de kasstroom uit operationele activiteiten minus de
kasstroom uit investeringsactiviteiten. De voorraden zijn in het
verslagjaar verlaagd wat een positief effect op het werkkapitaal
heeft gehad. De netto kasstroom uit operationele activiteiten is
uitgekomen op € 8 miljoen (2015: - € 43 miljoen). Naast de
investeringen is tevens het belang in Casa Holding B.V. verkocht
aan een gelieerde partij. De opbrengst daarvan is deels gebruikt
om de langlopende schuld aan de Casa-groep terug te betalen.
Mede door de werkkapitaalverbeteringen en de verkoopopbrengst
van Casa Holding B.V. is per saldo de vrije kasstroom sterk
verbeterd, en uitgekomen op € 215 miljoen (2015: - € 98 miljoen).

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 zeven keer vergaderd,
waarvan drie keer in een overlegvergadering met de bestuurder.
Deze vergaderingen worden doorgaans ook door een commissaris
bijgewoond. In het verslagjaar heeft het dagelijks bestuur van de
COR regelmatig overleg met de bestuurder gehad. De in april
gehouden overlegvergadering is bijgewoond door commissaris
de heer Rottinghuis. In deze vergadering is onder meer gesproken
over de overgang van medewerkers van distributiecentrum (dc)
Marskramer naar het e-dc Blokker, de samenwerking tussen de
werkmaatschappijen en Nextail en de concernstrategie. Verder
zijn besproken de beoordelingssystematiek, opleidingen, het
Sociaal Plan Blokker Holding, het beloningsbeleid/functiehuis en
OVERZICHT VRIJE KASSTROOM
ervaringen met het personeelsadministratie- en registratiesysteem.
In de overlegvergadering in juli is uitgebreid stilgestaan bij de
concernjaarcijfers 2015, de gang van zaken en resultaat
in duizenden euro’s		
2016/17*
2015/16*
ontwikkeling in de eerste helft van het jaar en de uitvoering van
Kasstroom uit operationele activiteiten		
8.019
-42.833
Saldo (des)investeringen (im)materiële vaste activa
-51.660
-54.686
de masterplannen van de werkmaatschappijen. In deze vergadering
is voorts gesproken over de cao-ontwikkelingen, DigiHr en de
Saldo (des)investeringen financiële vaste activa		
258.796
-465
invulling van het functiehuis en de beloningssystematiek.
Vrije kasstroom		
215.155
-97.984
*Excl. effect extra (5e) BTW-afdracht in 2015 (impact ca. € 51 miljoen)
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In november 2016 heeft de derde overlegvergadering met de
bestuurder plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is uitvoerig
gesproken over de voortgang van de uitvoering van de master
plannen en de omzet- en resultaatontwikkeling en de verwach
tingen voor het boekjaar 2016. In 2016 zijn instemmingsaanvragen
bij de COR ingediend voor digitaliseren van personeelsdossiers
en het professionaliseren van de verzuimorganisatie. In beide
gevallen heeft de COR instemming verleend. 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 constructieve
opstelling van de medezeggenschap binnen het concern.
PERSONELE MUTATIES CONCERNORGANISATIE
Binnen de Raad van Bestuur zijn in het verslagjaar geen mutaties
geweest. De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden: Casper
Meijer, CEO en Jeroen Visser, CFO. In de directies van de
winkelformules en binnen de holdingorganisatie en de Shared
Service Centers zijn in het verslagjaar slechts enkele mutaties
geweest. In 2015 is de functie van marketing bij alle werk
maatschappijen ook in de directies verankerd.
In het kader van de Wet Bestuur en Toezicht voldoet het concern
op dit moment niet aan een evenwichtige verdeling van bestuursen toezichthoudende functies over vrouwen en mannen. Bij
benoemingen wordt primair gekeken naar de kwaliteit en
geschiktheid van kandidaten voor de functies. Van de groep
directeuren en managers direct onder de Raad van Bestuur is
ruim 30% vrouw.
VOORUITZICHTEN
Na een opnieuw teleurstellend jaar 2016 zijn in het lopende jaar
voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van de gewijzigde
concernstrategie. Vlak voor publicatie van dit jaarverslag is
besloten tot herstructurering van het concern. In mei wordt
aangekondigd dat het concern zich op termijn volledig zal gaan
focussen op de Blokker-formule in Nederland en België. De
overige concernonderdelen zullen gefaseerd worden verkocht.
Door deze gewijzigde concernstrategie zullen de investeringen in
het lopende jaar sterk geconcentreerd zijn op vernieuwing van de
Blokker-winkels met de uitrol van ‘De Nieuwste Blokker’ (‘DNB’),
automatisering (systemen), supply chain en optimalisering van de
e-commerce activiteiten van met name Blokker. De aangekondigde
maatregelen zullen in de komende jaren nog druk zetten op de
resultaten onder aan de streep. Het aantal werknemers (op basis
van volledige werktijd) zal door desinvesteringen en reorganisaties
naar verwachting sterk dalen.

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, 12 mei 2017
Raad van Bestuur
Casper Meijer, CEO
Jeroen Visser, CFO

2016 was voor Blokker een belangrijk jaar. Er werd een
nieuwe organisatie neergezet, een volledig nieuwe huisstijl geïntroduceerd, het assortiment werd vernieuwd en het
eigen merk Blokker werd geïntroduceerd. En dat is nog maar
het begin. “Het is niemand ontgaan dat wij aan het moderniseren zijn. Het gezicht van Blokker is, of het nu in de winkels
is, online of in onze campagnes, onmiskenbaar vernieuwd,”
zegt Rob Heesen, Algemeen Directeur van Blokker B.V.
NIEUWE ORGANISATIE
Rob Heesen heeft, voordat hij Algemeen Directeur werd van
Blokker in oktober 2015, zijn sporen verdiend in de retail. Hij leidt
nu de vernieuwing van Blokker, van inkoopgerichte naar klantgerichte organisatie, naar dé omnichannel retailer en dé winkel voor
je eigentijdse huishouden. 2016 is het jaar waarin grote en essentiële veranderingen zijn doorgevoerd. “We hebben een compleet
nieuwe organisatie neergezet. Alle rollen zijn anders geworden.
Zowel op het hoofdkantoor, als in onze winkels. De verandering
van onze organisatie heeft als gevolg gehad dat we in 2016
helaas afscheid hebben moeten nemen van collega’s. Dat doet
pijn. Tegelijkertijd realiseert ook iedereen zich dat we moeten
vernieuwen om relevant te blijven voor de klant. De introductie
van ´De Nieuwste Blokker´, het feit dat we in een ongekend rap
tempo onze winkels aan het ombouwen zijn, maar ook het opleidingstraject dat we voor al onze medewerkers zijn gestart, geven
nieuwe energie.” De ombouw van de winkels loopt op schema.
De 200e ´Nieuwste Blokker´ opent op 17 mei 2017.
CONTINU VERNIEUWEN
“Om die prominente plek in het leven van onze klant te behouden, blijven we vernieuwen, aanscherpen en verbeteren. De
markt verandert continu en winkelgebieden veranderen. We kunnen niet anders dan daarin meebewegen en dat heeft bijvoorbeeld consequenties voor ons winkelnetwerk. Een ander aspect
is dat we constant blijven luisteren naar de klant. We hebben een
nieuwe assortimentsstrategie doorgevoerd, met nieuwe, succesvolle assortimenten zoals ‘Baden & Slapen’. De reacties van onze
klanten hierover zijn positief, maar we kregen ook te horen dat ze
een aantal iconische Blokker-producten echt misten, zoals
ossengalzeep, het sudderplaatje en het radiatorbakje. Die hebben
we weer teruggebracht. Ook ons eigen merk blijven we uitbreiden. Daarmee bieden we producten van hoge kwaliteit, voor een
aantrekkelijke prijs. In steeds meer categorieën zul je producten
met het Blokker-label kunnen vinden, of het nu basisartikelen zijn
zoals stofzuigerzakken, of meer luxe artikelen zoals badtextiel.”
ONLINE GROEI
“We groeien hard online. Nextail voorziet ons in de online marktplaats ‘Nextail Connect!’. Via dit platform kunnen retailers en
groothandels hun actuele producten in de webshop van Blokker
verkopen. Daarmee kunnen we onze klanten een veel breder
online productassortiment bieden. Elke winkel heeft in 2016 een
online bestelpunt gekregen. Inmiddels is dit een onmisbare service geworden om klanten de producten te bieden die ze zoeken.
In ons distributiecentrum in Gouda, waar vanuit alle online bestellingen van ons assortiment op blokker.nl worden verstuurd, hebben we vorig jaar een speciale verpakkingsmachine geplaatst die
elke order automatisch én op maat verpakt. Allemaal belangrijke
en noodzakelijke stappen op ons pad naar dé omnichannel retailer die het hart van de klant raakt. Naast al deze vernieuwingen
liggen er nog veel kansen om Blokker nog krachtiger te maken.
Het besluit van Blokker Holding om volledig te gaan focussen
op Blokker zal de leidende positie van Blokker in het segment
Huishoud doen behouden en versterken.”

INTERVIEW MET ROB HEESEN, ALGEMEEN DIRECTEUR BLOKKER B.V.

“Naast al deze
vernieuwingen liggen
er nog veel kansen
om Blokker nóg
krachtiger te
maken.”
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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
ontwikkelingen, 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 voort
vloeiende risico’s te begrenzen, werkt Blokker Holding vanuit een
compacte holdingorganisatie met een decentrale organisatie
structuur 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
werkmaatschappijen ingediende budgetten - opgestelde budget
wordt besproken met en goedgekeurd door de Raad van
Commissarissen. De directies van 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. In de rapportages in 2016 is met name
uitvoerig gesproken over de voortgang van de implementatie van
de masterplannen en aanpassingen aan de formules, en bij
Blokker over (de effecten van) de uitrol van ‘De Nieuwste
Blokker-formule’. 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 verslagjaar hebben de
werkmaatschappijen de strategie in meerjarenplannen vastgelegd.
In de tweede helft van het verslagjaar bleek dat de ombuiging
van de neerwaartse ontwikkeling niet kon worden gerealiseerd. In
het voorjaar van 2017 is daarom, 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. Deze koerswijziging is in het
verslag Raad van Bestuur beschreven.
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
strategische heroriëntatie in de transformatiestrategie van het
concern én door uitgebreid en gedegen consumentenonderzoek,
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
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. Liquiditeits- en financieringsrisico’s
worden door de afgesloten kredietfaciliteit afdoende gedekt. De
hoogte van deze kredietfaciliteit biedt voldoende ruimte om
voorziene - zoals een mogelijk vertraagde of niet succesvolle
uitvoering van de plannen en een (gedeeltelijke) terugtrekking
van kredietverzekeraars - en onvoorziene risico’s op te vangen.
Er is een transparante, open relatie met de kredietverzekeraars
van de concernondernemingen.
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 product
aansprakelijkheid, consumentenbescherming en verslaglegging.
In het verslagjaar is invulling gegeven aan een compacte
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juridische afdeling van twee personen, waardoor risico’s
adequater kunnen worden beheerst. In periodieke trainingen
worden relevante groepen medewerkers geïnformeerd over
recente wijzigingen op onder meer de gebieden mededingings
recht, intellectueel eigendomsrecht, contractenrecht en privacy
wetgeving. Voorts vindt gestructureerd kwaliteitsonderzoek
plaats, door ter zake deskundige experts en waar nodig door
afstemming met externe (juridische) adviseurs.
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 Shared Service Center Kwaliteit
moeten ervoor zorgen dat producten voldoen aan de product
kwalificaties, 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 verslagjaar zijn een gedrags
code en een klokkenluidersregeling opgesteld. De Centrale
Ondernemingsraad heeft ingestemd met deze regelingen,
waarna zij per 1 mei 2017 zijn ingevoerd.
De grootste operationele risico’s betreffen de beschikbaarheid
van informatiesystemen die de primaire processen en de
beschikbaarheid 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. In 2016 is specifiek aandacht besteed
aan de risico’s rondom privacy en databescherming. Hiertoe is
een nota informatiebeveiligingsbeleid opgesteld, waarin de
verantwoordelijkheden en acties inzake informatiebeveiliging zijn
vastgelegd. 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 ITinfrastructuur bij een van deze dc’s, kan uitgeweken worden naar
een ander dc. Ook kent ieder dc een eigen bedrijfscontinuïteitsplan.

