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Betreft: Halfjaarbericht The Society Shop B.V. periode 1 februari 2020 tot en met 31 juli 2020 
 
De eerste helft van ons boekjaar werd, net zoals voor de rest van de maatschappij en economie, 
volledig gedomineerd door de gevolgen van het Covid-19 virus. De grote impact hiervan is nog steeds 
voelbaar. Daar waar, ten tijde van het opmaken van dit bericht, de besmettingen weer verder op 
dreigen te lopen, zijn zelfs de gevolgen van de eerste golf van deze wereldwijde pandemie nog niet 
volledig in kaart te brengen. Voor ondernemers ingewikkelde tijden waarbij de mate van onzekerheid 
erg groot is. Ook voor The Society Shop geldt dat de gezondheid van klanten én van medewerkers 
voorop staat en daarin hebben wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen en onze 
winkels (tijdelijk) gesloten. Het warme zomerweer heeft lang aangehouden en daarmee het najaar 
behoorlijk aangetast. Met pijn in het hart maar uiteraard de enige juiste keuze. Het logische gevolg is 
dat de omzet uit winkels volledig wegviel. Klein lichtpuntje was hierin de webshop welke zich van zijn 
beste kant kon laten zien. Beetje bij beetje en rekening houdend met de geldende beperkingen 
openden de winkels weer haar deuren, maar nog steeds zijn we ver weg van “normaal”.  
 
De huidige tijd verplicht ook het management met de juiste energie te schakelen. Om de klappen van 
het wegvallen van de omzet op te vangen heeft The Society Shop gebruik gemaakt van de door de 
overheid aangereikte maatregelen en de goede band met de huisbankier en leveranciers 
aangesproken. Met gezamenlijke inspanningen zijn hier de juiste (tijdelijke) oplossingen gevonden om 
in eerste aanzet de continuïteit te kunnen waarborgen. In navolging hierop is besloten om de deuren 
van ons filiaal in Montabaur (Duitsland) te sluiten door gebruik te maken van de break optie van het 
huurcontract. De winkel bracht niet wat wij verwacht hadden en ook op termijn ontbreekt het 
vertrouwen dat dit substantieel zal verbeteren. 
 
Gezien het feit dat het Covid-19 virus nog steeds onder ons is en wellicht voorlopig nog wel zal blijven 
zijn de gevolgen nog steeds niet helemaal in kaart te brengen, ook niet voor het tweede halfjaar van 
ons boekjaar 2020/2021. Vergelijkingen met voorgaande jaren, budgetten en andere verwachtingen 
kunnen de prullenbak in, maar de schouders worden eronder gezet om de onderneming door deze 
bijzondere tijd te loodsen.   
 
Op dit moment zijn de accountants bezig met de laatste zaken van de controle van onze jaarrekening 
2019/2020. Ook voor hen is het een bijzondere tijd en hebben de gevolgen van het Covid-19 virus de 
nodige impact. We verwachten desondanks dat de definitieve jaarrekening op korte termijn ter 
beschikking gesteld kan worden. Verder wordt in overleg met de Stichting Obligatiehoudersbelangen 
en NPEX gekeken hoe de vergadering ingevuld zal worden, hetgeen later naar de beleggers 
gecommuniceerd zal worden. 
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