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DEEL 1 Bedrijfsbeschrijving Pet Bobby groep 

1.1 Algemeen 

De heer Bobby Bommel is in de jaren zeventig gestart met een eenmanszaak in 
dierbenodigdheden. Door de economische welvaart nam het aantal huisdieren en kleinvee 
sterk toe. De heer Bommel zag dan ook mogelijkheden om een detailhandelszaak speciaal 
voor huisdieren op te zetten: hier ontbrak het aan in de regio. Door zijn passie voor dieren en 
sterke klantgerichtheid onderscheidde hij zich al snel, zodat hij een totaalconcept kon 
aanbieden voor de dierenliefhebbers. Na de eerste eigen winkel breidde de zaak zich al snel 
uit met een tweede, derde en ook vierde vestiging, waarbij de winkels werden ondergebracht 
in Bobby Retail BV. Door kapitaalgebrek kon de heer Bommel in de jaren tachtig het aantal 
winkels niet verder uitbreiden. Om toch verder te kunnen expanderen werd de markt verder 
veroverd via een franchiseformule, waarin zelfstandige ondernemers konden deelnemen in 
zijn winkelformule. Deze formule bleek zo succesvol dat uiteindelijk ultimo 2010 twintig 
winkels in franchise zijn uitgegeven. 
 
Om de bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk te houden en verdere schaalvoordelen te kunnen 
behalen nam de heer Bommel begin jaren negentig een groothandel in dierbenodigdheden 
over, die werd ondergebracht in Bobby Cash and Carry BV. 
Ultimo 2010 is Pet Bobby Holding BV (de Pet Bobby groep) een forse winkelketen met 
twintig eigen winkels en twintig franchisewinkels, verdeeld over vooral Zuid-Nederland. De 
groothandel is uitgegroeid tot een grote Cash and Carry, die in de hele Benelux bekend is. 
 

1.2 Missie en strategie 

 

Missie 
Mede om alle betrokkenen duidelijk te maken waar de Pet Bobby groep voor staat is de 
missie door de heer Bommel als volgt verwoord: 
 

‘Wij zijn groter, beter en exclusiever dan alle andere handelaren in 
dierbenodigdheden. Wij bieden alleen het allerbeste. Van gezonde voeding tot veilige 
speeltjes en van warme manden tot stevige hokken. Wij onderscheiden ons vanwege 
onze passie voor huisdieren. Ieder dier vinden wij fantastisch en wij beschikken over 
de kennis om het welzijn van de dieren optimaal te kunnen waarborgen. In onze 
winkels volgen wij de laatste interieurtrends.’ 

 
Strategie 
De Pet Bobby groep richt zich op de productsegmenten levende dieren, diermode, 
diergezondheid, dierenvoeding en wonen. Nee-verkoop komt niet voor in het woordenboek 

van de heer Bommel. Om die reden neemt de heer Bommel een relatief hoge voorraad voor 
lief. De strategie van de Pet Bobby groep is gericht op: 

 het minimaliseren van het risico op nee-verkoop; 

 de bedrijfseconomische aanvaarbaarheid van de kosten die samenhangen met het 
aanhouden van voorraden (voorraadkosten). 

 
Door middel van schaalgrootte wordt getracht zoveel mogelijk inkoopvoordelen te behalen. 
De strak vormgegeven en tot in detail uitgewerkte winkelformule maakt dat de winkels 
herkenbaar zijn en een hoge klanttevredenheid scoren. 
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DEEL 2 Organisatiebeschrijving Pet Bobby Holding BV 

2.1 Juridische structuur 

Juridisch ziet de Pet Bobby groep er per ultimo 2010 als volgt uit:  
 

 
 
Figuur 1: juridische structuur Pet Bobby Holding BV 

 

De aandelen van Pet Bobby Holding BV zijn voor 100% in bezit van de heer Bommel. 
 

2.2 Organogram 

Het hoofdkantoor, gevestigd te Eindhoven, is klein gehouden om de kosten laag te houden 
en slagvaardig te blijven als organisatie. De driehoofdige directie bestaat uit de heer Bommel 
als algemeen directeur, een directeur Verkoop, waaronder de franchise-contracten vallen, 
maar ook de marketing van de totale groep en een de directeur Operations, belast met de 
totale operationele gang van zaken, waaronder inkoop, financiën en automatisering. De 
organisatiestructuur volgt bewust niet de juridische structuur van de groep: 

 
Figuur 2: organogram Pet Bobby Holding BV 
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2.3 Vaststellen assortiment, inkoop en vaststellen prijzen 

 
2.3.1 Het assortiment 
Het assortiment wordt vastgesteld door het directieteam. Het assortiment, dat zowel in de 
eigen- als in de franchisewinkels wordt gevoerd omvat:  

 Levende dieren. Juist de grote hoeveelheid aan levende dieren die te koop worden 

aangeboden zijn een goede klantentrekker. Het assortiment bestaat onder meer uit 
knaagdieren, konijnen, siervogels en een ruim assortiment aan vissen en waterplanten. 

