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Betreft: Halfjaarbericht The Society Shop B.V. periode 1 februari 2019 tot en met 31 juli 2019 
 
Het eerste half jaar van het boekjaar 2019/2020 stond in het teken van de verbouwing van onze 
winkel in Den Bosch alsmede het openen van onze nieuwe winkel in Oud-Beijerland. Nadat wij reeds 
in een eerder stadium al een groot aantal van onze winkels, met als eyecatcher Amsterdam, naar ons 
nieuwe concept hebben verbouwd was het nu de beurt aan Den Bosch, hetgeen in slechts drie weken 
tijd geregeld was. Ook de opening van ons nieuwe filiaal in Oud-Beijerland lag in het verlengde van 
onze strategie. De winkel zie er prachtig uit, we nodigen u van harte uit om het resultaat zelf te 
bewonderen.  
 
Wij zijn het boekjaar redelijk voortvarend van start gegaan. Echter het weer in met name 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 beter dan de branche gerelateerde cijfers lieten zien. Daar waar wij qua 
omzet wat achterlopen op ons ambitieuze budget, zijn we wel tevreden over de stijging van de marge 
ten opzichte van vorig jaar. In tegenstelling tot vele collega’s blijven we koers houden en kiezen er 
bewust voor om de korte termijn acties links te laten liggen. De online omzet maakt nog steeds een 
goede ontwikkeling door. De eerste 6 maanden realiseren we hier een groei van ruim 30%. In het 
najaar van 2019 verwachten wij een herstel. Qua operationele kosten liggen we volgens planning op 
budget. 
 
In goede samenwerking met de accountant is de controle inmiddels met goed gevolg afgerond en is 
de goedkeurende verklaring ondertekend. Tevreden kunnen we mededelen dat de aangeboden 
concept jaarrekening 2018/2019 gevolgd is en deze dus geen nadere aanpassingen zal ondergaan. 
De jaarrekening 2018/2019 zal op korte termijn beschikbaar worden gesteld en bij de Kamer van 
Koophandel gedeponeerd worden. 

Nu een groot deel van de winkels inmiddels zijn voorzien van ons nieuwe concept zult u nog meer 
gaan zien van The Society Shop! 

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