Fiscaliteit: zoals in het vorige jaarverslag aangegeven, is in 2016
de fiscale functie binnen Blokker Holding en de groep versterkt.
Dankzij deze professionele invulling worden fiscale risico’s
vroegtijdig gesignaleerd en adequaat geadresseerd. 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 2016
In het verslagjaar is uitvoerig gesproken met de Raad van Bestuur
over de door de directies van werkmaatschappijen ontwikkelde
middellange-termijn masterplannen. Deze plannen voorzagen in
een verdere groei van de omnichannel ambities van de formules
en de investeringen in vernieuwing van de winkelformules, de
organisatie en automatisering. In de afgelopen jaren is een
aanzet gegeven tot modernisering van de winkelformules en
intensivering van de online groei. Door de snelheid van de
veranderingen in de retailmarkt en de snel wijzigende consumenten
wensen kon de opgelopen achterstand niet of onvoldoende
worden ingehaald. Het concern moet meer vaart maken en
wendbaarder worden om de innovatie bij de winkelformules door
te zetten en de commerciële slagkracht te vergroten. Evaluatie
heeft aangetoond dat - ondanks de vorderingen op het gebied
van online groei, omnichannel en merk- en winkelinnovatie mede door de sterk toenemende concurrentie zowel in de
winkelstraten als online, en branchevervaging, de voortgang van
de uitvoering van de concernstrategie onder sterke druk kwam te
staan. De daling van de omzet in de fysieke winkels kon in 2016
niet worden gekeerd. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is
in de tweede helft van 2016 en in het voorjaar van 2017 intensief
overleg geweest tussen de Raad van Bestuur en de Raad van
Commissarissen over een aanpassing van de strategie en
noodzakelijke herstructurering. In samenspraak tussen de
aandeelhouders, de Raad van Commissarissen en de Raad van
Bestuur, is in het voorjaar van 2017 besloten tot een verdere
aanscherping van de concernstrategie en herstructurering van het
concern door focus op de formule Blokker in Nederland en
België en op voortzetting van de reeds ingezette maatregelen tot
herstel van de winstgevendheid daarvan. Besloten is om de
overige concernformules te gaan verkopen. Na balansdatum is
de kredietfaciliteit met de aandeelhouders verhoogd en vastgelegd.
Om deze strategie uit te kunnen voeren is de liquiditeit voor de
komende tijd zekergesteld.
De totale concernomzet is in 2016, door een achterblijvende
omzet in het vierde kwartaal en de sluiting van winkels, met bijna
5% gedaald ten opzichte van die in 2015 (52 weken). In het
Verslag Raad van Bestuur wordt een nadere toelichting gegeven
op de omzet- en resultaatontwikkelingen in de sectoren
Huishoud, Speelgoed en Wonen.
De Raad van Commissarissen biedt de door de Raad van Bestuur
opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2016 ter vaststelling
aan. De jaarrekening is gecontroleerd door KPMG Accountants.
Hun verklaring is vermeld op pagina 51/52. Wij hebben mede op
grond van deze verklaring en hun verslag de jaarrekening
goedgekeurd en stellen u 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. De heer P.C. Klaver, lid en voorzitter
van de Raad sinds 2009, is per 1 september wegens gezondheids
redenen teruggetreden. De vicevoorzitter van de Raad, de heer
Slippens, heeft hem opgevolgd als voorzitter van de Raad. De
onderneming en de Raad van Commissarissen zijn de heer
Klaver zeer erkentelijk voor zijn waardevolle bijdragen aan de
activiteiten van de Raad en het concern. Hij heeft sinds zijn
eerste benoeming in 2009 blijk gegeven van een grote inzet en
betrokkenheid. De heer Blokker is volgens rooster in het verslag
jaar als commissaris teruggetreden en tijdens de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders als commissaris voor een nieuwe
termijn herbenoemd. In het voorjaar 2017 heeft de heer Blokker
besloten om per 1 maart 2017 terug te treden als commissaris.
De heer Blokker is ruim 40 jaar lid geweest van de directie van
Blokker, van de Raad van Bestuur en sinds april 2014 van de
Raad van Commissarissen. Wij zijn de heer Blokker zeer erkentelijk
voor zijn grote bijdrage aan de ontwikkeling van het familiebedrijf,
de succesvolle expansie van de diverse formules van de onder
neming en zijn bijdrage aan de discussies en besluitvorming binnen
de Raad van Commissarissen. De heer Blokker blijft betrokken als
aandeelhouder van het concern. Per 5 april 2017 is de heer R.M.
van Kralingen 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. Hij bekleedde diverse
(internationale) bestuursfuncties en doceert aan enkele
buitenlandse universiteiten. Hij heeft een aantal boeken over
groei van ondernemingen op zijn naam staan. Wij zien in de heer
Van Kralingen met zijn ruime managementervaring in marketing
en (retail)merken een welkome versterking van onze Raad.
CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD
Leden van de Raad van Commissarissen hebben in het verslagjaar
met de COR uitvoerig en openhartig gesproken over de gang van
zaken en de ontwikkeling van de concernstrategie. De COR heeft
een aantal belangrijke advies- en instemmingsaanvragen behandeld.
De Raad van Commissarissen spreekt zijn waardering uit voor de
goede en open overlegstructuur tussen de medezeggenschap en
de bestuurder.
TOEZICHT EN GOVERNANCE
Met de Raad van Bestuur wordt volgens een vastgesteld schema
van vergaderingen de gang van zaken besproken. In verband
met de ontwikkelingen heeft de Raad van Commissarissen in het
verslagjaar veelvuldig met de Raad van Bestuur vergaderd. De
commissarissen zijn ook buiten deze vergaderingen diverse
malen bijeen geweest.
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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 volgens
een vast schema periodiek vergaderd met de CFO, de concern
controller en de externe accountants. De voorzitter van de
Auditcommissie spreekt voorafgaand aan iedere Auditcommissie
vergadering ook separaat met de accountant. In een vergadering
met de CFO en de externe accountant is gesproken over de
samenvatting van de controlebevindingen, de managementletter, de
jaarstukken en het accountantsverslag. De Remuneratiecommissie
heeft de invulling van de bezoldiging van de leden van de Raad
van Bestuur besproken.
In de vergaderingen met de Raad van Bestuur is uitvoerig gesproken
over de concernstrategie, de opstelling van masterplannen, de
strategiewijziging en herstructurering van het concern. In deze
vergaderingen is voorts gesproken over de ontwikkelingen bij
Blokker en de gang van zaken bij de uitrol van ‘De Nieuwste
Blokker’-filialen, de nieuwe proefwinkels bij Intertoys, de nieuwe
leerwinkels bij Xenos en de online activiteiten van de winkel
formules en e-fulfilment conform de omnichannel-strategie. Met
de Raad van Bestuur is ook uitvoerig gesproken over de
operationele gang van zaken, de inrichting van de supply
chain-organisaties, de verbetering van de automatisering van de
interne rapportagesystemen, het operationele budget, het
investeringsbudget en de omzet- en resultaatontwikkeling van de
verschillende formules en van het concern.
Periodiek wordt ook met de Raad van Bestuur gesproken over
ontwikkelingen in de personele bezetting van sleutelposities
binnen het concern, in het bijzonder de directieteams van de
werkmaatschappijen, het sociale beleid, de noodzakelijke
reorganisaties binnen de winkelorganisaties en over management
development. De Raad heeft het jaarverslag en de jaarrekening
besproken in een vergadering met de Raad van Bestuur waarin
ook de externe accountant aanwezig was.
In het kader van de Wet Bestuur en Toezicht voldoet het concern
op dit moment niet aan een evenwichtige verdeling van bestuursen toezichthoudende functies over vrouwen en mannen. Bij
benoemingen wordt primair gekeken naar de kwaliteit en geschikt
heid van kandidaten voor de functies.
In het verslagjaar is besloten om opnieuw voorzieningen te
vormen voor de sluiting van verlieslatende winkels van diverse
formules. Het jaar 2016 was, door de sterk tegenvallende
omzet- en resultaatontwikkeling, een teleurstellend jaar voor
Blokker Holding.

De Raad heeft in het voorjaar van 2017, samen met de Raad van
Bestuur en met instemming van de aandeelhouders, moeilijke
beslissingen genomen over de herstructurering van het concern.
De Raad van Commissarissen spreekt een woord van dank uit
aan het adres van de Raad van Bestuur, de directies en de
medewerkers van de holding en de werkmaatschappijen, voor de
inzet en inspanningen in het verslagjaar.

Amsterdam, 12 mei 2017
Raad van Commissarissen
A.J.L. Slippens, voorzitter
R.M. van Kralingen
M.J. Poots-Bijl
H.Th.E.M. Rottinghuis
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Bart Smit, Toys XL
en Intertoys naar één merk, Intertoys, te gaan was maar
één van de vele belangrijke vernieuwingen in 2016 voor de
speelgoedorganisatie van Blokker Holding. De hoofd
kantoren van Bart Smit en Intertoys kregen een gezamenlijk
onderdak in een speels pand in Amsterdam Zuidoost. Alle
speelgoedwinkels werden voorzien van een online bestelpunt
en drie Intertoys-proefwinkels werden geopend. De proef
winkels zijn de eerste stap in de ontwikkeling van een nieuwe
merkstrategie. “We leggen op dit moment het fundament
voor Intertoys als hét speelgoedmerk van de toekomst,”
zegt Saskia Bax, Directeur Marketing & Formule.
DE MAGIE VAN SPEELGOED
“Spelen maakt de wereld mooier,” zegt Saskia, die sinds een jaar
Marketing en Formule verantwoordelijke is voor de speelgoedmerken Bart Smit en Intertoys. “Met dat als uitgangspunt hebben
we onze nieuwe strategie verder uitgewerkt. Intertoys verbindt
spelen en speelgoed.” Ondertussen zijn de meeste winkels van
Bart Smit al omgebouwd naar Intertoys. “Maar dat is nog niet het
nieuwe Intertoys. Daar wordt achter, maar ook vóór de schermen
nog hard aan gewerkt.” De proefwinkels in Hoorn, Leerdam en
Amersfoort zijn namelijk een eerste stap in de ontwikkeling naar
het nieuwe Intertoys. “We zijn letterlijk aan de hand genomen
door onze kleine klanten en hebben door hun ogen gekeken naar
wat een speelgoedwinkel moet zijn. Het ene kind is een echte
spelletjesliefhebber, de ander duikt graag in boeken, weer een
ander houdt van zelf dingen maken. Wat zij willen, wordt het
uitgangspunt van wat er bij ons te koop is en hoe onze formule er
zowel online als offline uitziet.”
GLIMLACH PER VIERKANTE METER
In de fysieke winkel willen klanten advies en ze willen speelgoed
zien, voelen en uitproberen. “Daarom zijn er plekken in de proefwinkels waar we speelgoed tot leven laten komen. Dankzij scherpere keuzes in assortimenten is er meer ruimte ontstaan voor
plezier en beleving. Zo is er in elke winkel een speelplein en zijn
er speeltafels. Maar je komt ook grappige elementen tegen, zoals
een slagboom bij de kassa of een geldtelmachine. We hebben
ook onze medewerkers getraind om op een meer speelse manier
onze klanten te helpen. We meten niet alleen het rendement,
maar we houden ook serieus het aantal glimlachen per vierkante
meter bij. Omzet is belangrijk, natuurlijk, maar de combinatie met
de glimlach van onze klanten, dat wordt de kracht van Intertoys.”
Voor de opening van de proefwinkel in Hoorn mochten een paar
kinderen de winkel in voor een fotosessie. “Het was zo leuk om
te zien hoe hun ogen begonnen te glinsteren toen ze binnenkwamen! Dat is de magie van speelgoed. Kinderen gaan spelend de
winkel door.” De ervaringen van de proefwinkels worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van het merk Intertoys, in de
winkels én online. “Uiteraard moeten we het merk Intertoys één
op één vertalen naar online,” benadrukt Saskia. “De webshop
is immers niet alleen een belangrijk verkoopkanaal maar ook de
grootste etalage voor alle fysieke winkels. En andersom. Wij willen de klant prettig, speels en zo persoonlijk mogelijk van dienst
zijn tijdens álle contactmomenten. Dus ook via social media,
onze klantenservice, op ons platform Play én via de webshop.
Ook daar telt de glimlach van de klant.”
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INTERVIEW MET SASKIA BAX, DIRECTEUR MARKETING & FORMULE
INTERTOYS (INTERTOYS, BART SMIT, TOYS XL)

