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BestuursversIag 

De fietserstaat bij InternationaI BikeGroup (hierna: IBG) centraaI. Lievergezegd: meerdantien miIjoen 
fietsers in a1 hun verschi1Iende verschijningsvormen staan centraaI. We hebben de verschiI1ende typen 
k1anten geTdentificeerd om gericht in te kunnen spe1en op hun wensen en behoeften. Verbetering van 
de dienstver1ening is Ieidend en de tevredenheid van onze k1anten geeft aan of en in hoeverre we 
daarin s1agen. 

Het boekjaar2018 was voorons het jaar van de koerswijziging. Na jaren van spectacuIairegroei, waarin 
fietsenwinke1.nI uitgroeide tot onbetwiste markt1eider in Neder1and en waarin wij ook een Ieidende 
positie in Be1gi6 en Denenmarken opbouwden, gebruiken we onze schaaI om in te zetten op het sne1 
groeiende en aantrekke1ijke e-bike markt segment. Er is een vo1Iedig nieuwe service organisatie gericht 
op de forens in de steigers gezet waarmee we positie kiezen voor het markt1eiderschap op de (e)-
fietsenmarkt van de toekomst. 

Daartoe zijn de vo1gende initiatieven genomen: 

• A11e winke1s worden voorzien van een vo1waardig eigen servicepunt dat onderhoud en 
reparatie uitvoert voor a1Ie soorten e-bike systemen die door IBG worden verkocht. De 
samenwerking met onzeservice-partners zaI onverminderd doorgaan, maarvoorde comp1exe 
en/of urgente gevaI1en kunnen wij ook ze1f de service verrichten. 

• Er is geinvesteerd in een nieuw onIine pIatform wat in het vooiaar van 2019 in de Iucht zaI 
gaan. Deze website is primair gericht op advies en configuratie voor de k1ant van de steeds 
comp1exer wordende e1ektrische fiets. In dit p1atform is een k1antportaa1 geTntegreerd dat aIIe 
contacten in het kader van after-saIes services faci1iteert. 

• 0m de Iande1ijke dekking te optimaIiseren zijn er op nieuwe Iocaties winke1s geopend en 
minder renderende Iocaties ges1oten. In aI1e winke1s is een groot assortiment aan e-bikes en 
stadsfietsen te vinden. Een 12-taI winkeIs biedt daarnaast ook het voIIedige assortiment en 
speciaIistisch advies gericht op sne1Ie e1ektrische fietsen (speed pede1ecs). Te~ens zuIIen 7 
winke1s deze functie vervuI1en voor het sportieve segment. 

• A11e winke1s worden voorzien van een vo1Iedig nieuwe inrichting in Iijn met ons nieuwe merk 
waar be1eving van de fiets centraa1 staat. 0ok za1 overa1 een digita1e assistent aanwezig zijn 
waarmee het zeer brede onIine aanbod ook in de fysieke winke1 wordt onts1oten. 

• De Iogistieke organisatie is gestroomIijnd en gecentraIiseerd vanuit Amsterdam, wat 
aanzienIijke voorde1en in kwaIiteit, efficiency en Ieveringssne1heid biedt. 



Resu1tatenontwikke1ing 

De f1inke stijging van het omzet aandee1 e1ektrische fietsen en verdere groei in het e1ektrische segment 
heeft bijgedragen aan een toename in de contributiemarge per fiets. Daarnaast kiezen we voor een 
uniform hoog serviceniveau voor a11e fietsen die IBG haar k1anten Ievert. Dit hoge serviceniveau 
maakte de onderkant van het segment niet rendabe1. Hiertoe is bes1oten om afscheid te nemen van 
niet renderende segmenten (voorname1ijk binnen stadsfietsen) en is de tota1e omzet met € 20 miIjoen 
gedaaId naar € 49 miIjoen. Door het verIeggen van de focus is de brutomarge gestegen naar 25,1% ten 
opzichte van 17,9% in 2017. De margeverbetering weerspiegeIt zich in een verdubbeIing van de 
contributiemarge per fiets, een ruime verdubbeIing van de contributiemarge per winke1 en een stijging 
van de contributiemarge per medewerker met bijna de he1ft. 

De k1anttevredenheid is over het he1e jaar gemeten Iicht gestegen, echter is er een dip in de 
zomerperiode geweest wegens reparatie-achterstanden, hier heeft het consumentenprogramma 
'Radar' aandacht aan besteed. Inmidde1s zijn de achterstanden inge1open, is de k1anttevredenheid 
wederom gestegen en zijn maatrege1en genomen om vo1doende after-saIes servicecapaciteit te 
kunnen garanderen voor het hoogseizoen van 2019. 

Daarnaast is er verder geTnvesteerd in het uitbouwen van de merken (fietsenwinke1.n1 en HeI1oRider) 
in aIIe markten en de opbouw van een (Iande1ijk) servicenetwerk. Het nettoresuItaat over het boekjaar 
2018 is daarmee ge6indigd op € 11,6 miIjoen negatief, een verbetering ten opzichte van de € 16,7 
miIjoen negatief in 2017. 

Het eigen vermogen eind 2018 bedroeg€9 miIjoen ten opzichte van nihiI eind 2017. IBG heeft de steun 
en het vertrouwen van haar aandee1houders in de strategische keuzes diegemaakt zijn. Met het eigen 
vermogen eind 2018 en de steun van haar aandeeIhouders beschikt IBG over een soIide bodem onder 
haar investeringsp1annen. 
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Activiteiten in het buiten1and 

Tot en met 2017 groeide IBG expIosief. Van een pionier in de onIine-fietsverkoop groeide 
fietsenwinke1.nI uit tot markt1eider in Neder1and. De verkoop werd ondersteund door eigen winke1s en 
reparatie en onderhoud werd overge1aten aan ze1fstandige fietsenmakers. Het markt1eiderschap geeft 
ons een sterke uitgangspositie om ons met een nieuwe strategie en een nieuw service concept hoger 
in de markt te vestigen en voor onze k1anten meer waarde toe te voegen. 

IBG heeft met fietsenwinke1.nI buiten Neder1and een positie opgebouwd in Be1gi8 en, onder de naam 
He1IoRider, in Denemarken. Hetomni-channe1 concept- onIineondersteund doorwinke1s en caI1center 
- is ge1ijk, maar de marktstructuur en het assortiment dat op e1ke markt wordt gevraagd vereisen een 
aparte benadering. In zowe1 Be1gi6 aIs Denenmarken is markt1eiderschap binnen bereik. Waar in Be1gi8 
het concurrentieve1d bestaat uit de vakhande1, concurreert He1IoRider in Denenmarken voora1 met 
andere kana1en dan de vakhande1. Met onze k1antenori6ntatie, ondersteund door het nieuwe 
serviceconcept, verwachten wij op afzienbare termijn het onbetwiste markt1eiderschap in beide 
Ianden te behaIen. 

De ondersteuning van verkoop en service op aI1e markten heeft IBG gecentraIiseerd. Op onze 
hoofdvestiging in Amsterdam ontwikkeIen en onderhouden we de websites, is ons meertaIig ca11center 
gevestigd, bepaIen we assortiment en productontwikke1ing en voeren we de eindassemb1age en 
kwaIiteitscontro1e in ons centraIe magazijn. Daarnaast fungeert de vestiging Amsterdam aIs shared 
service center voor Finance, HR, IT en overige diensten. Deze centraIisatie staat borg voor een 
efficiente en wendbare organisatie. 

Re1aties met Ieveranciers 

Het brede assortiment van IBG wordt gedragen door een vijftigtaI fabrikanten van fietsen en 
accessoires. De re1aties met de Ieveranciers zijn goed en zij zijn enthousiast over de nieuwe aanpak die 
wij in 2018 hebben gekozen. In goed overIeg met Ieveranciers kunnen wij het assortiment op aIIe 
markten waar wij actief zijn optimaIiseren en daarmee de afzet voor onze Ieveranciers opvoeren. 

De reIatie met fietsenfabrikant Acce1I is in het afgeIopen jaar verbroken. Daarmee worden de merken 
Batavus en Sparta niet meer gevoerd. Op basis van web- en winke1bezoekdata zien we dat onze 
aantrekkingskracht op de k1ant onverminderd groot b1ijft en het assortiment de gewenste breedte en 
diversiteit biedt. 

Inzet van onze medewerkers 

Voor onze medewerkers was 2018 een bewogen jaar. De achterstanden in after-saIes service in de 
zomer en de negatieve aandacht die dat opriep trokken een wisse1 op het moree1. 

Maar de veerkracht bIeek groot. Dat wij vorig jaar zo'n ingrijpende draai hebben kunnen maken en 
inmidde1s zo ver gevorderd zijn met de imp1ementatie van de nieuwe strategie, is te danken aan de 
inzet en het enthousiasme van onze mensen. 

Nieuwkomers die op aI1e niveaus binnenkomen in een inmidde1s weer groeiende organisatie brengen 
nieuwe idee6n en capaciteiten mee. Eind 2018 is het eerste werknemerstevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd, die de basis vormt om toekomstige ontwikke1ingen te meten. 



Risico's 

Strategisch 

Strategische risico's en onzekerheden zijn de risico's en onzekerheden die een be1emmering vormen 
om op Iange termijn de strategie te reaIiseren. Voor IBG zijn de be1angrijkste strategische risico's de 
parti81e afhanke1ijkheid van producten van derden en opkomende concurrentie. De be1angrijkste 
onzekerheden die gepaard gaan met de geTdentificeerde risico's zijn de toenemende concurrentie in 
het e-bike segment en de dynamiek in het gedrag van de toe1everanciers. 

IBG b1ijft haar unieke omni-channeI propositie verder door ontwikke1en om zo een sterke 
concurrerende positie te behouden. 

0perationee1 

0peratione1e risico's en onzekerheden zijn de risico's en onzekerheden die op korte termijn de 
effectiviteit en efficiency van operatione1e activiteiten beTnv1oeden. Voor IBG zijn de beIangrijkste 
operatione1e risico's de sterke seizoen gereIateerde groei van de organisatie met de daarbij behorende 
groeipijnen en de toenemende focus op after-saIes services. De be1angrijkste onzekerheden die 
gepaard gaan met de geidentificeerde risico's zijn het werven en ver1oop van personee1, de 
robuustheid van processen en procedures en de schaaIbaarheid van systemen. Daarnaast is een 
continue toe1everingsstroom van onderde1en van Ieveranciers noodzake1ijk om aan de service 
verwachtingen van k1anten te b1ijven vo1doen. 

0m de geTdentificeerde operatione1e risico's en onzekerheden te beheersen zijn de vo1gende 
maatrege1en getroffen binnen de organisatie. Er is een interne afde1ing werving en se1ectie actief en 
arbeidsvoorwaarden zijn marktconform gemaakt om de werving te stroomIijnen. Processen (onder 
andere beste1proces van onderde1en) en procedures zijn verbeterd en geoptima1iseerd. Systemen en 
hardware zijn geana1yseerd en waar nodig is een verbeterp1an ingeste1d. 0m de focus op after-sa1es 
services te vergroten heeft IBG eind 2018 een deeIneming genomen in Fiets Service Punt B.V. Op deze 
wijze wordt het moge1ijk om sne1 met vo1doende capaciteit onderhoud te ver1enen in de winke1s van 
IBG. 

Financiee1 

Goodwi11 

In het kader van de geactiveerde goodwiI1 heeft IBG verp1ichte impairment berekeningen gemaakt. 
Projecties ten aanzien van de toekomstige resuItaatontwikke1ingen van de kasstroom genererende 
eenheden vormen de basis voor deze impairment berekeningen. Hieruit is geb1eken dat er vo1doende, 
positieve ruimte is om impairment te voorkomen. 

Mochten de vooruitzichten op enig moment in de toekomst vers1echteren ten opzichte van de 
projecties, dan is niet uit te sIuiten dat de op de goodwi1I op acquisitie dient te worden afgeboekt. 

Financiering 

Ter financiering van de groei van IBG, zijn (bank)financieringen verstrekt. De voorwaarden waaronder 
(bank)financiering wordt verstrekt, kunnen door externe en interne oorzaken en inv1oeden nade1ig 
worden aangepast ten opzichte van eerdere contractue1e afspraken. 



De directie van IBG is van mening dat het business pIan 2019, rekening houdend met de 
geidentificeerde gevoe1igheden, uitgevoerd kan worden op basis van beschikbare 
financieringsfaci1iteiten. De geTdentificeerde gevoe1igheden kunnen resuIteren in een positievere of 
negatievere uitwerking op de geprognosticeerde kasstromen. Deze gevoe1igheden betreffen met 
name de inschatting van de uitwerking van de investeringen op het resuItaat. 0p basis van de 
hierboven weergegeven acties, pIannen en verwachtingen is de jaarrekening 2018 opgesteId met 
inachtneming van de continuTteitsveronderste11ing. 

Activatie be1asting1atentie uit hoofde van voorwaartse ver1iescompensatie 

IBG heeft de vastgeste1de fiscaaI compensabe1e ver1iezen gewaardeerd op € 7,3 miIjoen. De 
waardering van de vastgeste1de fiscaIe ver1iezen uit hoofde van voorwaartse ver1ies compensatie is 
bepaa1d op basis van projecties ten aanzien van de toekomstige ontwikke1ing van het (fiscaIe) resuItaat 
van IBG. 

Mochten de vooruitzichten op enig moment in de toekomst vers1echteren waardoor de resuItaten in 
be1angrijke mate negatief gaan afwijken van de gemaakte projecties, dan is niet uit te s1uiten dat (een 
dee1 van) de actieve be1asting1atentie dient te worden afgewaardeerd. 

Voorraden 

Ten behoeve van de k1ant- en servicegerichtheid, houdt IBG een breed assortiment aan fietsen en 
accessoires aan. Het op voorraad houden van fietsen en accessoires kan Ieiden tot incourantheid van 
een dee1 van de voorraad. 

