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Betreft: Kwartaalbericht The Society Shop B.V. periode 1 mei 2018 tot en met 31 juli 2018 

 

Het tweede kwartaal van het boekjaar 2018/2019 stond in het teken van de afronding van de renovatie 

van onze flagship store te Amsterdam. Na de renovaties van Amsterdam, Haarlem, Den Haag, 

Roermond, Ingolstadt en Maasmechelen is Amersfoort de volgende in lijn. 

 

Het weer in het tweede kwartaal had voor de gehele retail invloed op de omzet. Met name de lage 

bezoekersaantallen in de diverse winkelsteden en daarmee gepaard gaande lagere omzet waren in 

de branche een feit. The Society Shop deed het echter beduidend beter dan de branche gerelateerde 

cijfers lieten zien. In de maand augustus 2018 zien we een mooi herstel. De omzet van onze webshop 

laat cumulatief bijna een verdubbeling van de omzet zien in vergelijking met vorig jaar. Qua 

operationele kosten liggen we volgens planning op budget. 

 

Met de accountant zijn we in de afrondende fase van de controle waarbij we nu al aan kunnen geven 

dat de concept jaarrekening 2017/2018 gevolgd zal gaan worden. Deze zal geen nadere 

aanpassingen ondergaan en het resultaat is dan ook conform hetgeen al eerder gecommuniceerd is. 

De jaarrekening 2017/2018 zal op korte termijn beschikbaar worden gesteld. 

Nu een groot deel van de winkels inmiddels zijn voorzien van ons nieuwe concept zult u nog meer 

gaan zien van The Society Shop! Op dit moment worden onze nieuwe marketing- en 

communicatieplannen verder vormgegeven. In het augustusnummer van de Holland Herald (KLM 

magazine) hadden wij een mooi artikel welke wij bijgevoegd hebben. 

Ondertussen ligt er een groot deel van de wintercollectie in de winkels en we nodigen u hier graag 

voor uit! 
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