“Wij willen de klant
prettig, speels en zo
persoonlijk mogelijk
van dienst zijn.”
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online marktplaats
2016
‘Nextail Connect!’
opende Blokker Holding de mogelijkheid voor andere aanbieders om hun producten te verkopen via de webshops van
de formules. Hiermee kan het concern de consument nu nog
beter van dienst zijn. Consumenten verwachten van online
aanbieders een steeds breder (verschillende productgroepen)
en dieper (vollediger binnen een productgroep) assortiment
tegen een scherpe en online vergelijkbare prijs. De eerste
webshop waarop externe verkopers hun producten kunnen
aanbieden is blokker.nl. “De interesse is groot, Blokker heeft
tenslotte een goedlopende en groeiende webshop. Maar
we gaan niet met iedereen in zee, de producten moeten wel
aansluiten bij het merk Blokker,” zegt Rob Minnee, Manager
Marketplace ‘Nextail Connect!’. “We zijn in november 2016
live gegaan met zeven verkooppartners. Dat zijn er nu, zes
maanden later, al dertig. We hebben in die korte tijd het aanbod op blokker.nl vergroot van circa 10.000 naar ruim 50.000
producten.”
Rob Minnee werkt sinds juni 2016 bij Nextail en is verantwoordelijk voor de online marktplaats. Afkomstig van Bol.com is hij
vertrouwd met de do’s en don’ts van een online marktplaats.
“We zijn bewust gestart met een kleine groep van zeven
verkooppartners die ons hebben geholpen om de marktplaats
te ontwikkelen. Het is immers een andere manier van retailen,
meer business to business. Wij moeten ervoor zorgen dat ze
hun producten makkelijk online kunnen zetten, aanbiedingen
kunnen doen en we moeten hen verkoopdata verstrekken. Aan
de andere kant hebben wij de verplichting naar onze klanten
dat we met betrouwbare aanbieders werken. Blokker is een
sterk en vertrouwd merk. Onze online klanten moeten er blind
op kunnen vertrouwen dat de andere verkopers goed leveren.
Want klanten kopen bij blokker.nl, maar de levering van de producten is de verantwoordelijkheid van de verkooppartners. Een
van de eisen om verkooppartner te kunnen worden, is daarom
ook dat de aanbieder conform de richtlijnen van Thuiswinkel
Waarborg werkt.”
TRANSPARANTIE
De aanbieders op de site zijn niet alleen maar verkopers van
producten die niet bij blokker.nl te koop zijn. Er is ook overlap
met het assortiment van Blokker. “Alles is transparant tegenwoordig. Het is juist een voordeel dat consumenten op blokker.nl
prijzen en voorwaarden kunnen vergelijken. Iedere aanbieder
heeft bijvoorbeeld zijn eigen leveringsvoorwaarden. Bij Blokker weet je dat als je voor 22:00 uur bestelt, je de bestelling
de volgende dag geleverd krijgt, maar anderen leveren binnen
drie dagen. Daar kan dan een prijsverschil in zitten. Soms zijn
de producten wat duurder, soms ook goedkoper bij Blokker.
Het belangrijkste voor ons is dat de klant op blokker.nl een nog
ruimere keus in het productaanbod krijgt en altijd vindt waar
die naar op zoek is.”
ONLINE BESTELPUNTEN
“We gaan nu het aantal verkooppartners opschalen om het
aanbod verder te verbreden en verdiepen. Bovendien zijn we
druk bezig om de producten van andere aanbieders ook via
onze online bestelpunten in de winkels beschikbaar te stellen.
Een logische stap in omnichannel retailen. De online bestelpunten zijn hét schakelpunt tussen de fysieke winkel en de “endless aisle” - het eindeloze schap. Zo kunnen wij onze klanten in
de winkels nog beter van dienst zijn.”
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INTERVIEW MET ROB MINNEE, MANAGER MARKETPLACE ‘NEXTAIL CONNECT!’

“Het belangrijkste
is dat de klant
op blokker.nl een nog
ruimere keus in het
productaanbod krijgt.”
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ONZE FORMULES
In Nederland telt Blokker ruim 5.500 medewerkers
en circa 440 eigen vestigingen, waarvan 200
‘Nieuwste Blokkers’. Blokker zet de uitrol van
deze nieuwste winkelformule voort. In 2018
ontstaat een landelijk dekkend winkelnetwerk
met meer dan 400 vernieuwde Blokkers, nauw
verbonden met blokker.nl.

BLOKKER BUITENLAND
Blokker Holding is een Nederlands retailconcern
en actief in de sectoren Huishoud, Speelgoed en
Wonen, met zeven winkelformules, circa 21.000
medewerkers, en per einde boekjaar 2.168
winkels in acht landen. Dit zijn de winkelformules
Blokker, Xenos, Leen Bakker, Intertoys (Intertoys,
Bart Smit en Toys XL), Maxi Toys, Marskramer en
Big Bazar.
Blokker Holding heeft in mei 2017 besloten zich
volledig te gaan richten op Blokker, de winkel
waarmee het allemaal begon in 1896. De
winkelbedrijven Intertoys, Xenos, Big Bazar, Maxi
Toys en Leen Bakker zullen worden verkocht.
Marskramer gaat door als franchiseformule en
groothandelsorganisatie.

WINKELFORMULE

MEDEWERKERS

XENOS
WINKELFORMULE

MEDEWERKERS

970
EIGEN WINKELS

193
LANDEN

FRANCHISEWINKELS

EIGEN WINKELS

2
WEBSHOP

BELGIË, LUXEMBURG

3.930

BLOKKER.BE

SURINAME

In België heeft Blokker een netwerk van circa
190 winkels met ruim 900 medewerkers en een
webshop ‘blokker.be’, met een breed assortiment
en onderscheidende merken en vernieuwende
kwaliteitsproducten tegen een goede prijs.
Blokker is sinds 1977 een vertrouwde naam in
de winkelstraten van België.

FRANCHISEWINKELS

258
LANDEN

1
WEBSHOP

NEDERLAND

XENOS.NL

DUITSLAND

Al sinds 1973 biedt Xenos haar klanten een
unieke combinatie van verrassende en eigen
tijdse producten op het gebied van hobby,
feestjes, inrichting, cadeautjes en eten en
drinken. Wereldse, decoratieve en praktische
producten, tegen verrassend lage prijzen. Soms
zijn ze een tikkeltje gek, dan weer heel avontuur
lijk, of lekker, maar altijd ongewoon leuk. De
winkelketen heeft ruim 3.900 medewerkers en
circa 260 winkels in Nederland en Duitsland.

BLOKKER
WINKELFORMULE

MEDEWERKERS

5.530
EIGEN WINKELS

443
LANDEN

FRANCHISEWINKELS

90
WEBSHOP

NEDERLAND

BIG BAZAR
WINKELFORMULE

MEDEWERKERS

1.650

BLOKKER.NL

Blokker is al sinds 1896 een vertrouwde naam in
de winkelstraten van Nederland en is toonaan
gevend als winkel voor je eigentijdse huishouden.
Het is dé omnichannel winkel voor iedereen en
altijd dichtbij. Met relevante winkels en een goed
en betrouwbaar huishoud- en basisassortiment.
Een uitgebreid en aanvullend online aanbod en
omnichannel service in de winkels, zoals online
bestelpunten en click&collect, maken daar
onderdeel van uit.
Blokker biedt producten uit de categorieën Eten &
Tafelen, Koken & Bakken, Schoonmaak & Huishoud, Opbergen & Organiseren, Wassen & Strijken,
Elektrische Apparaten, Baden & Slapen, Inspireren
& Verrassen, Spelen & Beleven en Wonen & Sfeer.
Daarnaast biedt Blokker altijd vernieuwende en
seizoengebonden producten.

EIGEN WINKELS

123

LANDEN
NEDERLAND
BELGIË

Big Bazar is een discountketen, opgericht in 2007,
met ruim 1.600 medewerkers en circa 120
winkels, gevestigd in Nederland en België. Klanten
kunnen bij Big Bazar voordelig winkelen in een
onderscheidende en inspirerende omgeving. De
winkelformule biedt een breed, actueel en snel
wisselend assortiment. Het assortiment van Big
Bazar bestaat uit de werelden Schoon & Handig,
Verzorging & Make-up, Eten & Drinken, Tafelen &
Koken, Klussen & Onderweg, Speelgoed, Kleding
& Textiel, Hobby & Kantoor, Feest & Fun, Huis &
Decoratie, Dier en Verrassend & Actueel.
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MARSKRAMER
WINKELFORMULE

MEDEWERKERS

WINKELFORMULE

MEDEWERKERS

2.360

EIGEN WINKELS
NEDERLAND

Logo te gebruiken vanaf 75 cm

Marskramer is een franchiseformule en groot
handelsorganisatie, met ruim 600 medewerkers,
die goede en betaalbare huishoud- en speelgoed
artikelen verkoopt. Daarbij richt Marskramer zich
op franchisenemers in kleinere steden en dorpen
en op groothandelsklanten die gebruik maken van
de formulenamen Novy, Prima, Toys2Play of eigen
merknaam. De huidige groothandelsorganisatie is
een samenvoeging van Groothandel Gouda en
Elektroblok. De eigen Marskramer-winkels zullen in
de loop van boekjaar 2017 worden gesloten.

FRANCHISEWINKELS

170

42

LANDEN

402

LANDEN

FRANCHISEWINKELS

122
WEBSHOP

NEDERLAND

INTERTOYS.NL

BELGIË, LUXEMBURG

INTERTOYS.DE

DUITSLAND

BARTSMIT.COM

Intertoys is opgericht in Gouda in 1976 en is
inclusief Bart Smit en Toys XL de grootste keten
van speelgoedwinkels in Nederland. In 2015
maakte de speelgoedorganisatie van Blokker
Holding, waar Intertoys onderdeel van is, bekend
dat de winkelformules Bart Smit, Toys XL en
Intertoys samen verder gaan onder de merknaam
Intertoys. Naast een breed assortiment
speelgoedartikelen met bekende merken als
LEGO, Barbie, Nerf, VTech en Playmobil heeft
Intertoys een uitgebreide collectie games voor
alle consoles en een uitgebreide collectie Gifts &
Bijoux.

MEDEWERKERS

1.160
EIGEN WINKELS

172
LANDEN

8

LANDEN

WEBSHOP
NEDERLAND, BELGIË,

LEENBAKKER.NL

ARUBA, BONAIRE,

LEENBAKKER.BE

CURAÇAO

Leen Bakker is opgericht in 1918 en sinds 1988
onderdeel van Blokker Holding B.V. Leen Bakker
heeft ruim 2.300 werknemers en 180 winkels,
verdeeld over Nederland en België. Leen Bakker
maakt als woonwarenhuis eigentijds wonen
verrassend voordelig. De formule is specialist in
woon- en slaapmeubelen, vloerbedekking,
woning- en bedtextiel, verlichting, raamdecoratie
en tuinmeubelen.