Bij het bepaIen van de waarde van de voorraad wordt rekeninggehouden met moge1ijke incourantheid 
van deze fietsen en accessoires. Indien de netto opbrengstwaarde ten gevo1ge van moge1ijke 
incourantheid Iager is dan de aanschaf waarde, wordt voor het verschi1 een voorziening gevormd. 

Om het risico van incourante voorraad te minimaIiseren, heeft IBG een systematiek geimp1ementeerd 
waarmee op kwartaaIbasis het risico op incourantheid wordt ingeschat. 

Informatie over onderzoek en ontwikke1ing 

De investeringen in onderzoek en ontwikke1ing richten zich voorname1ijk op de investeringen in de 
diverse p1atformen van IBG. De kosten zijn voornameIijk bedoe1d om de websites beter aan te Iaten 
s1uiten bij de behoefte van de consument en focus op operationaI exce1Ience voor IBG. 

Continuiteitsveronderste11ing 

Het eigen vermogen bedroeg per einde versIagjaar € 9,0 miIjoen positief (2017: € 31.000). Het 
nettoresuItaat van de Groep bedroeg over het versIagjaar€ 11,6 miIjoen negatief (2017: € 16,7 miIjoen 
negatief). De financiering van de Groep wordt grotendee1s verzorgd door haar groot aandee1houder 
NPM CapitaI N.V. In het boekjaar 2018 heeft er voor € 20,5 miIjoen kapitaaIstortingen door haar 
aandeeIhouder pIaatsgevonden. In het boekjaar 2019 heeft de Groep de intentie van de 
aandee1houder ontvangen voor financiering gericht op behaIen van strategische doe1steI1ingen. Met 
de huisbankier zijn afspraken gemaakt om de financiering in het boekjaar 2019 te continueren. 



In het boekjaar 2018 heeft de organisatie haar strategische doeIsteIIingen verder vormgegeven. Dit 
onder meer gericht op operationa1 exce1Ience in haar organisatie en de focus op servicegerichtheid 
naar de consumenten. De verdere vertaIing van vorenstaande zaI in het boekjaar 2019 pIaatsvinden. 
Directie verwacht dat het boekjaar 2019 - door het businesspIan 2019 - een verbetering Iaat zien van 
het netto resuItaat. Het resuItaat en de benodigde kasstromen kunnen beTnv1oed worden door macro 
economische inv1oeden, te weten economisch k1imaat, weersomstandigheden en concurrentie. Indien 
deze inv1oeden een negatief effect hebben op de kasstromen is de groep in staat om het uitgave 
patroon hierop aan te passen waardoor de financieringsbehoefte ongewijzigd b1ijft. 

0p basis van de verbeterde vooruitzichten van het netto resuItaat, operatione1e kasstromen, 
operatione1e en strategische doeIste1Iingen en de intentie vanuit de aandee1houder om te voorzien in 
de financieringsbehoefte heeft de directie in de onderhavige jaarrekeningdegehanteerdegrondsIagen 
van waardering en resuItaatbepaIing gebaseerd op de veronderste1Iing van continuiteit van de 
onderneming. 

Vooruitzichten voor 2019 en verder 

Na de koerswijziging van 2018 zaI IBG dit jaarde nieuwe organisatie verderuitbouwen en consoIideren. 
Hiermee zijn de juiste acties genomen die zuIIen moeten resuIteren in een verdere verbetering van het 
resu1taat. De nieuwe structuur van de organisatie en de weke1ijkse verbeters1agen ondersteunen die 
opgaande Iijn. 

Een be1angrijke verandering is de opbouw van de nieuwe serviceorganisatie die in staat is om Iande1ijke 
onderhoud en reparatie te bieden en de fietser te verzekeren van een ongehinderd en onbezorgd 
fietsgebruik. Daar zaI dit jaar hard aan gewerkt worden, daarmee wordt de in 2018 ingezette 
koerswijziging afgerond. 

Dat is op tijd voor de fiscaIe impuIs die zake1ijke Iease van fietsen voor medewerkers in 2020 za1 krijgen 
en die de ondersteuning van een vo1waardig servicepakket vraagt. IBG kan hier optimaaI op inspe1en 
in de Bene1ux en Scandinavi6. 

IBG verwacht over het boekjaar 2019 nog doorte investeren om in 2020 te profiteren van de groeiende 
e-bike forenzen markt. Het aantaI werknemers zaI in het boekjaar 2019 stijgen. Investeringen zuIIen 
voorname1ijk in het p1atform, winke1s en service organisatie p1aatsvinden. 

Directie: 

D.J. Louwers 
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E11ida B.V. te Amsterdam 

1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
(voor resuItaatbestemming) 

31 december 2018 31 december 2017 

€ 

ACT1VA 

Vaste activa 

Immateri8Ie vaste activa (1) 

Software 1.756.368 1.181.249 
GoodwiII 1.447.032 1.455.437 
0verige immateri8Ie vaste activa - 67.613 

3.203.400 2.704.299 

Materi~1e vaste activa (2) 

Verbouwingen 413.465 468.941 
Machines en instaIIaties 336.141 365.326 
Inventaris 1.503.072 1.845.096 
Vervoermidde1en 59.238 74.746 

2.311.916 2.754.109 

Financi61e vaste activa (3) 6.989.559 5.021.909 

V1ottende activa 

Voorraden (4) 10.394.411 11.057.555 

Vorderingen (5) 

Be1astingen en premies sociaIe 
verzekeringen 362.669 -
0verige vorderingen en over1opende 
activa 815.807 1.307.441 

1.178.476 1.307.441 

Liquide midde1en (6) 1.065.015 467.596 

TOTAAL ACT1VA 25.142.777 23.312.909 

Q concepts 
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31 december 2018 31 december 2017 

€ 

PASS1VA 

Groepsvermogen (7) 

Aandee1 van rechtspersoon in het 
groepsvermogen 9.044.875 30.776 
Aandee1 van derden in het 
groepsvermogen 164.336 -

9.209.211 30.776 

Voorzieningen (8) 290.375 370.052 

Lang1opende schu1den (9) 

Schu1den aan kredietinste11ingen 4.495.333 4.237.000 
SchuIden aan aandee1houders 1.229.880 2.229.880 

5.725.213 6.466.880 

Kort1opende schu1den (10) 

SchuIden aan kredietinste11ingen - 5.155.098 
SchuIden aan Ieveranciers en 
handeIskredieten 6.150.448 7.798.493 
SchuIden aan aandee1houders 59.528 -
Be1astingen en premies sociaIe 
verzekeringen 309.559 1.089.469 
0verige schuIden en over1opende 
passiva 3.398.443 2.402.141 

9.917.978 16.445.201 

TOTAAL PASS1VA 25.142.777 23.312.909 

Q concepts 
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E11ida B.V. te Amsterdam 

2 GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018 

2018 2017 

€ 

Netto-omzet (11,12) 48.575.695 68.955.362 
Kostprijs van de omzet (13) 36.352.051 56.589.767 

Bruto-omzetresu1taat 12.223.644 12.365.595 

Kosten 

Personee1skosten (14) 12.605.043 13.681.023 
Afschrijvingen (15) 1.803.827 1.164.599 
Overige bedrijfskosten (16) 11.406.299 15.142.560 

25.815.169 29.988.182 

BedrijfsresuItaat -13.591.525 -17.622.587 

Financi61e baten en Iasten (17) -712.057 -834.899 

Resu1taat voor be1astingen -14.303.582 -18.457.486 
BeIastingen (18) 2.711.844 1.725.402 

Resu1taat na be1astingen -11.591.738 -16.732.084 

Q concepts 
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E11ida B.V. te Amsterdam 

3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2018 

Het kasstroomoverzicht is opgeste1d vo1gens de indirecte methode. 

2018 2017 

€ 

Kasstroom uit operatione1e activiteiten 

BedrijfsresuItaat -13.591.525 -17.622.587 
Aanpassingen voor: 
Afschrijvingen 1.855.482 1.164.599 
Mutatie voorzieningen -79.677 350.052 
Veranderingen in het werkkapitaa1: 
Mutatie voorraden 663.144 -6.088.538 
Mutatie vorderingen 464.390 540.937 
Mutatie kort1opende schu1den (exc1usief 
schuIden aan kredietinste1Iingen) -904.792 3.598.321 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -11.592.978 -18.057.216 

BetaaIde interest -741.351 -834.899 
Vennootschapsbe1asting 408.769 

-332.582 -834.899 

Kasstroom uit operatione1e activiteiten -11.925.560 -18.892.115 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen in immateri@1e vaste activa -1.141.075 -1.275.154 
Investeringen in materi61e vaste activa -465.848 -1.270.820 
Verwervingen dee1nemingen in 
groepsmaatschappijen -215.000 -
Desinvesteringen materi@Ie vaste activa - 59.128 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.821.923 -2.486.846 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Storting aande1enkapitaa1 32.827 -
Storting agio 19.467.173 19.500.202 
Af1ossing achtergeste1de Ieningen - -6.500.000 
0pgenomen schuIden aan kredietinste1Iingen - 1.000.000 
Mutatie schuIden aan aandeeIhouder - 1.000.000 
Mutatie overige Iang1opende schuIden - -20.905 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 19.500.000 14.979.297 

5.752.517 -6.399.664 

Q concepts 
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Samenste11ing ge1dmidde1en 

2018 2017 

€ 

GeIdmiddeIen per 1 januari 467.596 1.712.162 
Kort1opende schuIden aan kredietinste11ingen 
per 1 januari -5.155.098 -

-4.687.502 1.712.162 

Mutatie Iiquide midde1en 597.419 -1.244.566 
Mutatie kort1opende schuIden aan 
kredietinsteI1ingen (exc1usief kort1opend dee1 
van de Iang1opende schu1den) 5.155.098 -5.155.098 

5.752.517 -6.399.664 

GeIdmiddeIen per 31 december 1.065.015 -4.687.502 

Q concepts 
-14- UtlsIuitcnd yoor identihcatiedoeIeinden 



E11ida B.V. te Amsterdam 

4 GECONSOL1DEERDE GRONDSLAGEN VOOR WAARDER1NG EN RESULTAATBEPAL1NG 

tU8EMEE~ 

Activiteiten 

De activiteiten van E1Iida B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, en haar groepsmaatschappijen bestaan 
voorname1ijk uit de off1ine en onIine retaiI van fietsen, onderde1en en accessoires. 

De grootaandee1houder van de onderneming is NPM CapitaI N.V.te Amsterdam. Aan het hoofd van de 
groep van de onderneming staat E11ida B.V. te Amsterdam. De jaarrekening is tegen kostprijs verkrijgbaar op 
het kantoor van de onderneming. 

Vestigingsadres 

EI1ida B.V. (geregistreerd onder KvK-nummer34309374) is feite1ijk gevestigd op Gyroscoopweg 6 te 
Amsterdam. 

Conso1idatie 

In de jaarrekening van E1Iida B.V. zijn de financi@1e gegevens geconso1ideerd van EI1ida B.V. en de vo1gende 
groepsmaatschappijen (zie vo1gende pagina): 

Q concepts 
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L1JST MET KAP1TAALBE1ANGEN 

EI1ida B.V. te Amsterdam staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Een overzicht van de gegevens 
vereist op grond van de artikeIen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand opgenomen: 

Aandee1 in het 
gep1aatste 0pgenomen 

Naam, statutaire zete1 kapitaaI in conso1idatie 

% 

Internationa1 Bike Group B.V. 1OO,OO Ja 
Amsterdam 

Internationa1 Bike Group Management B.V. 100,OO Ja 
Amsterdam 

InternationaI Bike Group Logistiek B.V. 10O,OO Ja 
Amsterdam 

Giant Store Hi1versum B.V. 100,00 Ja 
HiIversum 

Fietsenwinke1s B.V. 1OO,OO Ja 
Amsterdam 

He1IoriderAS 1OO,OO Ja 
0s1o, Noorwegen 

Smartcyk1er ApS 1OO,OO Ja 
Kopenhagen, Denemarken 

Smartcyk1ar AB 100,00 Ja 
Stockho1m, Zweden 

Fiets Service Punt B.V. 40,00 Ja 
Amsterdam 

Overige fietsenwinke1s 100,00 Ja 
Amsterdam 

Voor de Iijst met overige fietsenwinke1s wordt verwezen naar de bijIage bij dit rapport. 

Toepassing van artike1 2:402 B.W. 

Aangezien de winst-en-verIiesrekeningover 2018 van EIIida B.V. in de geconsoIideerde jaarrekening is 
verwerkt, is (in de enke1voudige jaarrekening) vo1staan met weergave van een beknopte winst-en-
ver1iesrekening in overeenstemming met artike1 2:402 BW. 
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Verbonden panijen 

A1s verbonden partij worden aI1e rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 
gezamen1ijke zeggenschap of inv1oed van betekenis kan worden uitgeoefend. 0ok rechtspersonen die 
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt a1s verbonden partij. 0ok de statutaire 
directie1eden, andere s1euteIfunctionarissen in het management van EI1ida B.V. of de aandee1houder(s) van 
EI1ida B.V. en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toege1icht voor zover deze niet onder norma1e 
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toege1icht de aard en de omvang van de transactie en 
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen 

Vanaf de overnamedatum worden de resuItaten en de identificeerbare activa en passiva van de 
overgenomen vennootschap opgenomen in de geconso1ideerde jaarrekening. De overnamedatum is het 
moment dat overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend op de desbetreffende vennootschap. 

De verkrijgingsprijs bestaat uit het ge1dbedrag of het equiva1ent hiervan dat is overeengekomen voor de 
verkrijging van de overgenomen onderneming vermeerderd met eventue1e direct toerekenbare kosten. 
Indien de verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobedragvan de re61e waarde van de identificeerbare activa 
en passiva wordt het meerdere aIs goodwiI1 geactiveerd onder de immateri61e vaste activa. Indien de 
verkrijgingsprijs Iager is dan het nettobedrag van de re61e waarde van de identificeerbare activa en passiva, 
dan wordt het verschiI (negatieve goodwiII) a1s over1opende passiefpost opgenomen. 

De maatschappijen die in de conso1idatie betrokken zijn, b1ijven in de conso1idatie opgenomen tot het 
moment dat zij worden verkocht; deconso1idatie vindt p1aats op het moment dat de bes1issende 
zeggenschap wordt overgedragen. 

Gronds1agen voor de conso1idatie 

In de geconso1ideerde jaarrekening van E11ida B.V. zijn de financieIe gegevens verwerkt van de tot de groep 
behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden 
uitgeoefend of waarover de centra1e Ieiding wordt gevoerd. De geconso1ideerde jaarrekening is opgeste1d 
met toepassing van de gronds1agen voor de waardering en de resu1taatbepaIing van EIIida B.V. 

De financi@1e gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de conso1idatie betrokken 
rechtspersonen en vennootschappen zijn vo11edig in de geconso1ideerde jaarrekening opgenomen onder 
e1iminatie van de onder1inge verhoudingen en transacties. Be1angen van derden in het vermogen en in het 
resuItaat van groepsmaatschappijen zijn afzonder1ijk in de geconso1ideerde jaarrekening tot uitdrukking 
gebracht. 

De resuItaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen en de andere in de conso1idatie meegenomen 
rechtspersonen en vennootschappen worden geconso1ideerd vanaf de overnamedatum. 0p die datum 
worden de activa, voorzieningen en schu1den gewaardeerd tegen de ree1e waarden. De betaaIde goodwiI1 
wordt geactiveerd en afgeschreven over de economische Ievensduur. De resuItaten van afgestoten 
dee1nemingen worden in de conso1idatie verwerkt tot het tijdstip waarop de groepsband wordt verbroken. 

Q concepts 
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A1 GFMFNF GRONDq1 AGFN VOOR nF nPqTF1 I ING VAN nFGFrONqO1 InFFRnF IAARRFKFN1NG 

De geconso1ideerde jaarrekening is opgeste1d in overeenstemming met de wette1ijke bepaIingen van TiteI 9 
Boek 2 BW en de ste1Iige uitspraken voIgens de RichtIijnen voor de Jaarvers1aggeving voor (midde1)grote 
rechtspersonen, die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarvers1aggeving. De waarderingsgronds1agen zijn 
gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. 

Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het aIgemeen gewaardeerd tegen 
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actue1e waarde. Indien geen specifieke waarderingsgronds1ag is 
verme1d, vindt waardering p1aats tegen de verkrijgingsprijs. In de ba1ans en winst-en-ver1iesrekeningzijn 
referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toe1ichting. 

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is ge8indigd op baIansdatum 31 december 
2018. 

Verge1ijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde gronds1agen van waardering en van resuItaatbepaIing zijn ongewijzigd geb1even ten 
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste ste1se1- en schattingswijzigingen zoaIs 
opgenomen in de desbetreffende paragrafen. De cijfers voor 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd 
teneinde vergeIijkbaarheid met 2018 mogeIijk te maken. De cijfers voor 2017 zijn voor de verzendkosten 
fietsen, we1ke nu aIs kostprijs van de omzet zijn gepresenteerd, geherrubriceerd. 

ContinuTteitsveronderste11ing 

Het eigen vermogen bedroeg per einde versIagjaar€ 9,0 miIjoen positief (2017: € 31.000). Het 
nettoresuItaat van de Groep bedroeg over het versIagjaar € 11,6 miIjoen negatief (2017: € 16,7 miIjoen 
negatief). De financiering van de Groep wordt grotendee1s verzorgt door haar aandee1houder NPM CapitaI 
N.V.In het boekjaar 2018 heeft er voor € 20,5 miIjoen kapitaaIstortingen door haar aandeeIhouder 
pIaatsgevonden. In het boekjaar 2019 heeft de Groep de intentie van de aandeeIhouder ontvangen voor 
financiering gericht op behaIen van strategische doe1ste11ingen. Met de huisbankier zijn afspraken gemaakt 
om de financiering in het boekjaar 2019 te continueren. 

In het boekjaar 2018 heeft de organisatie haar strategische doeIsteIIingen verder vorm gegeven. Dit onder 
meer gericht op operationaI exce11ence in haar organisatie en de focus op servicegerichtheid naar de 
consumenten. De verdere vertaIing van vorenstaande zaI in het boekjaar 2019 pIaatsvinden. Directie 
verwacht dat het boekjaar 2019 - door het business pIan 2019 - een verbetering Iaat zien van het netto 
resu1taat. Het resuItaat en de benodigde kasstromen kunnen beinv1oed worden door macro economische 
inv1oeden, te weten economisch k1imaat, weersomstandigheden en concurrentie. Indien deze inv1oeden een 
negatief effect hebben op de kasstromen is de groep instaat om het uitgave patroon hierop aan te passen 
waardoor de financieringsbehoefte ongewijzigd b1ijft. 

0p basis van de verbeterde vooruitzichten van het netto resuItaat, operatione1e kasstromen, operatione1e 
en strategische doe1ste11ingen en de intentie vanuit de aandee1houder om te voorzien in de 
financieringsbehoefte heeft de directie in de onderhavige jaarrekening de gehanteerde grondsIagen van 
waardering en resuItaatbepaIing gebaseerd op de veronderste11ing van continuTteit van de onderneming. 
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Ste1se1wijzigingen 

In 2018 hebben zich geen steIseIwijzigingen voorgedaan. 

Schattingswijzigingen 

In 2018 hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan. 

Schattingen 

0m de gronds1agen en rege1s voor het opste11en van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat 
het bestuur van E11ida B.V. zich over verschi11ende zaken een oordee1 vormt, en dat het bestuur schattingen 
maakt die essentiee1 kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het 
geven van het in artikeI 2:362 Iid 1 BW vereiste inzicht noodzakeIijk is, is de aard van deze oordeIen en 
schattingen inc1usief de bijbehorende veronderste1Iingen opgenomen bij de toe1ichting op de betreffende 
jaarrekeningposten. 

Foutherste1 

In de jaarrekening 2018 heeft er fouthersteI pIaatsgevonden. De fout heeft te maken met het niet 
verantwoorden van een verpIichting in de jaarrekening 2017 voor nog te Ieveren goederen voor een bedrag 
van € 580.387. Dit heeft er ook toe geIeid dat de omzet in het boekjaar 2017 voor eenzeIfde bedrag te hoog 
is verantwoord. In de vergeIijkende cijfers over het boekjaar 2017 is het bedrag op de omzet gecorrigeerd en 
daarnaast is een verp1ichting onder de overige schuIden opgenomen. 

Leasing 

0peratione1e Ieasing 

Bij de vennootschap kunnen er Ieasecontracten bestaan waarbij een groot dee1 van de voor- en nade1en die 
aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap Iigt. Deze Ieasecontracten worden verantwoord 
aIs operatione1e Ieasing. LeasebetaIingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de 
Iessor, op Iineaire basis verwerkt in de winst-en-ver1iesrekening over de Iooptijd van het contract. 
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FinanciG1e instrumenten 

Hedge accounting bij waardering van afge1eide instrumenten op kostprijs: 

Indien kostprijs hedge accounting wordt toegepast vindt, zo1ang het afge1eide instrument betrekking heeft 
op afdekking van het specifieke risico van een toekomstige transactie die naar verwachting za1 p1aatsvinden, 
geen herwaardering van dit instrument p1aats. Zodra de verwachte toekomstigetransactie Ieidt tot 
verantwoording in de winst-en-ver1iesrekening, wordt het met het afge1eide instrument samenhangende 
resu1taat in de winst-en-ver1iesrekeningverwerkt. 

Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie Ieidt tot de opname in de baIans van 
een niet-financiee1 actief of een niet-financi01e verp1ichting, wordt de kostprijs van dit actief aangepast met 
de afdekkingsresuItaten die nog niet in de winst-en-ver1iesrekeningzijn verwerkt. 

Indien afge1eide instrumenten af1open of worden verkocht, wordt de cumuIatieve winst die of het 
cumuIatieve ver1ies dat tot dat moment nog niet in de winst-en-ver1iesrekeningwas verwerkt, a1s 
over1opende post in de ba1ans opgenomen, totdat de afgedekte transacties p1aatsvinden. Indien de 
transacties naar verwachting niet meer p1aatsvinden, wordt de cumu1atieve winst of het cumuIatieve ver1ies 
overgeboekt naar de winst-en-ver1iesrekening. Indien afge1eide instrumenten niet Ianger vo1doen aan de 
voorwaarden voor hedge accounting, maar het financi6Ie instrument niet wordt verkocht, wordt ook de 
hedge accounting be6indigd. De vervoIgwaardering van het financi81e instrument is dan tegen kostprijs of 
Iagere marktwaarde. 

0mrekening van vreemde va1uta's 

Activa en passiva Iuidende in vreemde vaIuta worden gewaardeerd tegen de koers per baIansdatum. 
Koerswinsten en -ver1iezen worden via de winst-en-ver1iesrekeningverwerkt. 

Vorderingen, schu1den en verp1ichtingen in vreemde vaIuta's worden omgerekend tegen de koers per 
baIansdatum. Transacties in vreemde vaIuta's gedurende de vers1agperiode worden in de jaarrekening 
verwerkt tegen de koers die ge1dt op de datum van de transactie. De uit de omrekening per baIansdatum 
voortv1oeiende koersverschi1Ienworden opgenomen in de winst-en-ver1iesrekening. 

De buitenIandse groepsmaatschappijen kwaIificeren aIs bedrijfsuitoefening in het buitenIand met een 
andere functione1e va1uta dan die van de vennootschap. Voorde omrekening van de jaarrekening van deze 
bedrijfsuitoefening in het buitenIand wordt de koers op baIansdatum gehanteerd voor de baIansposten en 
de wisse1koersen op de transactiedata voor de posten van de winst-en-ver1iesrekening. De 
omrekeningsverschi11en die optreden, worden rechtstreeks ten gunste of ten Iaste van het groepsvermogen 
gebracht. 
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GRONDq1 AGFN VOOR DF WAARDFR1NG VAN ACT1VA FN PAS91VA 

Immateri81e vaste activa 

De immateri81e vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er 
wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is het geva1 aIs de boekwaarde van het 
actief (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de reaIiseerbare 
waarde ervan. 

0m vast te ste11en of er voor een immateriee1 vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering, 
wordt verwezen naar paragraaf'Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa'. 

Uitgaven voor ontwikke1ingsprojecten worden geactiveerd aIs onderdee1 van de vervaardigingsprijs aIs het 
waarschijn1ijk is dat het project commerciee1 en technisch succesvo1 zaI zijn (dat wiI zeggen: aIs het 
waarschijnIijk is dat economische voorde1en zuIIen worden behaaId) en de kosten betrouwbaar kunnen 
worden vastgeste1d. Voor de geactiveerde ontwikke1ingskosten is een wette1ijke reserve onder het eigen 
vermogen gevormd ter hoogte van het geactiveerde bedrag. De afschrijving van de geactiveerde 
ontwikke1ingskosten vangt aan zodra de commerci81e productie is gestart en vindt p1aats over de verwachte 
toekomstigegebruiksduur van het actief. 0nderzoekskosten worden verwerkt in de winst-en-
ver1iesrekening. 

Positieve goodwiI1 voortkomend uit acquisities en berekend in overeenstemming met de paragraaf 
'Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen' wordt geactiveerd en Iineair afgeschreven 
gedurende de geschatte economische Ievensduur. 

Materi61e vaste activa 

Materie1e vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inc1usief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van Iineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Voor de vastste1Iing of voor een materiee1 vast actief 
sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar betreffende paragraaf. Kosten voor 
onderhoud van materi61e vaste activa worden via de winst- en ver1iesrekening verwerkt. 

FinanciG1e vaste activa 

DeeInemingen waarop inv1oed van betekenis op het zakeIijke en financi61e beIeid kan worden uitgeoefend, 
worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Dee1nemingen waarin deze inv1oed ontbreekt, 
worden opgenomen tegen verkrijgingsprijs, rekeninghoudend met een voorziening voor 
waardeverminderingen. De nettovermogenswaarde wordt berekend vo1gens de gronds1agen die ge1den voor 
deze jaarrekening; voordee1nemingen waarvan onvo1doende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan 
deze gronds1agen, wordt uitgegaan van de waarderingsgronds1agen van de desbetreffende dee1neming. 

A1s resuItaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de dee1neming sinds de 
voorafgaandejaarrekening is gewijzigd a1s gevo1g van het door de dee1neming behaaIde resuItaat. 
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DeeInemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihiI gewaardeerd. Wanneer de 
vennootschap gehee1 of ten de1e instaat voorschuIden van de desbetreffende dee1neming, respectieve1ijk 
de feite1ijke verp1ichting heeft de dee1neming (voor haar aandee1) tot beta1ing van haar schu1den in staat te 
ste1Ien, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepa1en van de omvang van deze voorziening wordt 
rekeninggehouden met reeds op vorderingen op de dee1neming in mindering gebrachte voorzieningen voor 
oninbaarheid. 

De vorderingen op en Ieningen aan dee1nemingen aIsmede de overige vorderingen worden bij eerste 
verwerking opgenomen tegen de re01e waarde en vervo1gens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs, we1ke geIijk zijn aan de nominaIe waarde, onder aftrek van noodzake1ijkgeachte voorzieningen. 