NEXTAIL

MAXI TOYS
WINKELFORMULE

MEDEWERKERS

EIGEN WINKELS

FRANCHISEWINKELS

100

WINKELFORMULE

4.340

650
EIGEN WINKELS

LEEN BAKKER

INTERTOYS

WINKELFORMULE
HOOFDKANTOOR
AMSTERDAM

FRANCHISEWINKELS

2
WEBSHOP

FRANKRIJK, BELGIË

MAXITOYS.FR

LUXEMBURG

MAXITOYS.BE

ZWITSERLAND, ITALIË

MAXITOYS.LU

Maxi Toys is een gespecialiseerde speelgoed
keten met winkels in Frankrijk, België, Luxemburg,
Zwitserland en Italië. Een typische Maxi Toyswinkel ligt meestal net buiten de grote steden in
grote winkelcentra. Maxi Toys opereert vanuit het
hoofdkantoor in Houdeng-Goegnies, België.

Nextail huisvest alle e-commerce- en omnichannelactiviteiten van Blokker Holding,
waaronder de webshops van vrijwel alle
formules inclusief Cook&Co, een kleine,
gespecialiseerde online winkel voor de
kookliefhebber.

TREND CENTER

Trend Center is een zelfstandige groothandel die
opgericht is in 1978. De groothandel voert een
innovatief assortiment bestaande uit trendy cadeauartikelen en heeft afnemers in diverse landen.

INTERVIEW MET ASTRID NISSEN, SECRETARESSE VAN DE RvB EN MIRIAM
BOUWMAN, COMMUNICATIE- EN MANAGEMENT ASSISTENT

“Er is een enorme
drive en die drive
is altijd onze
kracht geweest.”

“In 1981 ben ik bij Blokker gaan BLOKKER
werken HOLDING
als assistent
JAARVERSLAG
op de 2016
inkoopafdeling. Later werd ik de secretaresse van meneer
J. (Jaap) Blokker en ik heb 27 jaar voor hem gewerkt.” Aan
het woord is Astrid Nissen, secretaresse Raad van Bestuur
van Blokker Holding en Blokker-medewerker van het ‘eerste’
uur. Ze heeft alle overnames meegemaakt en nadat Blokker
Holding was opgericht (1996) verhuisde zij in 1999 van het
Blokker-hoofdkantoor op de Van der Madeweg in Amsterdam
naar een kantoorvilla in Laren. In datzelfde jaar kwam ook
Miriam Bouwman werken op het directiesecretariaat. Astrid
en zij hadden een tijdlang een duobaan. Miriam werkt ook
nog steeds bij Blokker Holding op de afdeling communicatie
en heeft fijne herinneringen aan de tijd in Laren. “We waren
een klein, hecht team. De lijnen waren kort, ook naar de
andere bedrijven. We belden rechtstreeks met de directeuren
als Bart Smit of Arie Bakker, de zoon van Leen Bakker. Als de
jaarverslagen op kantoor afgeleverd werden, dan was het een
telefoontje naar boven: “Jongens, de jaarverslagen zijn er!”,
we haalden wat fris en snoep en iedereen kwam helpen om
ze in enveloppen te doen en te versturen. Binnen een paar uur
was het geregeld. Met elkaar, voor elkaar.”

19

De eerdere jaarverslagen van Blokker zijn beroemd. Jaap Blokker
- door iedereen in het bedrijf “meneer J.” genoemd - gebruikte het
jaarverslag om zich uit te spreken over allerlei zaken en deed dat
in stripvorm. Astrid was er altijd nauw bij betrokken. “Geweldige
tijd was dat. We schreven de scenario’s. Er zat humor in, er zat
geschiedenis in, actuele zaken. Echt heel bijzonder.” Astrid herinnert zich ook het honderdjarig bestaan van Blokker in 1996. “Alle
medewerkers waren uitgenodigd, er reden tien treinen door het
hele land speciaal voor Blokker naar Utrecht. Iedereen kreeg een
lunchpakketje voor in de trein. Groot feest, fantastisch. Ik kom nu
nog wel eens mensen tegen die het er over hebben.”
Zowel Astrid als Miriam: “De heer J. Blokker was de ziel van het
bedrijf, hij droeg de organisatie. Hij was een gentleman, koesterde
zijn medewerkers en de relaties met de leveranciers. Een soort
pater familias. Toen hij overleed in 2011 werd zijn neef Roland
Palmer CEO. Het was Roland die besloot om Blokker Holding te
versterken, te verhuizen naar Amsterdam en vol in te zetten op
online met de oprichting van Nextail. In 2014 verlieten we de villa
in Laren en trokken in een modern pand in Amsterdam Zuidoost.”
Astrid: “Natuurlijk was het wennen. Maar ik moet zeggen dat ik
het hier erg prettig vind werken. In de oude villa zat je meer afgesloten, hier is alles transparant, werken we allemaal in open ruimtes. Je bereikt elkaar veel sneller.” Roland Palmer werd in 2015
opgevolgd door Theo de Kool en een klein jaar later werd Casper
Meijer CEO van Blokker Holding. Hij is de derde CEO voor wie
Astrid werkt na de heer J. Blokker. “Het is heel fijn samenwerken
en het zijn turbulente tijden, alles verandert heel snel. Ga er maar
aan staan. Ik zie wel de stevige veerkracht bij veel mensen. Er is
een enorme drive en die drive is altijd onze kracht geweest, die
moeten we behouden. Als oudgediende zie ik het als mijn plicht
dat te blijven uitdragen. Loyaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wij zien dat anders, we werken voor zo’n mooi bedrijf,
er is zó veel opgebouwd, o.a. dankzij de heren J. en A. Blokker.
Ik merk dat nieuwe mensen het leuk vinden om te horen hoe het
vroeger ging. Dat wij-gevoel blijft belangrijk.” Miriam vult aan:
“Alles is in beweging, of het nou Blokker is, Leen Bakker, Xenos
of Intertoys, ieder bedrijf zit middenin een grote verandering. Het
is meer dan ooit belangrijk dat we met z’n allen de schouders er
onder zetten. Met elkaar voor elkaar, dat was toen, maar ook nu.”
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JAAR IN BEELD
FEBRUARI

APRIL

MEI

De winkels van MARSKRAMER worden
vanaf 1 februari volledig bevoorraad
vanuit het dc van Blokker in
Geldermalsen.

BLOKKER kondigt een ingrijpende en
versnelde vernieuwing aan van de
organisatie, de formule en de winkels,
met een investering van € 100 miljoen.
Blokker opent in de Bilderdijkstraat in
Amsterdam de eerste ‘Nieuwste Blokker’
die al volledig ingericht is volgens de
nieuwe formule. De komende twee jaar
worden 400 winkels omgebouwd tot
‘De Nieuwste Blokker’ en de webshop
wordt versterkt. De aanpassing van de
organisatie naar een moderne, flexibele
organisatie kost circa 390 arbeidsplaatsen.

BLOKKER HOLDING presenteert de
jaarcijfers van 2015. Het nettoresultaat
bedraagt - € 52 miljoen. Oorzaken zijn de
negatieve margeontwikkelingen en
hogere voorzieningen ten behoeve van
reorganisaties en herstructurering. De
organisatie houdt een sterke financiële
basis met een verbeterde solvabiliteit en
zekergestelde liquiditeit. CEO Casper
Meijer kondigt aan de veranderingen van
de verschillende formules versneld door
te zetten.
BLOKKER introduceert - voor het eerst
in haar geschiedenis - artikelen onder
eigen label, het onderstreept de scherpe
keuze voor kwaliteit tegen een goede prijs.

MAART
CEO van BLOKKER HOLDING Casper
Meijer geeft een interview aan Het
Financieele Dagblad en kondigt investe
ringen aan van meer dan € 200 miljoen
voor de vernieuwing van de winkelketens
van Blokker Holding. Hij geeft aan dat de
vernieuwing versneld moet worden
doorgevoerd.

COOK&CO kondigt aan verder te gaan
als online formule. De webshop laat
jaarlijks een forse groei zien in tegen
stelling tot de fysieke winkels, die al jaren
verlieslatend zijn. De winkels worden in
de eerste helft van het jaar gefaseerd
gesloten.
Social media in Nederland exploderen als
de nieuwe tv-commercial van BLOKKER
wordt getoond. RTL Boulevard heeft de
primeur. Niemand minder dan wereldster
Sarah Jessica Parker speelt daarin de
hoofdrol. Op YouTube is de commercial
meer dan 800.000 keer bekeken.
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JUNI
Per 1 juni is Francine van Dierendonck
benoemd tot algemeen directeur van
XENOS. Van Dierendonck heeft vanuit
diverse functies binnen en buiten de retail
ruime ervaring met marketing en herpositionering, commercie en e-commerce. Zij
zal leiding geven aan de vernieuwing van
de winkelformule en de maatregelen die
eerder zijn aangekondigd om de positie
van Xenos te versterken.

JULI
De speelgoedorganisatie van Blokker
Holding maakt bekend dat de winkel
ketens INTERTOYS, BART SMIT EN
TOYS XL samen worden gevoegd onder
de merknaam Intertoys. Door verder te
gaan onder één merk worden kennis,
ervaring en investeringen gebundeld. Zo
ontstaat één sterke speelgoedketen die
de klant nog beter van dienst kan zijn als
specialist in spelen en speelgoed, zowel
in de winkels als online.

Efficiënter en absoluut milieuvriendelijker,
dat zijn de belangrijkste pro’s van de
nieuwe verpakkingsmachine die is
geïnstalleerd in het e-dc van
BLOKKER.NL in Gouda. De machine
maakt voor elke order een verpakking op
maat, waardoor veel verpakkings
materiaal wordt bespaard. Het hele
verpakkingsproces, van het begin tot
het eind, wordt met deze machine
grotendeels geautomatiseerd.

AUGUSTUS

INTERTOYS en BART SMIT worden fysiek
samengebracht in een nieuw hoofdkantoor
aan de Hessenbergweg in Amsterdam.

LEEN BAKKER is gestart met ‘Bank en
Fauteuil op Maat’, een online tool
waarmee je je eigen bank of fauteuil, tot
in de kleinste details, kunt samenstellen.
De tool, of configurator, wordt in zestien
winkels getest en wordt bij gebleken
succes uitgerold naar alle 175 winkels en
op de website van Leen Bakker.
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SEPTEMBER

OKTOBER

Piet Klaver, sinds 2009 lid en voorzitter
van de Raad van Commissarissen van
Blokker Holding, treedt per 1 september
terug uit de Raad van Commissarissen.
De vicevoorzitter, Abel Slippens, is door
de Raad benoemd als voorzitter van
de Raad van Commissarissen.

Francine van Dierendonck, algemeen
directeur van Xenos, is finalist in de strijd
om de Young Captain Award. De award
wordt jaarlijks toegekend aan de meest
getalenteerde business leider die opvalt
door de invloed die hij of zij al in een
vroege fase van zijn of haar carrière heeft
op de eigen onderneming en getuigt van
visie op economisch en maatschappelijk
vlak.

Op 28 september is de eerste editie van
Dolle Dagen bij BLOKKER van start
gegaan. Tijdens Dolle Dagen zijn er speciaal
ingekochte producten, extra aanbiedingen
op topproducten en kortingen op productgroepen in de winkel én online. Dit is de
grootste actie ooit bij Blokker met ruim
1.000 artikelen tegen scherpe prijzen.

LEEN BAKKER start de woonmaand met
de nieuwe campagne ‘Leens Loft’. De
campagne is het resultaat van een uniek
experiment waarbij de reacties en
ervaringen van ‘echte’ mensen in plaats
van acteurs in beeld komen als zij een
loft bezoeken die helemaal is ingericht
met meubels en producten van Leen
Bakker.