Latente be1astingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscaIe ver1iezen en voor verrekenbare 
tijde1ijke verschiI1en tussen de waarde van de activa en passiva voIgens fiscaIe voorschriften enerzijds en de 
in deze jaarrekening gevo1gde waarderingsgronds1agen anderzijds, met dien verstande dat Iatente 
beIastingvorderingen aI1een worden opgenomen voor zover het waarschijnIijk is dat er toekomstige fiscaIe 
winst zaI zijn waarmee de tijdeIijke verschi11en kunnen worden verrekend en ver1iezen kunnen worden 
gecompenseerd. De berekening van de Iatente be1astingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van 
het vers1agjaar ge1dende be1astingtarieven of tegen de in komende jaren ge1dende tarieven, voor zover deze 
aI bij wet zijn vastgesteId. Latente be1astingvorderingen worden gewaardeerd tegen contante waarde 
(verdisconteringsvoet: 7,2%). 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 

De vennootschap beoordee1t op iedere ba1ansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien derge1ijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 
reaIiseerbare waarde van het actief vastgeste1d. Indien het niet moge1ijk is de reaIiseerbare waarde voor het 
individue1e actief te bepaIen, wordt de reaIiseerbare waarde bepaa1d van de kasstroomgenererende eenheid 
waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake aIs de boekwaarde van een 
actief hoger is dan de reaIiseerbare waarde; de rea1iseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde 
en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsver1ies wordt direct a1s Iast verwerkt in de winst-
en-ver1iesrekening onder ge1ijktijdige ver1aging van de boekwaarde van het betreffende actief. 

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontIeend aan een bindende verkoopovereenkomst; aIs die er 
niet is wordt de opbrengstwaarde bepaaId met behuIp van de actieve markt waarbij normaIiter de gangbare 
biedprijs ge1dt aIs marktprijs. Voor de bepaIing van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de 
toekomstige netto kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief / de kasstroomgenererende eenheid; 
vervo1gens worden deze kasstromen contant gemaakt. 

Indien wordt vastgeste1d dat een bijzondere waardevermindering die in het ver1eden verantwoord is, niet 
meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet 
hoger geste1d dan de boekwaarde die bepaa1d zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het 
actief zou zijn verantwoord. 
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Voorraden 

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder toepassing van de F1FO-methode (first in, first out) 
of Iagere opbrengstwaarde. De kostprijs bestaat uit de inkoopprijs. 

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van dirett toerekenbare verkoopkosten. Bij 
de bepaIing van de opbrengstwaarde wordt rekeninggehouden met de incourantheid van de voorraden. 

Vorderingen en over1opende activa 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de re@1e waarde en vervo1gens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De re@1e waarde en geamortiseerde kostprijs zijn ge1ijk aan 
de nominaIe waarde. NoodzakeIijkgeachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in 
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaaId op basis van individue1e beoorde1ing van de 
vorderingen. 

Liquide midde1en 

Liquide midde1en bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een Iooptijd korter dan twaaIf maanden. 
Rekening-courantschuIden bij banken zijn opgenomen onder schuIden aan kredietinste1Iingen onder 
kort1opende schuIden. Liquide midde1en worden gewaardeerd tegen nominaIe waarde. 

Aandee1 van derden in het groepsvermogen 

Het aandee1 van derden in het groepsvermogen betreft het minderheidsbeIang van derden in het eigen 
vermogen van geconso1ideerde maatschappijen. Het aandee1 van derden in het resuItaat van 
geconso1ideerde maatschappijen wordt in de winst-en-ver1iesrekening in mindering gebracht op het 
groepsresuItaat. 

Indien de aan het minderheidsbe1ang van derden toerekenbare ver1iezen het minderheidsbe1ang van derden 
in het eigen vermogen van de geconso1ideerde maatschappijen overtreffen komt het verschi1, aIsmede 
eventue1e verdere ver1iezen, vo1Iedig ten Iaste van EIIida B.V., tenzij en voor zover de 
minderheidsaandee1houder de verp1ichting heeft, en in staat is, om die ver1iezen voor haar rekening te 
nemen. A1s de geconso1ideerde maatschappijen vervo1gens weer winst maken komen die winsten voI1edig 
ten gunste van E11ida B.V. totdat de door EI1ida B.V. voor haar rekeninggenomen ver1iezen zijn 
gerecupereerd. 

Q concepts 
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Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feite1ijke verp1ichtingen die op de 
baIansdatum bestaan, waarbij het waarschijn1ijk is dat een uitstroom van midde1en noodzake1ijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzake1ijk zijn om 
de verp1ichtingen per baIansdatum af te wikke1en. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
nominaIe waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzake1ijk zijn om de verp1ichtingen af te 
wikke1en, tenzij anders verme1d. 

Wanneer de verwachting is dat een derde de verp1ichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnIijk is dat 
deze vergoeding zaI worden ontvangen bij de afwikke1ing van de verp1ichting, dan wordt deze vergoeding aIs 
een actief in de baIans opgenomen. 

0verige voorzieningen 

GarantieverpIichtingen 

De voorziening garantieverp1ichtingen wordt opgenomen voor de geschatte kosten die naar verwachting 
voortv1oeien uit de per baIansdatum Iopende garantieverp1ichtingen uit hoofde van ge1everde goederen en 
diensten. Ten Iaste van de voorziening komen de kosten die voortv1oeien uit het honoreren van 
garantiec1aims. 

Reorganisatie 

Deze voorziening heeft betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt 
gevormd indien voor de groep een feite1ijke of juridische verp1ichting is ontstaan. 

Voor reorganisaties waarvoor per ba1an5datum een p1an is geformaIiseerd, maar waarvoor pas na 
baIansdatum hetzij de gerechtvaardigde verwachting is gewekt richting betrokken dat de reorganisatie zaI 
worden uitgevoerd, hetzij is gestart met de imp1ementatie van het reorganisatiepIan, is een voorziening in 
de baIans opgenomen. 

Lang1opende schu1den 

Lang1opende schuIden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reeIe waarde. Transactiekosten 
die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de Iang1opende schu1den worden in de waardering bij 
eerste verwerking opgenomen. Lang1opende schu1den worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder 
aftrek van transactiekosten. 

Het verschi1 tussen de bepaaIde boekwaarde en de uiteinde1ijke af1ossingswaarde wordt op basis van de 
effectieve rente gedurende de geschatte Iooptijd van de Iang1opende schuIden in de winst-en-
ver1iesrekening aIs interest1ast verwerkt. 

f•CC;'·;~~L~ 
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Kort1opende schu1den 

Kort1opende schuIden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen re61e waarde. Kort1opende 
schuIden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meesta1 de 
nominaIe waarde. 

GRONDq1 AGFN VOOR RFq111TAATRFPA1 ING 

Resu1taatbepa1ing 

Het resu1taat wordt bepaaId a1s het verschi1 tussen de netto-omzeten de kosten en andere Iasten van het 
versIagjaar met inachtneming van de hiervoor verme1de waarderingsgronds1agen. 

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn ge1everd c.q. de diensten zijn verricht. 
Ver1iezen we1ke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar 
zij n. 

Netto-omzet 

0nder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het vers1agjaar ge1everde goederen en ver1eende 
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven be1astingen. 

0pbrengsten uit de verkoop van goederen worden opgenomen in de netto-omzet tegen de re@1e waarde 
van de ontvangen of te ontvangen vergoeding, na aftrek van retouren en tegemoetkomingen, hande1s- en 
vo1umekortingen. 0pbrengsten uit de verkoop van goederen worden in de winst-en-ver1iesrekening 
verwerkt wanneer de be1angrijke risico's en voorde1en van eigendom aan de koper zijn overgedragen, het 
bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaaId, de inning van de verschuIdigde 
vergoeding waarschijnIijk is, de hiermee verband houdende kosten of eventueIe retouren van goederen 
betrouwbaar kunnen worden ingeschat en er geen sprake is van voortgezette betrokkenheid bij de 
goederen. 

0pbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, 
gebaseerd op de tot baIansdatum in het kader van de dienstver1ening gemaakte kosten in verhouding tot de 
geschatte kosten van de totaaI te verrichten dienstver1ening. De kostprijs van deze diensten wordt aan 
deze1fde periode toegerekend. 

Kostprijs van de omzet 

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geIeverde goederen die direct aan de 
omzet zijn toe te rekenen. 

Personee1skosten 

Lonen, saIarissen en sociaIe Iasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-
ver1iesrekening voor zover ze verschuIdigd zijn aan werknemers respectieve1ijk de be1astingautoriteit. 

Q concepts 
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Pensioenen 

Op de Neder1andse pensioenrege1ingen zijn de bepa1ingen van de Neder1andse Pensioenwet van toepassing 
en worden op verp1ichte, contractue1e of vrijwi11ige basis premies aan pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen betaaId door de vennootschap. De premies worden verantwoord aIs 
personee1skosten zodra deze verschuIdigd zijn. VooruitbetaaIde premies worden opgenomen aIs 
over1opende activa indien dit tot een terug storting Ieidt of tot een vermindering van toekomstige 
betaIingen. Nog niet betaaIde premies worden a1s verp1ichting op de ba1ans opgenomen. 

Voor buiten1andse pensioenrege1ingen die verge1ijkbaarzijn met de wijze waarop het Neder1andse 
pensioenste1se1 is ingericht en functioneert, vindt verwerking en waardering van verp1ichtingen die 
voortv1oeien uit buitenIandse pensioenrege1ingen p1aats overeenkomstig de waardering van de Neder1andse 
pensioenrege1ingen. 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen op immateri01e en materieIe vaste activa worden gebaseerd op de geschatte economische 
Ievensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening 
houdend met een eventue1e residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

Indien een schattingswijziging p1aatsvindt van de toekomstigegebruiksduur, dan worden de toekomstige 
afschrijvingen aangepast. 

Boekwinsten en -ver1iezen uit de incidente1e verkoop van materi61e vaste activa zijn begrepen onder de 
afschrijvingen. 

Bedrijfskosten 

De kosten worden bepaaId op historische basis en toegerekend aan het versIagjaar waarop zij betrekking 
hebben. 

Financi61e baten en Iasten 

Rentebaten en rente1asten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rente1asten wordt rekening gehouden met de 
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen Ieningen. 

Aandee1 in het resu1taat van dee1nemingen 

A1s resuItaat van dee1nemingen waarin inv1oed van betekenis wordt uitgeoefend op het zake1ijke en 
financi81e be1eid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandee1 in het resuItaat van 
deze dee1nemingen. Dit resuItaat wordt bepaaId op basis van de bij EIIida B.V. ge1dende grondsIagen voor 
waardering en resuItaatbepaIing. 
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BeIastingen 

De be1asting over het resuItaat wordt berekend over het resuItaat voor beIastingen in de winst-en-
ver1iesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaaI compensabe1e ver1iezen uit voorgaande 
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de Iatente be1astingvorderingen) en vrijgeste1de 
winstbestandde1en en na bijte1Iing van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met 
wijzigingen die optreden in de Iatente be1astingvorderingen en Iatente be1astingschuIden uit hoofde van 
wijzigingen in het te hanteren be1astingtarief. 

GRONDq1 AGEN VOOR nF OPqTF1 L1NG VAN HETGFrONqn1 InFFRD KAqqTROOMOVERZ1CHT 

Het kasstroomoverzicht is opgeste1d vo1gens de indirecte methode. 

De ge1dmidde1en in het kasstroomoverzicht bestaan uit de Iiquide midde1en, de kort1opende schuIden aan 
kredietinste11ingen en de v1ottende effecten. 

Kasstromen in vreemde vaIuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddeIde koers. 
Koersverschi1Ien inzakege1dmidde1en worden afzonder1ijk in het kasstroomoverzicht getoond. 
De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit 
investeringsactiviteiten, voor zover betaIing in ge1d heeft p1aatsgevonden. 
De in de verworven groepsmaatschappij aanwezige ge1dmidde1en zijn op de aankoopprijs in mindering 
gebracht. 

Q concepts 
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5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 

ACT1VA 

VASTE ACT1VA 

1. Immateri6Ie vaste activa 

0verige 
immateri@1e 

Software Goodwi11 vaste activa TotaaI 

€ 

Boekwaarde per 1 januari 2018 
Verkrijgingsprijs 1.862.506 3.165.779 76.740 5.105.025 
CumuIatieve afschrijvingen en overige 
waardeverminderingen -681.257 -1.710.342 -9.127 -2.400.726 

1.181.249 1.455.437 67.613 2.704.299 

Mutaties 
Investeringen 1.135.584 305.443 5.491 1.446.518 
Desinvesteringen -136.731 - - -136.731 
Afschrijving desinvesteringen 136.731 - - 136.731 
Afschrijvingen -560.465 -313.848 -73.104 -947.417 

575.119 -8.405 -67.613 499.101 

Boekwaarde per 31 december 2018 
Verkrijgingsprijs 2.861.359 3.471.222 82.231 6.414.812 
Cumu1atieve afschrijvingen en overige 
waardeverminderingen -1.104.991 -2.024.190 -82.231 -3.211.412 

1.756.368 1.447.032 - 3.203.400 

Q concepts 
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De geactiveerde softwarekosten betreffen intern gegenereerde immateri@1e vaste activa en hebben 
betrekking op de ontwikke1ing van twee internet p1atformen. 

In 2012 heeft InternationaI Bike Group Bike B.V.de activa/passiva verworven van een derde partij. 
Be1angrijkste activa hierbij zijn fysieke winke1s en het p1atform fietsenwinkeI.nI. De goodwi1I bedraagt 
€ 2.885.779. 

In het boekjaar 2017 heeft de vennootschap de activa/passiva overgenomen van een andere vennootschap, 
hierbij is het voornaamste actief een website. De overnameprijs bedraagt voorwaarde1ijk € 285.000. 

Eind 2018 heeft de vennootschap een 40%-beIang verworven in de vennootschap Fiets Service Punt B.V. 
voor een bedrag van € 415.000, in dit bedrag is € 200.000 in het boekjaar 2019 te betaIen indien aan 
voorwaarden wordt vo1daan. Het bedrag van € 200.000 is onder de overige schuIden verantwoord. De 
goodwiI1 bedraagt € 305.443. 

Afschrijvingspercentages 
% 

Software 20 
GoodwiII 10 
Overige immateri@1e vaste activa 20 

Q concepts 
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2. Materi81e vaste activa 

Ver- Machines en Vervoer-
bouwingen instaIIaties Inventaris midde1en TotaaI 

€ 

Boekwaarde per 1 januari 
2018 
Aanschaffingswaarde 828.306 398.695 3.028.783 92.943 4.348.727 
Cumu1atieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen -359.365 -33.369 -1.183.687 -18.197 -1.594.618 

468.941 365.326 1.845.096 74.746 2.754.109 

Mutaties 
0mrekeningsverschiI1en 
aanschaffingswaarde -344 58 53 84 -149 
Investeringen 105.908 92.579 260.361 7.000 465.848 
Desinvesteringen - - -83.252 - -83.252 
Afschrijving desinvesteringen - - 83.252 - 83.252 
Afschrijvingen -161.173 -121.816 -602.492 -22.584 -908.065 
0mrekeningsverschi11en 
afschrijvingen 133 -6 54 -8 173 

-55.476 -29.185 -342.024 -15.508 -442.193 

Boekwaarde per 31 december 
2018 
Aanschaffingswaarde 933.870 491.332 3.205.945 100.027 4.731.174 
CumuIatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen -520.405 -155.191 -1.702.873 -40.789 -2.419.258 

413.465 336.141 1.503.072 59.238 2.311.916 

Afschrijvingspercentages 
% 

Verbouwingen 20 
Machines en instaIIaties 20 
Inventaris 20 
Vervoermidde1en 20 

Q concepts 
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3. Financi61e vaste activa 

31-12-2018 31-12-2017 

€ 

0verige vorderingen 

Latente be1astingvorderingen 6.989.559 5.021.909 

De Iatente be1astingvordering heeft betrekking op fiscaaI verrekenbare ver1iezen weIke kunnen worden 
verrekend met toekomstige fiscaIe winsten. Het fiscaaI compensabeI verIies bedraagt € 43,8 miIjoen (2017: 
€ 30,5 mi1joen). Een bedrag van € 4 mi1joen aan compensabe1e ver1iezen is niet gewaardeerd. Van deze 
vorderingen is een bedrag van nihiI (2017: nihiI) naar verwachting verrekenbaar binnen een jaar. De 
compensabe1e ver1iezen van de fiscaIe eenheid zijn in de vennootschap InternationaI Bike Group B.V. 
verantwoord. 

VLOTTENDE ACT1VA 

4. Voorraden 

Voorraad onderde1en en accessoires 590.914 1.049.662 
Voorraad fietsen 9.465.348 9.589.823 
0verige voorraden 338.149 418.070 

10.394.411 11.057.555 

Voor incourante voorraden wordt een voorziening getroffen. 

Voorraad onderde1en en accessoires 

Voorraad onderde1en en accessoires 661.521 1.272.730 
Voorziening incourante voorraad onderde1en en accessoires -70.607 -223.068 

590.914 1.049.662 

Voorraad fietsen 

Voorraad fietsen 10.371.222 10.247.448 
Voorziening incourante voorraad fietsen -905.874 -657.625 

9.465.348 9.589.823 

5. Vorderingen 

A11e vorderingen hebben een resterende Iooptijd korter dan een jaar, tenzij anders verme1d. De re61e 
waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kort1opende karakter van de vorderingen 
en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. 

M7.t%i ~ t*·~C~ 
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31-12-2018 31-12-2017 

€ 

Be1astingen en premies socia1e verzekeringen 

0mzetbe1asting 27.244 -
Buiten1andse be1astingen 335.425 -

362.669 -

0verige vorderingen en over1opende activa 

0verige vorderingen 152.792 178.977 
Over1opende activa 663.015 1.128.464 

815.807 1.307.441 

0verige vorderingen 

Waarborgsommen 152.792 178.977 

0ver1opende activa 

Nog te ontvangen bedragen 413.325 723.866 
Nog te ontvangen goederen 60.812 127.244 
VooruitbetaaIde kosten 188.878 277.354 

663.015 1.128.464 

6. Liquide midde1en 

ABN AMRO Bank N.V. 689.299 -
ING Bank N.V. 261.303 1.694 
Buiten1andse banken 31.576 75.888 
Kas 1.927 370 
Ge1den onderweg 80.910 389.644 

1.065.015 467.596 

De Iiquide middeIen staan ter vrije beschikking van de vennootschap. 
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7. Groepsvermogen 

Aandee1 van rechtspersoon in het groepsvermogen 

Voor een toe1ichting op het aandee1 van de rechtspersoon in het groepsvermogen verwijzen wij u naar de 
toeIichting op het eigen vermogen van de enke1voudige baIans op pagina 53 van dit rapport. 

Het resuItaat na beIasting over het boekjaar 2018 is € 11.591.738 negatief (2017: € 16.732.084 negatief). De 
omrekeningsverschiIIenop buitenIandse deeInemingen bedraagt € 77 (2017: € 0). Het geconsoIideerde 
totaaIresuItaat over het boekjaar 2018 bedraagt € 11.591.661 negatief (2017: € 16.732.084 negatief). 

2018 2017 

€ 

Aandee1 van derden in het groepsvermogen 

Stand per 1 januari - -
Investering 164.336 -

Stand per 31 december 164.336 -

31-12-2018 31-12-2017 

€ 

8. Voorzieningen 

0verige voorzieningen 290.375 370.052 

0verige voorzieningen 
GarantieverpIichtingen 112.625 20.000 
Reorganisatie 177.750 350.052 

290.375 370.052 

2018 2017 

€ 
GarantieverpIichtingen 

Stand per 1 januari 20.000 20.000 
Dotatie 92.625 -

Stand per 31 december 112.625 20.000 

Q concepts 
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2018 2017 

€ 

Reorganisatie 

Standperljanuari 350.052 -
Dotatie 177.750 350.052 
Onttrekking -350.052 -

Stand per 31 december 177.750 350.052 

Van de voorziening voor reorganisatiekosten heeft ongeveer het geheIe bedrag (uItimo 2017: geheIe bedrag) 
een Iooptijd korter dan 1 jaar. 

9. Lang1opende schu1den 

31-12-2018 31-12-2017 

€ 

Schu1den aan kredietinste11ingen 

Lening ABN AMRO Bank N.V. I 1.737.000 1.737.000 
Lening ABN AMRO Bank N.V. II 1.111.333 1.000.000 
Lening ABN AMRO Bank N.V. II1 1.647.000 1.500.000 

4.495.333 4.237.000 

2018 2017 

€ 

Lening ABN AMRO Bank N.V. I 

Stand per 1 januari 1.737.000 1.737.000 
Mutatie 

LangIopend deeI per 31 december 1.737.000 1.737.000 

De hoofdsom van de Iening bedraagt € 4.500.000 waarvan in 2013 € 2.187.000 is opgenomen. Het 
rentepercentage is variabeI en bedraagt 3-maands Euribor p1us een ops1ag van 3,75%. De af1ossing van de 
Ieningen dient op 1 januari 2020 pIaats te vinden. 

Lening ABN AMRO Bank N.V. I1 

Stand per 1 januari 1.000.000 -
0pgenomen ge1den - 1.000.000 
0prenting 111.333 -
LangIopend deeI per 31 december 1.111.333 1.000.000 

De hoofdsom van de Iening bedraagt € 1.000.000. Het rentepercentage is variabeI en bedraagt 3-maands 
Euribor pIus een opsIag van 2,90%. De afIossing van de Ieningen dient op 1 januari 2020 pIaats te vinden. 

Q concepts 
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2018 2017 

€ 

Lening ABN AMRO Bank N.V. II1 

Stand per 1 januari ~ 1.500.000 1.500.000 
Mutatie -
Oprenting 147.000 -

LangIopend deeI per 31 december 1.647.000 1.500.000 

De hoofdsom van de Iening bedraagt € 1.500.000. Het rentepercentage is variabeI en bedraagt 3-maands 
Euribor pIus een opsIag van 3,75%. De afIossing van de Ieningen dient op 1 januari 2020 pIaats te vinden. 

31-12-2018 31-12-2017 

€ 

Schu1den aan aandee1houders 

Lening NPM CapitaI N.V. 1.229.880 2.229.880 

2018 2017 

€ 

Lening NPM Capito1 N.V. 

Stand per 1 januari 2.229.880 1.229.880 
Opgenomen ge1den - 1.000.000 
Omzetting naar agioreserve -1.000.000 -

LangIopend deeI per 31 december 1.229.880 2.229.880 

De hoofdsom van de Iening bedraagt € 3.000.000. Het rentepercentage is variabeI en bedraagt 3-maands 
Euribor p1us een ops1ag van 3,75%. Er zijn nadere afspraken gemaakt omtrent af1ossingen en zekerheden. 

10. KortIopende schuIden 

A11e kort1opende schuIden hebben een resterende Iooptijd van korter dan een jaar. De re@1e waarde van de 
kort1opende schuIden benadert de boekwaarde vanwege het kort1opende karakterervan. 

31-12-2018 31-12-2017 

€ 
Schu1den aan kredietinste11ingen 

ABN AMRO Bank N.V. - 5.155.098 

,r1e•,• t*~V 
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31-12-2018 31-12-2017 

€ 

Schu1den aan Ieveranciers en hande1skredieten 

Crediteuren 6.150.448 7.798.493 

Schu1den aan aandee1houders 

NPM CapitaI N.V. 59.528 -

0ver de schuId wordt geen rente berekend. Er zijn nadere afspraken gemaakt omtrent af1ossingen en 
zekerheden. 

Be1astingen en premies socia1e verzekeringen 

OmzetbeIasting - 513.590 
Loonheffing 217.582 289.598 
Bedrijfsvereniging 16.700 85.030 
Pensioenen 10.703 43.245 
BuitenIandse be1astingen 64.574 158.006 

309.559 1.089.469 

0verige schu1den en over1opende passiva 
Over1opende passiva 3.398.443 2.402.141 

0ver1opende passiva 
VakantiegeId 295.314 333.341 
VakanUedagen 257.444 275.210 
Rente- en bankkosten 48.161 59.196 
Te betaIen personeeIskosten 60.533 1.788 
Vooruitontvangen bedragen 1.211.365 580.387 
Te betaIen bedragen / ontvangen facturen 1.525.626 1.152.219 

3.398.443 2.402.141 

Q concepts 
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ZEKERHEDEN 

Schu1den aan kredietinste11ingen 

Uit hoofde van de schuIden aan kredietinste1Iingen (ABN AMRO Bank N.V.) zijn de vo1gende zekerheden 
verstrekt: 
- pandrecht op voorraden; 
- pandrecht op vorderingen; 
- pandrecht op inventaris; 
- pandrecht op vorderingen uit hoofde van regres of subrogatie; 
- pandrecht op inte11ectue1e eigendomsrechten; 

NPM CapitaI N.V. heeft een tweede pandrecht op bovenstaande zekerheden. 

N1ET IN DE BALANS OPGENOMEN ACT1VA EN VERPL1CHT1NGEN 

Voorwaarde1ijke verp1ichtingen 

Fisca1e eenheid 

EI1ida B.V. staat aan het hoofd van de fiscaIe eenheid voor de vennootschapsbe1asting en omzetbe1asting; 
op grond daarvan is de vennootschap hoofde1ijk aansprakeIijk voor de be1astingschuId van de fiscaIe eenheid 
a1s gehee1. 

Garanties 

Door de groep zijn per 31 december 2018 garanties afgegeven voor een bedrag van € 163.427 (2017: 
€ 163.432). 

Ca11 optie 

De vennootschap is bij de overname een ca1I-optie overeengekomen om haar aande1enbe1ang in Fiets 
Service Punt B.V.uit te breiden. CaII-optie dient eind 2020, 2021 of 2022 te worden uitgeoefend. 

Personee1svergoedingen 

De vennootschap heeft met enke1e van haar werknemers een vergoeding afgesprokenten tijde van verkoop 
van de Groep. Daar het bedrag hiervan niet betrouwbaar is in te schatten is het bedrag aIs niet in de ba1ans 
b1ijkende verp1ichting verantwoord. 

Ct5eagee~es 
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Meerjarige financiB1e verp1ichtingen 

Leaseverp1ichtingen 

Door de tot de groep behorende vennootschappen zijn operationaI IeaseverpIichtingen aangegaan voor in 
totaa1 € 363.470. De Iooptijd is a1s vo1gt: 
- korterdan 1 jaar: € 144.944 
- Ianger dan 1 jaar en korter dan 5 jaar: € 218.347 
- Ianger dan 5 jaar: € 178 

HuurverpIichtingen 

Door de tot de groep behorende vennootschappen zijn meerjarige financi~1e verp1ichtingen aangegaan tot 
en met 2021 terzake van huur van bedrijfsruimte voor in totaaI € 5.723.119. De Iooptijd is aIs voIgt: 
- korterdan 1 jaar: € 1.841.724 
- Ianger dan 1 jaar en korter dan 5 jaar: € 3.881.395 
- Ianger dan 5 jaar: € nihi1 

0verige verp1ichtingen 

In 2018 is InternationaI Bike Group B.V.een verpIichting aangegaan voor € 300.000 in het kader van 
marketing. De uitgaven vinden pIaats in het boekjaar 2019. 

Qconcepts 
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FinanciG1e instrumenten 

A1gemeen 

Voor de toeIichting van primaire financie1e instrumenten wordt verwezen naar de specifieke postgewijze 
toeIichting. Hieronder worden de financi61e derivaten van de groep en de hiermee verbonden risico's 
toege1icht. 

Va1utarisico 

De vennootschap is voorname1ijk werkzaam in Neder1and, Be1gi8, Denemarken, Zweden en Noorwegen. Het 
vaIutarisico voor de vennootschap heeft vooraI betrekking op posities en toekomstigetransacties met 
Denemarken, Zweden en Noorwegen. De directie van de vennootschap heeft op basis van een risicoanaIyse 
bepaa1d dat deze vaIutarisico's niet worden ingedekt. 