NEXTAIL, de online organisatie van
Blokker Holding, is drie plaatsen
gestegen in de Twinkle Top 100, het
jaaroverzicht voor Nederlandse
e-commerce. Het concern staat met
een omzet van € 134 miljoen in de top
10 van dé lijst met de grootste online
verkopers.

NOVEMBER
INTERTOYS brengt de magie terug in de
winkels en spelen komt daarbij meer
centraal te staan. De grootste speelgoedorganisatie van Nederland opent proefwinkels in Hoorn, Leerdam en Amersfoort
waar spelen voor grote en kleine klanten
tot leven komt. De proefwinkels zijn een
eerste stap in de richting van de nieuwe
merkstrategie en bieden het speelgoed
bedrijf de kans om te leren van klanten
tijdens de ontwikkeling van het nieuwe
winkelconcept.
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DECEMBER

COOK&CO heeft een paviljoen van bijna
100 m2 in samenwerking met leveranciers
op het culinaire evenement ´De Tasty´ in de
Jaarbeurs in Utrecht. De Tasty is een
lifestyle evenement voor iedereen met
passie voor koken, lekker eten en drinken,
en trekt ongeveer 9.000 bezoekers.
BLOKKER stijgt sterk van plek 17 naar
plek 2 in de wekelijkse Merken Top 40.
Dit wordt veroorzaakt door hogere scores
op alle drie de factoren die van invloed
zijn op de plek in de Top 40: waardering,
bestedingen en social.

BLOKKER HOLDING lanceert de online
marktplaats: ‘Nextail Connect!’. Via dit
nieuwe online platform kunnen retailers en
groothandels hun actuele producten
aanbieden in de webshops van de diverse
winkelformules van het concern. Blokker is
de eerste winkelformule die de webshop
openstelt voor een selecte groep externe
aanbieders. Hiermee kan Blokker de consument nu nog beter van dienst zijn met
een veel breder online assortiment. In 2017
zal naar verwachting ook het product
aanbod in de webshops van de andere
winkelformules van Blokker Holding via
‘Nextail Connect!’ worden uitgebreid.

BIG BAZAR is met kop en schouders de
goedkoopste winkel van Nederland als
het gaat om het aanbod van drogisterij
en persoonlijke verzorgingsartikelen van
A-merken. Dit blijkt uit de november
prijspeiling die de Consumentenbond
heeft uitgevoerd onder 200 populaire
A-merk producten voor dagelijkse
persoonlijke verzorging (waaronder zeep,
tandpasta, aftershave en shampoo)
onder 21 winkelketens. Om niet alleen de
vaste klanten, maar heel Nederland
kennis te laten maken met dit enorme
prijsverschil, start Big Bazar een grote
campagne.

INTERTOYS bestaat 40 jaar en
organiseert ´Het grootste cadeau van
Nederland´: 40 m3 bomvol speelgoed
voor een persoon, organisatie of groep
die dat verdient. Kinderen van vier tot
twaalf jaar mogen aangeven aan wie ze
dit cadeau willen geven. De negenjarige
Lisa Biemans is de gelukkige: zij mag
het grootste cadeau van
Nederland weggeven
aan Dream4Kids, dat
droomdagen organi
seert voor kinderen
met een traumatische
ervaring. De wens van
Lisa was één van de
duizenden hartver
warmende inzen
dingen die binnen
kwamen.

NEXTAIL, de online organisatie van
Blokker Holding, heeft een online
winactie georganiseerd voor zijn
webshops. Tijdens deze actie zijn er meer
dan een miljoen opt-ins afgegeven voor
de nieuwsbrieven van Blokker Holding.

Een24groot
BLOKKER
project
HOLDING
dat JAARVERSLAG
in 2016 binnen
2016Xenos is opgestart en
gerealiseerd, is het zogenaamde ‘project ideaalbezetting’.
Het is een project waarin de klant centraal staat, maar dat
zich volledig binnen de organisatie van de Xenos-winkel
heeft afgespeeld. “Uiteindelijk merkt de klant het wél,” zegt
Menno van den Berg, Rayonleider en Projectleider Ideaalbezetting bij Xenos. “De verkoopmedewerkers hebben namelijk meer tijd en expertise om de klant te helpen in zijn of haar
zoektocht naar het juiste product. Dus meer aandacht en
service voor de klant.”
Menno van den Berg kwam 25 jaar geleden in dienst bij Xenos.
Begonnen als Assistent Bedrijfsleider en nu Rayonleider van 28
Xenos-filialen ziet hij als geen ander dat de markt is veranderd.
“Klanten winkelen anders en daar moet je als retailer je bedrijfsvoering op aanpassen. We zitten middenin het proces om de slag
te maken van een inkoopgestuurde organisatie naar een klantgerichte organisatie. Als we het hebben over klantgerichtheid en de
bezetting in een winkel, dan betekent dat bijvoorbeeld dat we niet
meer medewerkers laten vullen en schoonmaken op de tijden dat
de winkel open is. Voor het vullen hebben we nu vulploegen ingesteld die dat na sluitingstijd doen. De rol van winkelmedewerker is
daardoor veranderd. Onze verkoopmedewerkers kunnen zich nu
nog meer richten op onze klanten en de verkoop.”
Klantgerichtheid betekent ook dat er op het moment dat het druk
is in de winkel méér verkoopmedewerkers zijn dan op momenten
dat het rustig is. “Het klinkt misschien simpel, maar het heeft toch
de nodige voeten in de aarde gehad om al die processen in kaart
te brengen. Het heeft ook alles te maken met beheersing van de
loonkosten. Dit project heb ik dan ook vanaf het begin samen
gedaan met Joris van Unen, Loonkostenmanager. We hebben
voor elke Xenos-winkel een blauwdruk gemaakt met het voor hen
ideale takenpakket en de daar bijbehorende personeelsbezetting.”
Elke Xenos-winkel werkt nu met vulploegen en zoveel mogelijk
flexibele contracten. “Veelal is het aantal uren van verkoopmedewerkers hetzelfde gebleven, maar ze werken niet meer op vaste
dagen. Dat is natuurlijk een omschakeling, maar iedereen begrijpt
het ook wel. De roosters worden drie à vier weken van te voren
gemaakt. Het geeft de bedrijfsleider de mogelijkheid om snel
te schakelen als het druk of rustig is, maar ook om ziekte van
medewerkers beter op te vangen. Voor de meeste mensen is hun
werk uitdagender geworden omdat ze meer tijd hebben om te
doen waar ze goed in zijn: de klant helpen en producten verkopen.
Ervoor zorgen dat de klant de winkel blij verlaat. Daar doen we
het voor.”

INTERVIEW MET MENNO VAN DEN BERG, RAYONLEIDER EN PROJECTLEIDER
IDEAALBEZETTING XENOS

“Ervoor zorgen dat de
klant de winkel blij
verlaat. Daar doen
we het voor.”
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GECONSOLIDEERDE BALANS
in duizenden euro’s, na voorstel winstbestemming		
noot
28 januari 2017		
30 januari 2016

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa

1		26.143		16.643

Materiële vaste activa
2
Gebouwen en terreinen		
104.553		
115.467
Overige vaste bedrijfsmiddelen		
97.613		
95.922
				
202.166		

211.389

Financiële vaste activa
Deelnemingen
3
-		270.093
Overige financiële vaste activa
4
52.432		 32.271
				
52.432		

302.364

Vlottende activa
Voorraad handelsgoederen

5		371.677		393.156

Vorderingen
Handelsdebiteuren
6
28.417		 25.384
Overige vorderingen
7
49.609		 51.441
Overlopende activa
8
34.451		 31.243
				
112.477		

108.068

Liquide middelen			205.234		 50.803
			 970.129		1.082.423
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in duizenden euro’s, na voorstel winstbestemming		
28 januari 2017		
30 januari 2016
noot

PASSIVA
Eigen vermogen

28		363.488		 543.787

Voorzieningen
Belastingen
9
1.548		3.443
Overige voorzieningen
10
82.444		59.721
				
83.992		
Langlopende schulden
Schulden aan deelnemingen
11
-		138.033
Overige schulden
11
183.325		115.512
				
183.325		
Kortlopende schulden
Schulden aan handelscrediteuren		
145.880		
86.900
Belastingen en premies sociale verzekeringen
12
67.345		33.566
Overige schulden
13
18.204		 658
Overlopende passiva
14
107.895		100.803
				
339.324		

63.164

253.545

221.927

			 970.129		1.082.423
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GECONSOLIDEERDE WINSTEN VERLIESREKENING
in duizenden euro’s			
noot
2016/17		
2015/16

Netto-omzet

17		1.965.149		 2.109.396

Kostprijs van de omzet			
-1.486.583		
-1.543.084
Bruto-omzetresultaat		
478.566		 566.312
Verkoopkosten		596.762		 570.007
Algemene beheerskosten		
97.008		
72.765
Som der kosten			-693.770		 -642.772
Bedrijfsresultaat		
-215.204		 -76.460
Financiële baten		
2.389		
2.971
Financiële lasten		
-6.126		
-3.472
Totaal financiële baten en lasten			-3.737		 -501
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
vóór belastingen			-218.941		 -76.961
Belastingen

20		38.483		 24.566

Nettoresultaat			-180.458		 -52.395

GECONSOLIDEERD OVERZICHT
TOTAALRESULTAAT
in duizenden euro’s		
2016/17		
2015/16

Nettoresultaat			-180.458		 -52.395
Omrekeningsverschillen buitenlandse deelnemingen
(via eigen vermogen)			
159		
-446
Totaalresultaat			-180.299		 -52.841
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GECONSOLIDEERD
KASSTROOMOVERZICHT
in duizenden euro’s		
2016/17

2015/16

Bedrijfsresultaat			-215.204		 -76.460
Aanpassingen voor:
• Afschrijvingen		73.024		68.382
• Mutatie voorzieningen		
19.857		
-17.138
• Overige		-2.704		 -557
				
90.177		
50.687
Operationele kasstroom voor mutatie werkkapitaal			-125.027		 -25.773
Mutatie werkkapitaal in:
• voorraden		31.653		36.930
• vorderingen		-7.358		 1.165
• kortlopende schulden		
100.372		
-52.338
				
124.667		
-14.243
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
		 -360		-40.016
Betaalde en ontvangen rente		
-6.092		
-3.283
Betaalde en ontvangen winstbelasting		
14.471		
466
				
8.379		
-2.817
Netto kasstroom uit operationele activiteiten			 8.019		-42.833
Investeringen in (im)materiële vaste activa		
-58.956		
-58.828
Ontvangsten uit desinvesteringen (im)materiële vaste activa		
7.296		
4.142
(Des)investeringen in financiële vaste activa		
59		
-465
Aankoop/verkoop deelnemingen
(incl. verkregen/afgestoten geldmiddelen)		
250.991		
Ontvangen dividend		
7.746		
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten			207.136		 -55.151
Aflossing/ontvangst langlopende leningen		
-60.802		
-28.012
Agiostorting		
-		130.000
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten			
-60.802		
101.988
Saldo kasstromen			154.353		 4.004
Liquide middelen per begin boekjaar			
Effect wijzigingen in wisselkoersen			
Liquide middelen per einde boekjaar			

50.803		
78		
205.234		

47.061
-262
50.803
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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 2016/17 uit 52 weken
(2015/16: 53 weken). De laatste dag van het boekjaar 2016/17
was 28 januari 2017 en van vorig boekjaar 30 januari 2016.
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
geconsolideerde 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.
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 oordelen 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 schattingen 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:

• B
 eoordeling 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 voorziening 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.
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.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge vorde
ringen, schulden, transacties en daarmee samenhangende
resultaten geëlimineerd. De groepsmaatschappijen zijn integraal
geconsolideerd. De gegevens van de in de consolidatie opgenomen
maatschappijen per 28 januari 2017 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.
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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 onder het hoofd 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 gemeenschappelijke 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.
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
balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op
die datum geldende wisselkoers. De bij omrekening optredende
valutakoersverschillen 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 financierings
verplichtingen, 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 over
eenstemming met het basiscontract.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de
hierna beschreven manier gewaardeerd. Verstrekte leningen en
overige vorderingen, lang- of kortlopende schulden en overige
financiële verplichtingen, worden na eerste opname gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De groep past kostprijshedge 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 hedgerelaties in generieke
hedgedocumentatie en toetst periodiek de effectiviteit van de
hedgerelaties 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 hedgerelatie). De mate van (in)effectiviteit
van de hedgerelatie wordt vastgesteld door het vergelijken van de
kritische kenmerken van het afdekkingsinstrument en de afgedekte
positie in de hedgerelatie. De onderneming hanteert voor deze
vergelijking als kritische kenmerken het afgedekte risico (USD)
en de looptijd (max. dertien 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
waardevermindering 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.
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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
overname gerelateerde transactiekosten) en het belang van de
groep in de netto reële waarde van de overgenomen identificeerbare 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.
Tot 30 januari 2016 werd goodwill op overnames ineens ten laste
van het eigen vermogen gebracht. In het boekjaar is ertoe over
gegaan om goodwill te activeren en systematisch af te schrijven
over de gebruiksduur. Deze stelselwijziging is noodzakelijk
vanwege de gewijzigde wettelijke bepalingen in artikel 2:389 lid 7
BW voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016.
De onderneming heeft ervoor gekozen de stelselwijziging
prospectief toe te passen met betrekking tot alle overnames
vanaf 31 januari 2016. Derhalve heeft deze doorgevoerde
stelselwijziging geen invloed op het eigen vermogen en het
nettoresultaat van voorgaande boekjaren.
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:
Gebouwen
Verbouwingen (onder gebouwen)
Overige vaste bedrijfsmiddelen

25 – 50 jaar
10 jaar
3 – 5 jaar

De afschrijvingspercentages worden jaarlijks beoordeeld en indien
nodig herzien.
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de
gebruiksduur van het object verlengen. Ter zake van verwachte
kosten van periodiek groot onderhoud aan gebouwen wordt een
voorziening gevormd. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd
Voorzieningen.
De materiële vaste activa waarvan de vennootschap en haar
groepsmaatschappijen op grond van een financiële lease
overeenkomst 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
nemingen onderling heeft plaatsgevonden, worden geëlimineerd
voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden
op nihil gewaardeerd. 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.
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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.
Leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden
opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de
effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere
waardeverminderingsverliezen.
De grondslagen voor de overige financiële vaste activa zijn
opgenomen onder het hoofd Financiële instrumenten.
Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaal
baar worden gesteld. Rentebaten worden verantwoord in de
periode waartoe zij behoren.
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 kasstroom
genererende eenheid waartoe het actief behoort.
Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroom
genererende eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde,
wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord
voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare
waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderings
verlies van een kasstroomgenererende eenheid, wordt het verlies
allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de
kasstroomgenererende eenheid. 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 kasstroomgenererende eenheid) 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 waardeverminderings
verlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of
kasstroomgenererende eenheid) 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
kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord.
VOORRAAD HANDELSGOEDEREN
Handelsgoederen worden gewaardeerd tegen kostprijs op basis
van de gewogen gemiddelde prijzen, of lagere opbrengstwaarde.
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 balansdatum te ontvangen prestaties en
de onvermijdbare kosten om aan de verplichtingen te voldoen.
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•

•

•

•

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
jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane
toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
Voor verwachte kosten inzake periodiek groot onderhoud van
panden in eigendom wordt een voorziening gevormd. De
toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis
van het geschatte bedrag van groot onderhoud en de periode
die telkens verloopt tussen de werkzaamheden van groot
onderhoud, een en ander zoals blijkend uit een meerjaren
onderhoudsplan. De kosten van groot onderhoud worden
verwerkt ten laste van de voorziening voor zover deze is
gevormd voor de beoogde kosten.

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, prijs
indexatie 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 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
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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 het hoofd 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
rentevoet 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
rechtstreeks 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 verrekenings
mogelijkheden 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 gewaar
deerd tegen nominale waarde.
RESULTAAT DEELNEMINGEN
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.
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
meeverkochte netto geldmiddelen in mindering zijn gebracht op
het investeringsbedrag respectievelijk de desinvesteringsopbrengst.
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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

Stand begin boekjaar
Verkrijgingsprijs 			
Cumulatieve afschrijvingen			
Boekwaarde			

Totaal

-

29.039
-12.396
16.643

29.039
-12.396
16.643

Mutaties in het boekjaar
Investeringen			
Acquisities			
Desinvesteringen en afboekingen			
Afschrijvingen op desinvesteringen en afboekingen			
Afschrijvingen			
Totaal mutaties			

10.604
-2.121
8.483

6.422
351
-854
-114
-4.788
1.017

6.422
10.955
-854
-114
-6.909
9.500

Stand einde boekjaar
Verkrijgingsprijs 			
Cumulatieve afschrijvingen			
Boekwaarde			

10.604
-2.121
8.483

34.958
-17.298
17.660

45.562
-19.419
26.143

De goodwill hangt samen met de verkrijging van de resterende 80% van de aandelen in Dennenhoorn B.V. (zie ook onder 3). De
overige immateriële vaste activa hebben voornamelijk betrekking op software/licenties (€ 12,6 miljoen) en websites (€ 3,1 miljoen).
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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			
Boekwaarde			
Mutaties in het boekjaar
Investeringen			
Acquisities			
Desinvesteringen en afboekingen			
Afschrijvingen op desinvesteringen en afboekingen			
Afschrijvingen			
Totaal mutaties			
Stand einde boekjaar
Aanschafwaarde			
Cumulatieve afschrijvingen			
Boekwaarde			

Totaal

312.524
-197.057
115.467

269.823
-173.901
95.922

582.347
-370.958
211.389

17.591
2.742
-21.506
18.899
-28.640
-10.914

39.673
351
-22.020
21.162
-37.475
1.691

57.264
3.093
-43.526
40.061
-66.115
-9.223

317.819
-213.266
104.553

292.385
-194.772
97.613

610.204
-408.038
202.166

De post ‘Gebouwen en terreinen’ heeft voornamelijk betrekking op verbouwingen in gehuurde panden.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
3. DEELNEMINGEN
In 2016 heeft Blokker Holding B.V. haar gehele belang van
99,99% in Casa Holding B.V. (€ 269 miljoen) overgedragen
aan een gelieerde vennootschap buiten de groep van Blokker
Holding B.V. Deze aandelenoverdracht is verwerkt conform de
geldende grondslagen voor dergelijke transacties. Casa Holding
B.V. werd in 2016, in lijn met voorgaande jaren, niet meegeconsolideerd omdat er geen beleidsbepalende invloed was. Tot aan
de datum van vervreemding had Blokker Holding B.V. recht op

een jaarlijkse vergoeding van 1% van het eigen vermogen ultimo
2013/14; dit bedrag is onder de financiële baten verantwoord.
Tevens heeft Blokker Holding B.V. in 2016 haar belang in
Dennenhoorn B.V. uitgebreid naar 100%, waardoor beleids
bepalende invloed is verkregen. Vanaf de overnamedatum
(12 april 2016) worden alle activa, passiva en resultaten van
Dennenhoorn B.V. betrokken in de consolidatie.
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4. OVERIGE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
in duizenden euro’s				
28-01-2017

Vorderingen op gelieerde ondernemingen				
Actieve belastinglatenties (zie noot 9)				
Waarborgsommen				
Overige vorderingen				
					

Met uitzondering van actieve belastinglatenties hebben de
mutaties in het boekjaar betrekking op verstrekte geldmiddelen
en terugbetalingen, en op de hiervoor genoemde jaarlijkse
vergoeding op de deelneming Casa Holding B.V.

45.137
2.650
4.645
52.432

30-01-2016

5.395
19.528
2.662
4.686
32.271

De overige vorderingen betreffen renteloze vorderingen en
hebben voor een bedrag van € 1,1 miljoen (2015/16: € 0,9
miljoen) een looptijd korter dan één jaar.

5. VOORRAAD HANDELSGOEDEREN
In verband met de mutatie van de voorziening voor incourantheid
is een bedrag van € 3,1 miljoen ten gunste van de winst- en
verliesrekening gekomen (2015/16: bate van € 19,2 miljoen). Het
bedrag van de voorziening voor incourantheid is € 51,2 miljoen
(2015/16: € 53,5 miljoen).

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

6. HANDELSDEBITEUREN
Het bedrag van de voorziening wegens oninbaarheid is
€ 3,1 miljoen (2015/16: € 3,1 miljoen).

7. OVERIGE VORDERINGEN
Onder de overige vorderingen is begrepen een bedrag van
€ 4,6 miljoen (2015/16: € 18,3 miljoen) ter zake van winstbelasting.
De overige vorderingen bevatten voorts van leveranciers
te ontvangen bedragen uit hoofde van bonussen, retouren
en crediteringen (€ 22,2 miljoen; 2015/16: € 23,2 miljoen),

vorderingen op gelieerde ondernemingen (€ 14,5 miljoen;
2015/16: € 4,1 miljoen), te verzilveren waardebonnen
(€ 4,5 miljoen; 2015/16: € 3,1 miljoen), te vorderen
omzetbelasting (€ 1,0 miljoen; 2015/16: € 0,8 miljoen) en
andere vorderingen (€ 2,8 miljoen; 2015/16: € 1,9 miljoen).

8. OVERLOPENDE ACTIVA
De overlopende activa bevatten huisvestingskosten (€ 22,2
miljoen; 2015/16: € 19,3 miljoen), overige kosten (€ 4,4 miljoen;
2015/16: € 4,4 miljoen), voorraad niet-handelsgoederen inclusief

verpakkings- en reclamemateriaal (€ 4,2 miljoen; 2015/16:
€ 5,0 miljoen) en overige overlopende activa (€ 3,7 miljoen;
2015/16: € 2,5 miljoen).
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PASSIVA
9. 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			
19.528
Acquisities			
199
Activering compensabele verliezen			
20.169
Mutaties in tijdelijke verschillen			
7.538
Voorheen niet gewaardeerde tijdelijke verschillen			
Subtotaal			
47.434
Saldering			
-2.297
Stand einde boekjaar			
45.137

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 veranderingen in
de strategie zoals deze zijn beschreven in de gebeurtenissen na
balansdatum (noot 33).

-3.443
-372
925
-955
-3.845
2.297
-1.548

Saldo

16.085
-173
20.169
8.463
-955
43.589
43.589

Het totaalbedrag van fiscale verliezen dat niet in de waardering
van belastinglatenties is verwerkt, is circa € 71,5 miljoen
(2015/16: € 5,8 miljoen). Van dit bedrag is € 62,2 miljoen
verrekenbaar binnen zeven jaar en € 9,3 miljoen onbeperkt
verrekenbaar.