De vennootschap Ioopt ook vaIutarisico op de netto-investering in Denemarken, Zweden en Noorwegen. De 
directie van de vennootschap heeft op basis van een risicoanaIyse bepaa1d dat deze vaIutarisico's niet 
worden ingedekt. 

Rente- en kasstroomrisico 

De vennootschap Ioopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financi61e vaste 
activa en Iiquide midde1en) en rentedragende Iang1opende en kort1opende schuIden (waaronderschuIden 
aan kredietinste11ingen). Voor vorderingen en schuIden met variabe1e renteafspraken Ioopt de 
vennootschap risico ten aanzien van toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen 
en schuIden Ioopt de vennootschap risico's over de reeIe waarde aIs gevo1g van wijzigingen in de marktrente. 

Met betrekking tot de vorderingen worden geen financi61e derivaten met betrekking tot afdekking van het 
renterisico gecontracteerd. Met betrekking tot bepaaIde vastrentende schuIden had de vennootschap 
renteswaps gecontracteerd, zodat zij variabeIe rente ontvangt en vaste rente betaaIt. In het boekjaar 2018 
heeft de vennootschap geen renteswaps meer. 

Prijsrisico 

De vennootschap Ioopt risico's ten aanzien van de waardering van voorraden, opgenomen onder v1ottende 
activa. De vennootschap beheerst het marktrisico door continue in te spe1en op marktwerking om zo haar 
voorraden te beheersen en prijsrisico zo vee1 aIs moge1ijk te mitigeren. 

Kredietrisico 

De vennootschap heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Verkoop vindt p1aats aan afnemers 
die vee1aI direct vo1doen, waardoor de positie debiteuren, onder de v1ottende activa, nihiI is. De Iiquide 
midde1en staan uit bij banken die minimaaI een A-rating hebben. 

Liquiditeitsrisico 

De vennootschap maakt gebruik van een bank om over een kredietfaciIiteit te kunnen beschikken. Voor 
zover noodzake1ijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaci1iteiten. 
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6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER2018 

11. Netto-omzet 
De netto-omzet is in 2018 ten opzichte van 2017 met 29,6% gedaaId. 

2018 2017 

€ 

12. Netto-omzet 

0mzet fietsen, onderde1en en accessoires 48.575.695 68.955.362 

De netto-omzet wordt geografisch aIs vo1gt onderverdeeId: 

0mzet binnenIand 37.415.315 56.365.461 
Omzet binnen de EU 11.019.580 12.589.901 
Omzet buiten de EU 140.800 -

48.575.695 68.955.362 

13. Kostprijs van de omzet 

Inkoopwaarde fietsen, onderde1en en accessoires 34.970.043 54.261.719 
Verzendkosten fietsen 1.382.008 2.328.048 

36.352.051 56.589.767 

14. PersoneeIskosten 

Lonen en saIarissen 8.205.372 9.430.424 
SociaIe Iasten 1.388.649 1.517.639 
PensioenIasten 285.480 250.289 
Beheervergoeding 230.000 220.267 
Overige personee1skosten 2.495.542 2.262.404 

12.605.043 13.681.023 

Bezo1diging van (voorma1ige) bestuurders en commissarissen 

0p grond van artikeI 2:383 Iid 1 BW wordt geen meIding gemaakt van de bezoIdiging van bestuurders 
aangezien de opgave is te her1eiden tot een enkeIe natuur1ijk persoon. De bezo1diging voor commissarissen 
bedraagt over het boekjaar 2018 € 45.000 (2017: 45.000). 

Q concepts 
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Personee1s1eden 

Bij de groep waren in 2018 gemiddeId 255 personeeIsIeden werkzaam (2017: 340). 
2018 2017 

0nderverdee1d naar: 

Neder1and 230 308 
BuitenIand 25 32 

255 340 

2018 2017 

€ 

15. Afschrijvingen 

Immateri@1e vaste activa 947.417 556.496 
Materi61e vaste activa 908.065 608.103 

1.855.482 1.164.599 
ResuItaat verkochte vaste activa -51.655 -

1.803.827 1.164.599 

Afschrijvingen immateri@1e vaste activa 

Software 560.465 254.602 
GoodwiI1 313.848 292.767 
Overige immateri@Ie vaste activa 73.104 9.127 

947.417 556.496 

Afschrijvingen materi61e vaste activa 

Verbouwingen 161.173 122.416 
Machines en insta1Iaties 121.816 29.680 
Inventaris 602.492 444.149 
Vervoermidde1en 22.584 11.858 

908.065 608.103 
ResuItaat verkochte vaste activa -51.655 -

856.410 608.103 

16. 0verige bedrijfskosten 

Huisvestingskosten 2.561.155 2.515.962 
Verkoopkosten 5.925.645 9.362.493 
A1gemene kosten 2.919.499 3.264.105 

11.406.299 15.142.560 

e.•.Ok1P·~~~ ~b 
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2018 2017 

€ 

17. Financi8Ie baten en Iasten 

Rentebaten en soortge1ijke opbrengsten 209.000 -
Rente1asten en soortge1ijke kosten -921.057 -834.899 

-712.057 -834.899 

Rentebaten en soortge1ijke opbrengsten 

Rente derivaten 209.000 -

Rente/asten en soortgeWke kosten 

Rente- en bankkkosten -215.798 -59.569 
Rente derivaten - -25.264 
Rente Ieningen ABN AMRO Bank N.V. -386.615 -122.618 
KoersverschiI1en -139.922 -13.728 
Rente converteerbare Ieningen - -500.552 
Rente schuId NPM CapitaI N.V. -38.182 -43.594 
Overige rente1asten -140.540 -69.574 

-921.057 -834.899 

18. BeIastingen 

Vennootschapsbe1asting 2.711.844 1.725.402 

Het effectieve beIastingpercentage 2018 bedraagt 19,0% (2017: 9,4%) en het toepasseIijke 
beIastingpercentage 2018 bedraagt 20-25% (2017: 20-25%). 

Het toepasse1ijke be1astingtarief is gebaseerd op het wette1ijke vennootschapsbe1astingtarief zoaIs dat in 
Neder1and van toepassing is. Het effectieve en toepasse1ijke vennootschapsbe1astingtarief wijkt af a1s gevo1g 
van het fiscaaI niet-aftrekbaredee1 van de gemengde kosten en de inschatting omtrent de actieve 
be1asting1atentie. 

Accountantshonoraria 

De over 2018 in rekening gebrachte accountantshonoraria door Q-Concepts Accountancy B.V.(2017: RSM 
Nether1ands Accountants N.V.),ongeacht of de werkzaamheden daadwerke1ijk in het boekjaar hebben 
p1aatsgevonden, bedragen: 

Contro1e van de jaarrekening 45.000 40.000 

Q concepts 
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING2018 
EnkeIvoudige baIans per 31 december 2018 
EnkeIvoudige winst-en-verIiesrekening over 2018 
A1gemene gronds1agen voor de opste11ing van de enke1voudige jaarrekening 
ToeIichting op de enkeIvoudige baIans per 31 december 2018 
ToeIichting op de enkeIvoudige winst-en-verIiesrekening over 2018 
0verige toe1ichtingen 

Q concepts 
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7 ENKELVOUDIGE BALANSPER 31 DECEMBER 2018 
(voor resuItaatbestemming) 

31 december 2018 31 december 2017 

€ 

ACT1VA 

Vaste activa 

Immateri61e vaste activa (19) 

Goodwi11 556.479 276.466 

FinanciE1e vaste activa (20) 

Dee1nemingen in groepsmaatschappijen 190.281 751.324 
Vorderingen op groepsmaatschappijen 3 3 
0verige vorderingen - 126.873 

190.284 878.200 

V1ottende activa 

Vorderingen (2U 

Vorderingen op groepsmaatschappijen 15.104.997 2.357.448 
0verige vorderingen en over1opende 
activa 27.000 23.525 

15.131.997 2.380.973 

Liquide midde1en (n) 63.821 1.112.214 

TOTAAL ACT1VA 15.942.581 4.647.853 

Q concepts 
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31 december 2018 31 december 2017 

€ 

PASS1VA 

Eigen vermogen (23) 

Gep1aatst kapitaaI 75.765 42.938 
Agio 50.729.093 30.261.920 
Wette1ijke reserves 1.756.445 396.039 
Overige reserves -29.964.317 -13.937.907 
OnverdeeId resuItaat -10.086.520 -14.666.081 

12.510.466 2.096.909 

Voorzieningen (24) 177.750 -

Lang1opende schu1den (25) 

SchuIden aan aandee1houders 1.229.880 2.229.880 

Kort1opende schu1den (26) 

SchuIden aan Ieveranciers en 
handeIskredieten 40.693 109.394 
SchuIden aan groepsmaatschappijen 1.546.403 1 
SchuIden aan aandee1houders 40.923 -
Be1astingen en premies sociaIe 
verzekeringen - 8.223 
0verige schu1den en over1opende 
passiva 396.466 203.446 

2.024.485 321.064 

TOTAAL PASS1VA 15.942.581 4.647.853 

Q concepts 
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8 ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENINGOVER 2018 

2018 2017 

€ 

Resu1taat uit dee1nemingen na be1astingen -10.760.966 -14.248.677 
Vennootschappe1ijk resuItaat 674.446 -417.404 

Resu1taat na be1astingen -10.086.520 -14.666.081 

Q concepts 
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9 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELL1NG VAN DE ENKELVOUD1GE JAARREKEN1NG 

De enke1voudige jaarrekening is opgeste1d voigens de bepaIingen van Tite1 9 Boek 2 BW. 

Voor de aIgemene grondsIagen voor de opste11ing van de jaarrekening, de gronds1agen voor de waardering 
van activa en passiva en de bepa1ing van het resuItaat, aIsmede de toe1ichting op de onderscheidende activa 
en passiva en de resuItaten wordt verwezen naar de toeIichting op de geconso1ideerde jaarrekening, voor 
zover hierna niets anders wordt verme1d. 

Financi61e vaste activa 

DeeInemingen in groepsmaatschappijen waarin inv1oed van betekenis op het zake1ijke en financi61e be1eid 
wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet Iager dan nihiI. Deze 
nettovermogenswaardewordt berekend op basis van de gronds1agen van EIIida B.V. 

Dee1nemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihi1 gewaardeerd. Wanneer de 
vennootschap gehee1 of ten de1e instaat voorschuIden van de desbetreffendedee1neming, wordt een 
voorziening gevormd, primair ten Iaste van de vorderingen op deze dee1neming en voor het overige onder 
de voorzieningen ter grootte van het resterende aandee1 in de door de dee1neming ge1eden ver1iezen, dan 
we1 voor de verwachte betaIingen door de vennootschap ten behoeve van deze dee1nemingen. 

Q concepts 
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10 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 

ACT1VA 

VASTE ACT1VA 

19. ImmateriBIe vaste activa 

Goodwi11 

€ 

Boekwaarde per 1 januari 2018 
Verkrijgingsprijs 280.000 
CumuIatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -3.534 

276.466 

Mutaties 
Investeringen 305.443 
Afschrijvingen -25.430 

280.013 

Boekwaarde per 31 december 2018 
Verkrijgingsprijs 585.443 
CumuIatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -28.964 

556.479 

In het boekjaar 2017 heeft de vennootschap de activa/passiva overgenomen van een andere vennootschap, 
hierbij is het voornaamste actief een website. De overnameprijs bedraagt voorwaarde1ijk € 285.000. 

Eind 2018 heeft de vennootschap een 40%-beIang verworven in de vennootschap Fiets Service Punt B.V. 
voor een bedrag van € 415.000, in dit bedrag is € 200.000 in het boekjaar 2019 te betaIen indien aan 
voorwaarden wordt vo1daan. Het bedrag van € 200.000 is onder de overige schu1den verantwoord. De 
goodwiI1 bedraagt € 305.443. 

Afschrijvingspercentages 
% 

GoodwiII 10 

Q concepts 
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20. FinanciB1e vaste activa 

31-12-2018 31-12-2017 

€ 

Dee1nemingen in groepsmaatschappijen 

InternationaI Bike Group B.V. te Amsterdam (1OO%) ~ 1 
InternationaI Bike Group Management B.V. te Amsterdam (100%) 418.716 
InternationaI Bike Group Logistiek B.V. te Amsterdam (100%) 1 174 
Giant Store HiIversum B.V. te HiIversum (100%) 18.000 185.798 
FietsenwinkeIs B.V. te Amsterdam (100%) 46.863 130.436 
HeIIorider AS te OsIo, Noorwegen (100%) 1 1 
SmartcykIer ApS te Kopenhagen, Denemarken (1OO%) 1 1 
SmartcykIar AB te StockhoIm, Zweden (1OO%) 1 1 
Fiets Service Punt B.V. te Amsterdam (40%) 109.557 -
Overige fietsenwinkeIs te Amsterdam (100%) 15.855 16.196 

190.281 751.324 

2018 2017 

€ 
InternationaI Bike Group B.V. 

Stand per 1 januari 1 1 
Aandee1 in het resuItaat -9.804.496 -13.726.694 

-9.804.495 -13.726.693 
Voorziening 9.804.496 13.726.694 

Stand per 31 december 1 1 

De nettovermogenswaardevan InternationaI Bike Group B.V. bedraagt per 31 december 2018 negatief 
€ -24.895.969. Dit bedrag is in mindering gebracht op de uitstaande vorderingen op Internationa1 Bike Group 
B.V. 

Internationa1 Bike Group Management B.V. 

Stand per 1 januari 418.716 -39 
Aandee1 in het resuItaat -418.715 418.755 

Stand per 31 december 1 418.716 

InternationaI Bike Group Logistiek B.V. 

Stand per 1 januari 174 1 
Aandee1 in het resuItaat -173 173 

Stand per 31 december 1 174 

Q concepts 
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2018 2017 

€ 

Giant Store Hi1versum B.V. 

Stand per 1 januari 185.798 181.776 
Aandee1 in het resuItaat -167.798 4.022 

Stand per 31 december 18.000 185.798 

Fietsenwinke1s B.V. 

Stand per 1 januari 130.436 -39 
Aandee1 in het resu1taat -83.573 130.475 

Stand per 31 december 46.863 130.436 

He11orider AS 

Stand per 1 januari 1 3.234 
0mrekeningsverschi1Ien 77 -
Aandee1 in het resuItaat -285.870 -4.709 

-285.792 -1.475 
Voorziening 285.793 1.476 

Stand per31 december 1 1 

De nettovermogenswaardevan HeIIorider AS bedraagt per 31 december 2018 negatief € -285.792. Dit 
bedrag is in mindering gebracht op de uitstaande vorderingen opHe1Iorider AS 

Smartcyk1er ApS 

Stand per 1 januari 1 1 
AandeeI in het resuItaat - -912.720 

1 -912.719 
Voorziening - 912.720 

Stand per31 december 1 1 

De nettovermogenswaardevan SmartcykIer ApS bedraagt per 31 december 2018 negatief € -3.817.587. Dit 
bedrag is voor € 1.580.964 in mindering gebracht op de uitstaande vorderingen op SmartcykIer ApS. Voor 
het restant is geen voorziening gevormd aangezien EIIida B.V. niet garant staat voor de schuIden en 
ver1iezen van deze vennootschap. 

Q concepts 
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2018 2017 

€ 

Smartcyk1ar AB 

Stand per 1 januari 1 1 
AandeeI in het resuItaat - -156.434 

1 -156.433 
Voorziening - 156.434 

Stand per 31 december 1 1 

De nettovermogenswaardevan SmartcykIar AB bedraagt per 31 december 2018 negatief € -1.560.139. Dit 
bedrag is voor € 329.697 in mindering gebracht op de uitstaande vorderingen op Smartcyk1ar AB. Voor het 
restant is geen voorziening gevormd aangezien EIIida B.V. niet garant staat voor de schuIden en ver1iezen 
van deze vennootschap. 

Fiets Service Punt B.V. 

Stand per 1 januari -
Investeringen 109.557 -

Stand per 31 december 109.557 -

0verige fietsenwinke1s 

Stand per 1 januari 16.196 17.741 
Aandee1 in het resuItaat -341 -1.545 

Stand per 31 december 15.855 16.196 

31-12-2018 31-12-2017 

€ 
Vorderingen op groepsmaatschappijen 

InternationaI Bike Group B.V. te Amsterdam (100%) 1 1 
SmartcykIer ApS te Kopenhagen, Denemarken (100%) 1 1 
SmartcykIar AB te StockhoIm, Zweden (100%) 1 1 

3 3 

0p deze vorderingen zijn negatieve nettovermogenswaardes van de betreffendegroepsmaatschappijen in 
mindering gebracht. De nominaaI uitstaande vorderingen bedragen per 31 december 2018: 
- InternationaI Bike Group B.V.: € 5.500.000 (2017: € 5.500.000) 
- SmartcykIer ApS: € 935.000 (2017: € 935.000) 
- SmartcykIar AB: € 260.909 (2017: € 260.909) 

0ver de vorderingen wordt 3% rente berekend. Er zijn nadere afspraken gemaakt omtrent af1ossingen en 
zekerheden. 
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31-12-2018 31-12-2017 

€ 

0verige vorderingen 

Latente beIastingvorderingen - 126.873 

VLOTTENDE ACT1VA 

21. Vorderingen 

A11e vorderingen hebben een resterende Iooptijd korter dan een jaar, tenzij anders verme1d. De re61e 
waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kort1opende karakter van de vorderingen 
en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. 

Vorderingen op groepsmaatschappijen 

Internationa1 Bike Group B.V. 2.212.854 1.915.731 
Internationa1 Bike Group Management B.V. 8.897.541 375.911 
InternationaI Bike Group Logistiek B.V. 507.068 -
Giant Store Hi1versum B.V. 279.052 21.480 
Fietsenwinke1s B.V. 3.117.481 1.030 
Bikeshop Le1ystad B.V. 42.742 41.098 
He1IoriderAS 46.064 1 
SmartcykIerApS - 1 
SmartcykIar AB 1 
0verige fietsenwinke1s 2.195 2.195 

15.104.997 2.357.448 

0p deze vorderingen zijn negatieve nettovermogenswaardesvan de betreffendegroepsmaatschappijen in 
mindering gebracht. De nominaaI uitstaande vorderingen bedragen per 31 december 2018: 
- InternationaI Bike Group B.V.: € 21.608.824 (2017: € 11.507.206) 
- HeIIorider AS: € 331.857 (2017: € 1.477) 
- SmartcykIer ApS: € 397.145 (2017: € 645.965) 
- SmartcykIar AB: € nihiI (2017: € 68.788) 

0ver de vorderingen wordt 3% rente berekend. Er zijn nadere afspraken gemaakt omtrent af1ossingen en 
zekerheden. 

0verige vorderingen en over1opende activa 

Over1opende activa 27.000 23.525 
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31-12-2018 31-12-2017 

€ 

0ver1opende activa 

Nog te ontvangen bedragen - 3.102 
VooruitbetaaIde kosten 27.000 20.423 

27.000 23.525 

22. Liquide midde1en 

ABN AMR0 Bank N.V. 63.821 1.112.214 

De Iiquide midde1en staan ter vrije beschikking van de vennootschap. 

Q concepts 
~CC~k.-t*,•r, 

- 52 - U,t5!ujtcnd voor jdcn11hcanedoeIeindet1 



E11ida B.V. te Amsterdam 

PASS1VA 

23. Eigen vermogen 

31-12-2018 31-12-2017 

€ 

Gep1aatst kapitaa1 

Gep1aatst en vo1gestorte aande1en 75.765 42.938 

Het maatschappe1ijk kapitaaI bedraagt € 90.000. 

Het gep1aatst en vo1gestorte aandeIenkapitaaI bestaat uit: 
- 75.506 gewone aandeIen, nominaaI € 1; 
- 250 junior preferenteaandeIen (8%), nominaaI € 0,01; 
- 136 senior preferenteaandeIen (8%), nominaaI € 1; 
- 120 super senior preferente aandeIen (15%), nominaaI€ 1. 

2018 2017 

€ 

Agio 

Stand per 1 januari 30.261.920 10.761.718 
Dotatie 20.467.173 19.500.202 

Stand per 31 december 50.729.093 30.261.920 

Het agio omvat de opbrengsten uit de uitgifte van aande1en voor zover deze hoger zijn dan het nomina1e 
bedrag van de aande1en (opbrengsten boven pari). 

In het boekjaar 2018 is een bedrag van € 1.000.000 van de IangIopende Iening met NPM CapitaI N.V.in 
agioreserve omgezet. 

31-12-2018 31-12-2017 

€ 

WetteIijke reserves 

Reserve voor kosten van ontwikke1ing 1.756.368 396.039 
Reserve omrekeningsverschiI1en 77 - 

1.756.445 396.039 
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2018 2017 

€ 

Reserve voor kosten van ontwikke1ing 

Stand per 1 januari 396.039 246.626 
Mutatie 1.360.329 149.413 

Stand per 31 december 1.756.368 396.039 

Deze wette1ijke reserve heeft betrekking op interne ontwikke1ingskosten we1ke zijn geactiveerd onder de 
software onder de immateri61e vaste activa. 

Reserve omrekeningsverschi11en 

Standperljanuari 
Mutatie 77 -

Stand per 31 december 77 -

Deze wette1ijke reserve heeft betrekking op de omrekeningsverschiIIen op het eigen vermogen en resu1taten 
van dee1nemingen in groepsmaatschappijen met een functione1e en rapporteringsva1uta anders dan euro. 

0verige reserves 
Stand per 1 januari -13.937.907 -9.529.550 
ResuItaatbestemming voorgaand boekjaar -14.666.081 -4.258.944 
Dotatie wette1ijke reserves -1.360.329 -149.413 

Stand per31 december -29.964.317 -13.937.907 

De AIgemene Vergadering heeft besIoten om over het boekjaar 2018 geen dividend aan de cumuIatief 
preferente aandeIen uit te keren; de totaIe verpIichting per baIansdatum bedraagt € 7,1 miIjoen. 

0nverdee1d resu1taat 
Stand per 1 januari -14.666.081 -4.258.944 
Resu1taat boekjaar -10.086.520 -14.666.081 
ResuItaatbestemming voorgaand boekjaar 14.666.081 4.258.944 

Stand per 31 december -10.086.520 -14.666.081 

Het geconso1ideerde vermogen en resuItaat wijken af van het vennootschappe1ijke vermogen en resuItaat 
aIs gevo1g van in de conso1idatie opgenomen groepsmaatschappijen waarvan het eigen vermogen negatief is 
en deze vennootschappeIijk op € 1 worden gewaardeerd. De negatieve nettovermogenswaarde van deze 
groepsmaatschappijen worden deeIs in mindering gebracht op uitstaande vorderingen op deze 
groepsmaatschappijen. Voor het restant is geen voorziening gevormd aangezien EIIida B.V. niet garant staat 
voor de schuIden en ver1iezen van deze groepsmaatschappijen. Het verschi1 in vermogen bedraagt 
€ 3.465.591 (2017: € 2.066.133) en het verschiI in resuItaat bedraagt € 1.505.218 (2017: € 2.066.133). 
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31-12-2018 31-12-2017 

€ 

24. Voorzieningen 

0verige voorzieningen 177.750 -

0verige voorzieningen 
Reorganisatie 177.750 -

25. Lang!opende schu1den 

Schu1den aan aandee1houders 

Lening NPM CapitaI N.V. 1.229.880 2.229.880 

2018 2017 

€ 

Lening NPM Capita1 N.V. 

Stand per 1 januari 2.229.880 1.229.880 
Opgenomen ge1den - 1.000.000 
Omzetting naar agioreserve -1.000.000 -

LangIopend deeI per 31 december 1.229.880 2.229.880 

De hoofdsom van de Iening bedraagt € 3.000.000. Het rentepercentage is variabeI en bedraagt 3-maands 
Euribor p1us een ops1ag van 3,75%. Er zijn nadere afspraken gemaakt omtrent af1ossingen en zekerheden. 

26. Kort1opende schu1den 

A11e kort1opende schu1den hebben een resterende Iooptijd van korter dan een jaar. De re81e waarde van de 
kort1opende schu1den benadert de boekwaarde vanwege het kort1opende karakter ervan. 

31-12-2018 31-12-2017 

€ 

Schu1den aan Ieveranciers en hande1skredieten 

Crediteuren 40.693 109.394 
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31-12-2018 31-12-2017 

€ 
Schu1den aan groepsmaatschappijen 

InternationaI Bike Group Logistiek B.V. - 1 
Smartcyk1erApS 248.819 -
Smartcyk1arAB 1.297.584 -

1.546.403 1 

0ver de schuIden wordt 3% rente berekend. Er zijn nadere afspraken gemaakt omtrent af1ossingen en 
zekerheden. 

Schu1den aan aandee1houders 

NPM CapitaI N.V. 40.923 -

0ver de schu1d wordt geen rente berekend. Er zijn nadere afspraken gemaakt omtrent af1ossingen en 
zekerheden. 

Be1astingen en premies socia1e verzekeringen 

Loonheffing - 8.223 

0verige schu1den en over1opende passiva 
Over1opende passiva 396.466 203.446 

0ver1opende passiva 

VakantiegeId - 1.766 
Vakantiedagen - 2.468 
Rente- en bankkosten 97 2.740 
Te beta1en bedragen / ontvangen facturen 396.369 196.472 

396.466 203.446 
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N1ET IN DE BALANS OPGENOMEN ACT1VA EN VERPL1CHT1NGEN 

Voorwaarde1ijke verp1ichtingen 

FiscaIe eenheid 

De vennootschap staat aan het hoofd van de fiscaIe eenheid voor de vennootschapsbe1asting en 
omzetbeIasting. 0p grond daarvan is de vennootschap hoofdeIijk aansprake1ijk voor de be1astingschuId van 
de fiscaIe eenheid aIs gehee1. 

Garanties 

Door de vennootschap zijn per 31 december 2018 garanties afgegeven voor een bedrag van € 23.011 (2017: 
€ 63.432). 
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11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGEWINST-EN-VERLIESREKENING OVER2018 

Personee1s1eden 

Bij de vennootschap waren in 2018 geen werknemers werkzaam (2017: 6). 