10. OVERIGE VOORZIENINGEN
in duizenden euro’s					
Stand begin
Toevoeging
Aanwending
boekjaar
t.l.v. resultaat

Herstructurering		43.070
Garantie		7.222
Jubileumuitkeringen		4.961
Procedures		2.955
Overige		1.513
Totaal		59.721

De voorziening voor herstructurering betreft voor € 28,9 miljoen
kosten verbonden aan reorganisaties en voor € 36,1 miljoen
kosten van verlieslatende contracten. Van de totale voorziening
heeft circa € 46,9 miljoen (2015/16: € 26,2 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

58.720
307
62
2.726
61.815

-36.833
-441
-530
-559
-729
-39.092

Stand einde
boekjaar

64.957
6.781
4.738
2.458
3.510
82.444

gesaldeerd. De gehele voorziening heeft een looptijd korter dan
één jaar. Van de jubileumvoorziening heeft circa € 0,5 miljoen
(2015/16: € 0,5 miljoen) een looptijd korter dan één jaar en van
de voorziening procedures circa € 0,9 miljoen (2015/16:
€ 2,1 miljoen). De overige voorzieningen hebben voor circa
€ 1,5 miljoen (2015/16: € 0,5 miljoen) een looptijd korter dan
één jaar.
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LANGLOPENDE SCHULDEN
11. SCHULDEN AAN DEELNEMINGEN EN OVERIGE SCHULDEN
De schulden aan deelnemingen zijn dit boekjaar geheel afgelost
(2015/16: € 138,0 miljoen). De overige schulden betreffen
schulden aan gelieerde ondernemingen voor een bedrag van
€ 183,3 miljoen (vorig jaar: € 115,5 miljoen). Van deze schulden
is € 4,7 miljoen vastrentend (gewogen gemiddelde rente: 6,71%),
de overige schulden dragen een variabel rentepercentage op
de 3-jaars forward rente en 1-maands euribor-notering met een
opslag van 2%.

Van alle leningen heeft € 0,6 miljoen een looptijd korter dan
één jaar en € 1,1 miljoen een looptijd langer dan vijf jaar
(2015/16 beide nihil). Er zijn geen zekerheden gesteld.

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

12. BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN
in duizenden euro’s				
28-01-2017

30-01-2016

Winstbelasting				 260
Omzetbelasting				48.544
Loonheffing				13.381
Premies sociale verzekeringen/pensioenen				
5.160
					
67.345

1.230
19.852
6.786
5.698
33.566

13. OVERIGE SCHULDEN
De overige schulden betreffen nagenoeg geheel schulden aan
gelieerde ondernemingen (€ 17,1 miljoen; 2015/16: nihil).

14. OVERLOPENDE PASSIVA
in duizenden euro’s			

28-01-2017

30-01-2016

Vakantiegeld en -dagen				
31.509
Nog te betalen overige personeelskosten				
15.716
Nog te betalen huisvestingskosten				
10.022
Nog te betalen verkoop- en vervoerskosten				
15.635
Nog te ontvangen inkoopfacturen				
9.800
Verplichting cadeaubonnen/-cards				
14.987
Overige				10.226
					
107.895

33.551
15.462
10.307
12.139
7.026
14.605
7.713
100.803
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15. 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 onder
neming 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.
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 voor
ziening 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 € 281,0
miljoen, bestaande uit langlopende vorderingen (€ 7,3 miljoen),
handelsdebiteuren (€ 28,4 miljoen), overige kortlopende vorde
ringen (€ 44,0 miljoen), liquide middelen (€ 200,1 miljoen) en de
positieve marktwaarde van afgeleide financiële instrumenten
(€ 1,2 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
(€ 200,1 miljoen) is om dit nagenoeg geheel te plaatsen bij
bekende Nederlandse banken. Jaarlijks beoordeelt de onder
neming de status van deze banken om het kredietrisico te
mitigeren.
RENTERISICO
De onderneming loopt renterisico over de rentedragende vorde
ringen 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
€ 20,0 miljoen (3,88%) en leningen met een variabele rente voor
€ 178,6 miljoen (2%). Het risico op de vastrentende leningen
wordt gezien de omvang en looptijd (€ 15,3 miljoen korter dan
één jaar) als beperkt geclassificeerd, de variabele rente is
gebaseerd op de 3-jaars forward rente en 1-maands euribornotering plus een risicopremie. Blokker Holding analyseert op
jaarlijkse basis de risicopremie en heeft geen indicatie van een
veranderende risicopremie op balansdatum.
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. Dit betreft een 3-jaars faciliteit (resterende
looptijd van twee jaar met een verlengingsoptie van drie jaar) van
maximaal € 415 miljoen met een vast deel van € 110 miljoen en
een werkkapitaalfinanciering van € 305 miljoen. Over het vaste
deel wordt een rente berekend op basis van de 3-jaars forward
rente + 2%, en over het variabele deel op basis van euribor + 2%.
Er zijn geen convenanten afgesproken of zekerheden gesteld.
De onderneming bewaakt de liquiditeitspositie door middel van
opvolgende liquiditeitsprognoses. Het management ziet erop
toe dat voor de onderneming steeds voldoende liquiditeiten
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beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en
dat ook voldoende financiële ruimte onder de beschikbare
faciliteiten beschikbaar blijft. De liquiditeits- en financierings
risico’s worden door de afgesloten kredietfaciliteit afdoende
gedekt. De hoogte van deze kredietfaciliteit biedt voldoende
ruimte om voorziene (zoals een mogelijk vertraagde of niet
succesvolle uitvoering van de plannen en een (gedeeltelijke)
terugtrekking van kredietverzekeraars) en onvoorziene risico’s op
te vangen.
Na balansdatum is de bestaande faciliteit omgezet in een nieuwe
faciliteit onder nieuwe voorwaarden. De faciliteit kent een maximale
hoogte van € 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 € 35 miljoen en varieert daarnaast afhankelijk van
ontwikkelingen in werkkapitaal, en kent zakelijke zekerheden. De
junior tranche is variabel, achtergesteld en vastrentend (5%).
Daarnaast heeft de onderneming kredietfaciliteiten bij
Nederlandse banken voor in totaal € 62,5 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
€ 1,2 miljoen positief (vorig jaar: € 1,0 miljoen positief).

16. NIET UIT DE GECONSOLIDEERDE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
HUUR- EN LEASEVERPLICHTINGEN
Op grond van langlopende lease- en huurovereenkomsten dient in
2017/18 een bedrag van circa € 207 miljoen (vorig jaar: € 219
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 € 454
miljoen) en een aantal contracten heeft een resterende looptijd van
meer dan vijf jaar (totaal huur-/leasebedrag circa € 143 miljoen).
BANKGARANTIES EN ACCREDITIEVEN
In verband met bankgaranties en accreditieven is een bedrag van
circa € 19 miljoen (vorig jaar: € 13 miljoen) geblokkeerd op de
bankrekeningen, waarvan € 8 miljoen bij Nederlandse
vennootschappen (vorig jaar: € 12 miljoen).

INVESTERINGSVERPLICHTINGEN
De investeringsverplichtingen ultimo 2016/17 bedragen circa
€ 14,6 miljoen (vorig jaar: € 6,9 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
17. 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:
2016/17

2015/16

1.293.070
135.866
1.428.936

1.378.893
154.335
1.533.228

506.097
30.116
536.213
1.965.149

544.896
31.272
576.168
2.109.396

in duizenden euro’s				

2016/17

2015/16

Salarissen				
Sociale lasten				
Pensioenlasten				
					

315.515
53.638
20.436
389.589

329.353
57.047
21.025
407.425

2016/17

2015/16

6.909
66.115
73.024

4.570
63.812
68.382

in duizenden euro’s				

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

18. SALARISSEN

19. AFSCHRIJVINGEN
in duizenden euro’s				

Immateriële vaste activa				
Materiële vaste activa				
					

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
€ 0,1 miljoen (2015/16: € 0,2 miljoen) met betrekking tot immateriële
vaste activa en € 10,2 miljoen (2015/16: € 8,4 miljoen) met betrekking
tot materiële vaste activa.
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20. 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 2016/17 is
17,6% van het resultaat vóór belastingen (2015/16: 31,9%). De
daling in het effectieve belastingtarief ten opzichte van vorig jaar

2016/17

2015/16

-617
36.673
2.427
38.483

144
24.676
-254
24.566

wordt met name veroorzaakt door niet geactiveerde compensabele
verliezen dit jaar (-8,0%) en (voorheen) niet gewaardeerde tijdelijke
verschillen vorig jaar (+7,1%).

21. PERSONEELSBESTAND (AANTAL MEDEWERKERS)
					

Nederland				
Buitenland				
					

2016/17

2015/16

17.350
4.176
21.526

17.564
4.172
21.736

Herleid tot fulltime equivalenten is het totaal aantal
personeelsleden 12.038 (2015/16: 12.858).

22. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN
Van verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen
de onderneming, haar deelnemingen en hun bestuurders en leiding
gevende 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:
in duizenden euro’s
KPMG
Nederland

KPMG
Internationaal

Controle jaarrekening 					
413
Overige controle opdrachten					
Andere niet controle diensten					
365
Totaal					 778

210
1
50
261

2016/17
Totaal

623
1
415
1.039
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ENKELVOUDIGE BALANS
in duizenden euro’s, na voorstel winstbestemming

noot

28 januari 2017

30 januari 2016

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

24		16.261		 3.761
25		3.693		1.845
26		370.707		748.458

Vlottende activa
Overige vorderingen en overlopende activa
27		28.318		25.226
Liquide middelen			
182.715		
33.762
Totaal			601.694		813.052

PASSIVA
Eigen vermogen
28
Geplaatst kapitaal			
25.000		
25.000
Agioreserve			244.427		244.427
Reserve omrekeningsverschillen			
391		
232
Overige reserves			
93.670		
274.128
				
363.488		
543.787
Langlopende schulden

29		206.543		258.740

Kortlopende schulden
Schulden aan crediteuren			
3.896		
1.341
Overige schulden en overlopende passiva			
27.767		
9.184
				
31.663		
10.525
Totaal			601.694		813.052

ENKELVOUDIGE WINST- EN
VERLIESREKENING
in duizenden euro’s

2016/17

2015/16

Resultaat deelnemingen na belastingen			
-167.903		
-54.865
Saldo van de overige baten en lasten na belastingen			
-12.555		
2.470
Nettoresultaat			-180.458		 -52.395
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE
JAARREKENING
ALGEMEEN
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening
2016/17 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 groeps
maatschappijen worden gewaardeerd volgens de vermogens
mutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde.

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

Totaal

Stand begin boekjaar
Verkrijgingsprijs 			
Cumulatieve afschrijvingen			
Boekwaarde			

-

4.674
-913
3.761

4.674
-913
3.761

Mutaties in het boekjaar
Investeringen			
Acquisities			
Afschrijvingen			
Totaal mutaties			

10.604
-2.121
8.483

5.404
-1.387
4.017

5.404
10.604
-3.508
12.500

Stand einde boekjaar
Verkrijgingsprijs 			
Cumulatieve afschrijvingen			
Boekwaarde			

10.604
-2.121
8.483

10.078
-2.300
7.778

20.682
-4.421
16.261

De goodwill hangt samen met de verkrijging van de resterende
80% van de aandelen in Dennenhoorn B.V. (zie ook onder 3). De
overige immateriële vaste activa hebben voornamelijk betrekking
op software/licenties (€ 5,4 miljoen).
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25. MATERIËLE VASTE ACTIVA
						
in
duizenden euro’s

Totaal

Stand begin boekjaar
Aanschafwaarde				 2.247
Cumulatieve afschrijvingen		
		
-402
Boekwaarde					1.845
				
Mutaties in het boekjaar
Investeringen				 2.318
Desinvesteringen en afboekingen				
-48
Afschrijvingen op desinvesteringen en afboekingen				
48
Afschrijvingen				 -470
Totaal mutaties					
1.848
				
Stand einde boekjaar
Aanschafwaarde				 4.517
Cumulatieve afschrijvingen				
-824
Boekwaarde					3.693

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

26. FINANCIËLE VASTE ACTIVA
						
in duizenden euro’s

Deelnemingen
Stand begin boekjaar				
528.438
Acquisities				 6.816
Verkoop				-268.969
Aandeel in resultaat				
-167.903
Dividend				 -1.232
Overige mutaties				
126.932
Stand einde boekjaar					

Totaal

224.082

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				
193.880
Ontvangen				
-88.907
Stand einde boekjaar					

104.973

Actieve belastinglatenties
Stand begin boekjaar				
16.050
Mutaties				20.957
Stand einde boekjaar					

37.007

Overige vorderingen
Stand begin boekjaar				
10.090
Ontvangen 				
-5.445
Stand einde boekjaar					
Totaal financiële vaste activa einde boekjaar					

4.645
370.707

De overige vorderingen hebben voor een bedrag van circa € 1,1 miljoen een looptijd korter dan één jaar.
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27. OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
Deze post bevat te vorderen omzetbelasting ad € 11,2 miljoen,
vorderingen op gelieerde ondernemingen ad € 13,5 miljoen,
debiteuren ad € 2,2 miljoen en overige vorderingen/overlopende
activa ad € 1,4 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 24 januari 2015		
114.427
Resultaatbestemming vorig boekjaar		
Agiostorting		130.000
Valutakoersverschillen		
Stand 30 januari 2016		
244.427

678
-446
232

326.523
-52.395
274.128

441.628
-52.395
130.000
-446
518.787

Resultaatbestemming		
Valutakoersverschillen		
Stand 28 januari 2017		
244.427

159
391

-180.458
93.670

-180.458
159
338.488

Geplaatst kapitaal					
25.000
Totaal					363.488

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. Op 28
januari 2016 heeft een agiostorting van € 130 miljoen plaats
gevonden op gewone aandelen. Het agio kan geheel als vrij agio in
de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden aangemerkt.