2018 2017 

€ 

27. Financi61e baten en Iasten 

Rentebaten en soortge1ijke opbrengsten 1.146.510 345.225 
Rente1asten en soortge1ijke kosten -51.073 -547.449 

1.095.437 -202.224 

Rentebaten en soortge1ijke opbrengsten 

Rente derivaten 8.500 -
Rente vordering Internationa1 Bike Group B.V. 810.835 294.455 
Rente vordering Internationa1 Bike Group Management B.V. 189.839 5.021 
Rente vordering InternationaI Bike Group Logistiek B.V. 7.642 -
Rente vordering Giant Store Hi1versum B.V. 7.572 625 
Rente vordering Fietsenwinke1s B.V. 57.338 30 
Rente vordering Bikeshop Le1ystad B.V. 1.644 1.098 
Rente vordering He1Iorider AS 6.961 12 
Rente vordering Smartcyk1er ApS 56.179 35.325 
Rente vordering Smartcyk1ar AB - 8.659 

1.146.510 345.225 

Rente1asten en soortge1ijke kosten 

Rente- en bankkkosten -1.541 -933 
KoersverschiI1en -422 -2.370 
Rente converteerbare Ieningen - -500.552 
Rente schu1d Smartcyk1ar AB -10.928 -
Rente schuId NPM CapitaI N.V. -38.182 -43.594 

-51.073 -547.449 

28. Be1astingen 

VennootschapsbeIasting - 126.873 
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29. Aandee1 in het resu1taat van dee1nemingen 

2018 2017 

€ 

Aandee1 resuItaat Internationa1 Bike Group B.V. -9.804.496 -13.726.694 
Aandee1 resuItaat Internationa1 Bike Group Management B.V. -418.715 418.755 
Aandee1 resu1taat InternationaI Bike Group Logistiek B.V. -173 173 
Aandee1 resuItaat Giant Store HiIversum B.V. -167.798 4.022 
Aandee1 resuItaat Fietsenwinke1s B.V. -83.573 130.475 
Aandee1 resuItaat He11orider AS -285.870 -4.709 
AandeeI resuItaat SmartcykIer ApS - -912.720 
AandeeI resuItaat SmartcykIar AB - -156.434 
Aandee1 resuItaat 0verige fietsenwinke1s -341 -1.545 

-10.760.966 -14.248.677 
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12 OVERIGE TOELICHTING 

Be1angrijke gebeurtenissen na ba1ansdatum 

Er zijn geen be1angrijke gebeurtenissen na baIansdatum we1ke inv1oed hebben op het inzicht in het 
vermogen en resuItaat over het boekjaar 2018. 

Verwerking van het verIies 2018 

De AIgemene Vergadering wordt voorgesteId het resuItaat na beIastingen over 2018 aIs voIgt te bestemmen: 
geen dividend uit te keren aan de gewone en cumuIatief preferente aandeIen, het resuItaat na be1astingen 
ad € 10.086.520 verIies toe te voegen aan de overige reserves . 

0ndertekening van de jaarrekening 

Amsterdam, 5 apriI 2019 

Directie voor akkoord Raad van commissarissen voor akkoord 

D.J. Louwers B.F.R. Hagenouw 

E.L.M. Hi1horst 

J.R. Ruigrok 

E.R. Termeer 
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OVER1GE GEGEVENS 

1 Statutaire regeIing winstbestemming 

Op grond van artikeI 18 van de statuten staat het resuItaat ter beschikking van de AIgemene Vergadering. 
0nder winst wordt verstaan het batig saIdo van de vastgeste1de winst- en ver1iesrekening. Voor zover het 
eigen vermogen groters is dan de reserves die krachtig de wet moeten worden aangehouden, de 
beschikbare winst over enige boekjaar op de super senior cumuIatief preferenteaande1en een dividend 
uitgekeerd, berekend op basis van een samengeste1d rendement van vijftien procent op jaarbasis over: 
a) het totaa1 op de super senior preferente aande1en gestorte bedrag, inc1usief agio, 
b) het saIdo van de dividendreserve verbonden met de super senior preferenteaandeIen, 
c) enig nog niet tekort zoaIs hierna bedoe1d. Indien een gedee1te van het saIdo van de agioreserve en/of 
dividendreserve s1echts gedurende een gedee1te van het betreffende boekjaar aan de betreffende reserve 
was toegevoegd, wordt voor de berekening van het dividend het samengeste1d rendement van vijftien 
procent enke1 gedurende die periode over het betreffende gedee1te van het saIdo berekend. 
Voorde berekening van het dividend over een boekjaar waarin en supersenior preferenteaande1en niet 
gedurende et gehe1e boekjaar was gep1aatst, wordt voor de berekening van het dividend enke1 de periode 
waarin het betreffendesuper senior preferenteaande1en was gep1aatst in acht genomen. Houders van de 
super senior preferenteaandeIen zijn gerechtigd tot het bedoe1de dividend naar rato van hun bezit aan 
super senior preferenteaande1en. 

2 Contro1everk1aring van de onafhanke1ijke accountant 

Voorde contro1everkIaring van de onafhanke1ijkeaccountant verwijzen wij naar de vo1gende pagina. 
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Aan: de aandee1houders en de raad van commissarissen van EIIida B.V. 

A. VerkIaring over de in het rapport inzake jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018 

0ns oordee1 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van EIIida B.V. te Amsterdam gecontroIeerd. 

Naar ons oordee1 geeft de in dit rapport inzake jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw 
beeId van de grootte en de samensteIIing van het vermogen van EIIida B.V. per 31 december 2018 en 
van het resuItaat over 2018 in overeenstemming met TiteI 9 Boek 2 BW. 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de geconsoIideerde en enkeIvoudige baIans per 31 december 2018; 
2. de geconsoIideerde en enkeIvoudige winst- en verIiesrekening over 2018; en 
3. de toe1ichting met een overzicht van de gehanteerde gronds1agen voor financi61e 

vers1aggeving en andere toe1ichtingen. 

De basis voor ons oordee1 
Wij hebben onze contro1e uitgevoerd vo1gens het Neder1ands recht, waaronder ook de Neder1andse 
contro1estandaarden vaIIen. 0nze verantwoorde1ijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie '0nze verantwoorde1ijkheden voor de contro1e van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhanke1ijk van E11ida B.V. zoaIs vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de 
Verordening inzake de onafhanke1ijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere 
voor de opdracht re1evante onafhanke1ijkheidsrege1s in Neder1and. Verder hebben wij vo1daan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsrege1s accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen contro1e-informatie vo1doende en geschikt is a1s basis voor 
ons oordee1. 

B. Verk1aring over de in het rapport inzake jaarstukken opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze contro1everk1aring daarbij, omvat het rapport inzake 
jaarstukken andere informatie, die bestaat uit: 

- het bestuursvers1ag; 
- de overige gegevens. 

/ 
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0p grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materi61e afwijkingen bevat; 
- a11e informatie bevat die op grond van Tite1 9 Boek 2 BW is vereist. 

Wij hebben de andere informatie ge1ezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontro1e of anderszins, overwogen of de andere informatie materi61e 
afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voIdaan aan de vereisten in Tite1 9 Boek 2 BW en de 
Neder1andse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet deze1fde diepgang a1s onze 
contro1ewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoorde1ijk voor het opsteIIen van het bestuursvers1ag en de overige gegevens in 
overeenstemming met Tite1 9 Boek 2 BW. 

C. Beschrijving van verantwoorde1ijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoorde1ijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoorde1ijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met Tite1 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoorde1ijk voor een 
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzake1ijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening moge1ijk te maken zonder afwijkingen van materiee1 be1ang aIs gevo1g van fouten of 
fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar 
werkzaamheden in continuTteit voort te zetten. 0p grond van genoemd vers1aggevingssteIse1 moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuTteitsveronderste11ing, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de vennootschap te Iiquideren of de bedrijfsactiviteiten te be8indigen of aIs 
be8indiging het enige rea1istische aIternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfe1 zou kunnen bestaan 
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuiteit kan voortzetten, toe1ichten in de 
jaarrekening. 

De raad van commissarissen is verantwoorde1ijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financi81e vers1aggeving van de vennootschap. 

0nze verantwoorde1ijkheden voor de contro1e van de jaarrekening 
0nze verantwoorde1ijkheid is het zodanig p1annen en uitvoeren van een contro1eopdracht dat wij 
daarmee vo1doende en geschikte contro1e-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordee1. 

0nze contro1e is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absoIute mate van zekerheid waardoor het 
moge1ijk is dat wij tijdens onze contro1e niet aI1e materi61e fouten en fraude ontdekken. 
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Afwijkingen kunnen ontstaan a1s gevo1g van fraude of fouten en zijn materiee1 indien rede1ijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonder1ijk of gezamen1ijk, van inv1oed kunnen zijn op de economische 
bes1issingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materia1iteit beinv1oedt de aard, 
timing en omvang van onze contro1ewerkzaamheden en de evaIuatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordee1. 

Wij hebben deze accountantscontro1e professionee1 kritisch uitgevoerd en hebben waar re1evant 
professione1e oordee1svorming toegepast in overeenstemming met de Neder1andse 
contro1estandaarden, ethische voorschriften en de onafhanke1ijkheidseisen. 0nze contro1e bestond 
onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materiee1 
be1ang bevat aIs gevo1g van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepaIen en 
uitvoeren van contro1ewerkzaamheden en het verkrijgen van contro1e-informatie die 
vo1doende en geschikt is aIs basis voor ons oordee1. Bij fraude is het risico dat een afwijking 
van materiee1 be1ang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, va1sheid in geschrifte, het opzette1ijk na1aten transacties vast te Ieggen, het 
opzette1ijk verkeerd voorste11en van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die re1evant is voor de contro1e met a1s doe1 
contro1ewerkzaamheden te se1ecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet aIs doe1 om een oordee1 uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de entiteit; 

• het eva1ueren van de geschiktheid van de gebruikte gronds1agen voor financie1e versIaggeving 
en het evaIueren van de rede1ijkheid van schattingen door het bestuur en de toe1ichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan; 

• het vastste11en dat de door het bestuur gehanteerde continuYteitsveronderste1Iing 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen contro1e-informatie vastste11en of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfe1 zou kunnen bestaan of de 
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuTteit kan voortzetten. A1s wij conc1uderen dat 
er een onzekerheid van materiee1 be1ang bestaat, zijn wij verp1icht om aandacht in onze 
contro1everk1aring te vestigen op de re1evante gere1ateerde toe1ichtingen in de jaarrekening. 
A1s de toe1ichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verk1aring aanpassen. 0nze conc1usies 
zijn gebaseerd op de contro1e-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
contro1everk1aring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 
Ieiden dat een onderneming haar continuTteit niet Ianger kan handhaven; 

• het eva1ueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toe1ichtingen; en 

• het evaIueren of de jaarrekening een getrouw bee1d geeft van de onder1iggende transacties 
en gebeurtenissen. 

1 
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Gegeven onze eindverantwoorde1ijkheid voor het oordee1 zijn wij verantwoorde1ijk voor de aansturing 
van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontro1e. In dit kader hebben wij de aard en omvang 
bepaaId van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderde1en. BepaIend hierbij zijn de 
omvang en/of het risicoprofie1 van de groepsonderde1en of de activiteiten. 0p grond hiervan hebben 
wij de groepsonderde1en gese1ecteerd waarbij een contro1e of beoorde1ing van de vo11edige financi8Ie 
informatie of specifieke posten noodzake1ijk was. 

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de gep1ande reikwijdte en 
timing van de contro1e en over de significante bevindingen die uit onze contro1e naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventue1e significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

's-Hertogenbosch, 5 apriI 2019 
Cl-Concepts Accountancy B.V. 

0riginee1 getekend door 

drs. W.J. de Vos RA 

1 , 0 
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bijIage bij 
rapport d.d. 5 apriI 2019 

E11ida B.V. te Amsterdam 

3 BIJLAGE: LIJST MET DEELNEMINGEN PER 31 DECEMBER 2018 

Fietsenwinke1s Ho1ding B.V./ He11oRider Ho1ding B.V. 
He1IoRider B.V./ InternationaI Bike Group CaII Center B.V. 
Internationa1 Bike Group Ho1ding B.V./ Internationa1 Bike Group Logistiek B.V. 
Internationa1 Bike Group Management B.V./ FietsenwinkeIs B.V. 
Bernard Fietsenwinke1 B.V./ Bert Fietsenwinke1 B.V. 
Bikeshop Le1ystad B.V./ Boudewijn Fietsenwinke1 B.V. 
Bram Fietsenwinke1 B.V./ Brigitte Fietsenwinke1 B.V. 
Conny Fietsenwinke1 B.V./ Dirk Fietsenwinke1 B.V. 
Edwin Fietsenwinke1 B.V./ Emme1ine Fietsenwinke1 B.V. 
Erik Fietsenwinke1 B.V./ Fietsenwinke1.nI Hi1versum B.V. 
FIorien Fietsenwinke1 B.V./ Freddy Fietsenwinke1 B.V. 
Frits Fietsenwinke1 B.V./ Gerben Fietsenwinke1 B.V. 
Gerrie Fietsenwinke1 B.V./ Gert Fietsenwinke1 B.V. 
Giovanna Fietsenwinke1 B.V./ Hans Fietsenwinke1 B.V. 
Henny Fietsenwinke1 B.V./ Hugo FietsenwinkeI B.V. 
Ivar Fietsenwinke1 B.V./ Jan Fietsenwinke1 B.V. 
Johan Fietsenwinke1 B.V./ Joop Fietsenwinke1 B.V. 
Jos Fietsenwinke1 B.V./ K1aas Fietsenwinke1 B.V. 
Lans Fietsenwinke1 B.V./ Leonard Fietsenwinke1 B.V. 
Lia Fietsenwinke1 B.V./ Mario Fietsenwinke1 B.V. 
Michae1 Fietsenwinke1 B.V./ Niki Fietsenwinke1 B.V. 
OthiI1ia Fietsenwinke1 B.V./ PauI Fietsenwinke1 B.V. 
Peter Fietsenwinke1 B.V./ Peter Jan Fietsenwinke1 B.V. 
Peti Fietsenwinke1 B.V./ Phi1ip FietsenwinkeI B.V. 
Piet FietsenwinkeI B.V./ Piet Hein Fietsenwinke1 B.V. 
Roger Fietsenwinke1 B.V./ Rutger Fietsenwinke1 B.V. 
Steven Fietsenwinke1 B.V./ Theo Fietsenwinke1 B.V. 
Thomas Fietsenwinke1 B.V./ Tom Fietsenwinke1 B.V. 
Vicky Fietsenwinke1 B.V./ Victor Fietsenwinke1 B.V. 
Wi1co Fietsenwinke1 B.V./ Wim Fietsenwinke1 B.V. 
Wout Fietsenwinke1 B.V./ Wouter Fietsenwinke1 B.V. 
Fietsenwinke1s Be1gi& B.V. / InternationaI Bike Group B.V. 
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