29. LANGLOPENDE SCHULDEN
Van de totale langlopende schulden heeft € 28,0 miljoen (2015/16:
€ 143,2 miljoen) betrekking op groepsmaatschappijen/
deelnemingen, de resterende schulden betreffen schulden aan
gelieerde ondernemingen. Zie verder de toelichting onder noot 11.

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 presentatievaluta van
de moedermaatschappij. Bij verkoop van een deelneming worden
de op deze deelneming betrekking hebbende cumulatieve koers
verschillen overgeboekt naar de winst- en verliesrekening.
De wettelijke reserve omrekeningsverschillen bedraagt € 391.000 en
heeft betrekking op deelnemingen in Zwitserland.
VOORSTEL WINSTBESTEMMING
In het kader van de winstbestemming wordt voorgesteld het
resultaat in mindering te brengen op de overige reserves.
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30. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Voor nagenoeg alle Nederlandse vennootschappen zijn
aansprakelijkheidsverklaringen gedeponeerd, op grond waarvan
Blokker Holding B.V. aansprakelijk is voor schulden uit
rechtshandelingen van deze groepsmaatschappijen. Uit dien
hoofde zijn voor die vennootschappen de bepalingen ingevolge
artikel 2:403, lid 1 BW van toepassing.
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.

€ 1,5 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 € 7,4
miljoen) en een aantal contracten heeft een resterende looptijd van
meer dan vijf jaar (totaal huur-/leasebedrag circa € 3,6 miljoen).
BANKGARANTIES EN ACCREDITIEVEN
In verband met bankgaranties en accreditieven zijn geen bedragen
(vorig jaar: € 2,4 miljoen) geblokkeerd op de bankrekeningen.
INVESTERINGSVERPLICHTINGEN
De investeringsverplichtingen ultimo 2016/17 bedragen circa
€ 9,6 miljoen (vorig jaar: € nihil).

Op grond van langlopende lease- en huurovereenkomsten moet
in 2017/18 een bedrag van circa € 2,0 miljoen (vorig jaar:

31. GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS
In het verslagjaar zijn gemiddeld 241 personen werkzaam geweest
voor de vennootschap (2015/16: 163 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
€ 1,2 miljoen (vorig jaar: € 2,6 miljoen).

Aan bezoldiging van commissarissen van Blokker Holding B.V.
kwam in het boekjaar 2016/17 een bedrag van € 155.000 (2015/16:
€ 217.000) ten laste van de vennootschap.

33. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
In mei 2017 is door Blokker Holding besloten zich volledig te gaan
richten op Blokker: één van de zeven winkelbedrijven van het
concern en hét bedrijf waarmee het in 1896 allemaal begon.
Blokker Holding zal vrijwel alle andere winkelbedrijven verkopen.
De belangrijkste aspecten van deze nieuwe koers zijn:
• Blokker Holding kiest voor een volledige focus op winkelbedrijf
Blokker in Nederland en België waarbij Blokker Nederland
haar winkelnetwerk en logistiek ontwikkeld voor ruim 400
winkels; 100 winkels zullen in 2017/2018 worden gesloten.
Blokker België heeft het voornemen om 69 winkels te sluiten.
Deze kosten zijn reeds in de jaarcijfers 2016 verwerkt.
• Marskramer gaat door als franchiseformule en groothandels
organisatie en sluit haar resterende (circa 100) eigen winkels.

• B
 lokker Holding zoekt nieuwe eigenaren voor de andere vijf
winkelformules – Intertoys (Intertoys/Bart Smit/Toys XL),
Maxi Toys, Xenos, Big Bazar en Leen Bakker.
• Nextail blijft een belangrijke online en e-commerce aanjager voor
Blokker in Nederland en België en - naar verwachting - voor de
te verkopen winkelbedrijven alsmede voor externe partijen.
• Blokker Holding is adequaat gefinancierd om bovenstaande
plannen uit te voeren. Zowel de liquiditeit als de solvabiliteit
zijn zeer sterk. Voor de aankomende vier jaar is een krediet
faciliteit van € 485 miljoen beschikbaar gesteld (zie noot 15).
• De aangekondigde maatregelen zullen in de komende jaren nog
druk zetten op de resultaten onder aan de streep.

Amsterdam, 12 mei 2017
w.g.
Raad van Bestuur
C.T.H. Meijer, CEO
J.W. Visser, CFO

Raad van Commissarissen
A.J.L. Slippens, voorzitter
R.M. van Kralingen
M.J. Poots-Bijl
H.Th.E.M. Rottinghuis
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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 het 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
aandeelhouders 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 2016, eindigend
per 28 januari 2017, 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 28 januari 2017 en van het resultaat
over de periode 31 januari 2016 tot en met 28 januari 2017, 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 28 januari 2017;
2.	de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verliesrekening
over de periode 31 januari 2016 tot en met 28 januari 2017; en
3.	de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grond
slagen 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
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (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;
•	verslag van de Raad van Bestuur waaronder het daarbij
behorende Risicomanagement verslag;
• bericht van de Raad van Commissarissen;
• jaar in beeld 2016; 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 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 deze
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 controleinformatie 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
grondslagen 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 onderneming haar bedrijfs
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring 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
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
onderneming 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 Raad van Commissarissen 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, 12 mei 2017
KPMG Accountants N.V.

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

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

Netto-omzet
1.965
2.109
2.118
2.503
2.609
						
Bedrijfsresultaat voor rente, belastingen,
afschrijvingen en amortisatie (EBITDA)
-142
-8
38
166
166
Operationele EBITDA
-49
7
65
159
191
Afschrijvingen
-73
-68
-56
-89
-84
Bedrijfsresultaat (EBIT)
-215
-76
-18
77
82
Financiële baten en lasten
-4
-1
1
-1
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen
-219
-77
-17
76
82
Belastingen
39
25
4
-15
-18
Resultaat na belastingen
-180
-52
-13
61
64
Resultaat deelnemingen
-7
Nettoresultaat
-180
-52
-20
61
64
						
Kasstroom uit operationele activiteiten
8
-43
1
185
117
Netto-investeringen in (im)materiële vaste activa
-52
-55
-67
-68
-69
Aankoop / verkoop deelnemingen
251
-7
Netto-investeringen in overige financiële vaste activa
-5
Ontvangen dividend
8
Vrije kasstroom
215
-98
-78
117
48
						
Groepsvermogen
363
544
467
486
508
Solvabiliteit (o.b.v. ‘netto schuld’)
47,5%
52,7%
44,1%
55,5%
55,2%
Belastingdruk
17,6%
31,9%
25,4%
20,5%
22,2%
						
Aantal medewerkers
21.526
21.736
22.195
25.652
25.985

AANTAL VESTIGINGEN PER WINKELFORMULE					

Huishoud						
Blokker
730
779
813
832
836
Xenos
260
264
252
229
212
Marskramer
142
176
206
220
234
Big Bazar
123
127
131
113
70
Novy
23
22
25
31
35
Budg€t
4
8
13
25
42
Cook&Co
2
23
27
27
29
Casa				 526
523
Novalux					
10
		
1.284
1.399
1.467
2.003
1.991
Speelgoed					
Intertoys
312
301
303
305
306
Bart Smit
200
227
235
250
252
Maxi Toys
177
181
179
183
189
Toys XL
15				
E-Plaza					
6
		
704
709
717
738
753
Wonen en tuin						
Leen Bakker
180
181
181
178
180
Tuincentrum Overvecht				
18
19
Diervoordeel				2
		
180
181
181
198
199
Totaal
2.168
2.289
2.365
2.939
2.943
Het verslagjaar 2016/17 loopt van 31 januari 2016 tot en met 28 januari 2017. De resultaten van de gezamenlijke 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.
De activiteiten van Novalux Estland zijn in 2013/14 verkocht. 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.
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AANTAL MEDEWERKERS
				
Medewerkers		
FTE
			
2016/17
2015/16
2016/17
2015/16

Huishoud		
13.323
14.059
6.837
7.758
Speelgoed 		5.578
5.238
3.317
3.330
Wonen 		2.371
2.264
1.642
1.603
Detailhandel		21.272
21.561
11.796
12.691
Overige*		254
175
242
167
Totaal eigen medewerkers		21.526
21.736
12.038
12.858
Medewerkers franchisewinkels		
2.140
2.250		
Totaal medewerkers		
23.666
23.986
		
					
Nederland		17.350
17.564
17.564
9.775
Buitenland		4.176
4.172
4.172
3.083
Totaal eigen medewerkers		21.526
21.736
21.736
12.858
* Groothandel- en holdingactiviteiten							
							

BLOKKER HOLDING JAARVERSLAG 2016 55

ADRESSEN
HUISHOUD

SPEELGOED

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

INTERTOYS HOLLAND B.V.
(INTERTOYS, BART SMIT, TOYS XL)
Hessenbergweg 8
1101 BT Amsterdam-Zuidoost
Postbus 22591
1100 DB Amsterdam-Zuidoost
T +31 (0)20 3587000
E i-mail@intertoys.nl
I www.intertoys.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
BLOKKER N.V.
Antwerpsestraat 36
B-2500 Lier, België
T +32 (0)3 2882200
E info@blokker.be
I www.blokker.be
COOK&CO
Hoofdkantoor
Hoyng B.V.
Schutweg 8
5145 NP Waalwijk
Inkoop, Marketing, P&O
Nextail
Hessenbergweg 8
1101 BT Amsterdam-Zuidoost
T +31 (0)416 675299
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

E info@bartsmit.com
I www.bartsmit.com
I www.toysxl.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
WONEN
LEEN BAKKER B.V.
Karperweg 3
4941 SH Raamsdonksveer
Postbus 43
4940 AA Raamsdonksveer
T +31 (0)162 583100
E infozakelijk@leenbakker.nl
E klantenservice@leenbakker.nl
I www.leenbakker.nl
LEEN BAKKER BELGIË N.V.
Terlindenhofstraat 36
B-2170 Merksem, België
T +32 (0)3 6418500
E servicelijn@leenbakker.be
I www.leenbakker.be
GROOTHANDELS
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

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 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
Vastgoed
Hessenbergweg 8
1101 BT Amsterdam-Zuidoost
Postbus 22591
1100 DB Amsterdam-Zuidoost
T +31 (0)20 3589127
E o.g.secretariaat@blokkerholding.nl
Shared Service Center Kwaliteit
Van der Madeweg 11
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
Postbus 94072
1090 GB Amsterdam
T +31 (0)20 5683568
Shared Service Center ICT
Hessenbergweg 8
1101 BT Amsterdam-Zuidoost
Postbus 22591
1100 DB Amsterdam-Zuidoost
T +31 (0)20 3587777
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Monter, Amsterdam
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Blokker Holding B.V. heeft een besloten structuur en de formele verantwoording van het boekjaar 2016/17
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.

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