 Diermode. Mode voor huisdieren is een stijgende omzetcategorie. De Pet Bobby groep 

volgt de nieuwste trends op het gebied van diermode. Denk hierbij aan halsbandjes, 
jasjes en andere accessoires, waarbij de hoge kwaliteit en de betaalbaarheid voor de 
consument centraal staat. 

 Diergezondheid. Iedere medewerker van de winkels van Pet Bobby Retail BV heeft kennis 

over het wel en wee van huisdieren. Zo kunnen zij bij gezondheidsvraagstukken klanten 
adviseren over de producten die uitkomst kunnen bieden. Er is een groot assortiment aan 
middelen tegen vlooien, teken en andere vervelende kwalen. Om medewerkers over de 
benodigde kennis te laten beschikken, worden zij ieder kwartaal bijgeschoold. 

 Dierenvoeding. Gezonde voeding staat op nummer één. De Pet Bobby groep heeft in 

haar assortiment het beste voer en de beste tussendoortjes. Centraal staat dat het 
huisdier gezond en fit blijft. Het assortiment omvat zowel A-merken als het eigen 
huismerk, dat bij dezelfde producenten wordt gefabriceerd. Voeding vormt verreweg de 
voornaamste omzetcategorie. 

 Wonen. Een belangrijk onderdeel in het assortiment zijn de manden, dekens, kooien en 

alle mogelijk andere vertrekken voor huisdieren. Hierin worden steeds de laatste trends 
gevolgd. 

 
2.3.2 Inkoop 
Alle inkopen van de totale groep worden centraal verricht door de inkoopafdeling op het 
hoofdkantoor, zowel voor de retailactiviteiten als de groothandelsactiviteiten. Er worden 
alleen A-merken of producten onder eigen merknaam ingekocht bij gerenommeerde 
leveranciers wereldwijd. Door de schaalgrootte waarop wordt ingekocht, worden veelal extra 
kortingen bedongen. Daarnaast kennen de meeste contracten kwantumkortingen en 
bonussen die afhangen van de afgenomen hoeveelheden per jaar. 
 
Op basis van de contracten wordt op afroep ingekocht, waarbij de ingekochte producten 
zowel bij het centrale magazijn in Eindhoven, als direct bij de winkels worden geleverd. In 
Eindhoven is tevens de groothandel Cash and Carry gevestigd, die een verkoopruimte heeft 
direct grenzend aan de centrale magazijnruimte. De Pet Bobby groep beschikt over een 
geavanceerd ERP-pakket waarbij de voorraden van alle winkels almede de centrale 
voorraad steeds up to date zijn te raadplegen. Voor meer informatie over de automatisering 
zie paragraaf 2.5. 
 
Dagelijks genereert het systeem inkooporders, op basis van de ingestelde minimum 
bestelniveaus en rekening houdend met de optimale bestelgrootte en transportkosten. De 
orders worden door de medewerkers inkoop omgezet in bestellingen die veelal digitaal 
rechtstreeks bij de producenten worden geplaatst. 
 
De eigen- en franchisewinkels worden, naast de directie leveringen, tweemaal per week 
bevoorraad vanuit het centrale magazijn op basis van minimum voorraadniveaus. Transport 
vindt plaats door een extern transportbedrijf. 
 
2.3.3 De inkoop- en verkoopprijzen  
De standaard verkoopprijzen in de groothandel, de eigen winkels en de franchisewinkels 
worden ieder kwartaal vastgesteld door het directieteam. 
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De verkoopprijzen in de groothandel zijn gelijk aan de inkoopprijzen, die aan de eigen- en 
franchisewinkels in rekening worden gebracht. De inkoopprijzen die aan de winkels worden 
doorberekend en de in de winkels te hanteren verkoopprijzen worden centraal in het 
prijzenstambestand vastgelegd. Deze verkoopprijzen zijn gelijk voor de eigen winkels en de 
franchisewinkels en zijn dwingend voorgeschreven. 
 
Periodiek worden door middel van folders acties gehouden, waarbij producten met extra 
korting worden aangeboden. Producten waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum dreigt te 
worden overschreden, kunnen door winkelmanagers en franchisenemers tegen sterk 
gereduceerde prijzen worden aangeboden, binnen de door de directie vastgestelde kaders. 
 

2.4 Financiën 

De controller geeft leiding aan de financiële administratie, die geheel in eigen beheer wordt 
gevoerd. De financiële administratie is in het geautomatiseerde ERP pakket geïntegreerd en 
binnen de afdeling financiën zijn de volgende subafdelingen gevormd: 

 controlling waar de centrale administratie wordt gevoerd; 

 crediteurenadministratie; 

 winkeladministratie eigen winkels; 

 franchiseadministratie. 
 
De afdeling controlling stelt maandelijks een balans- en resultatenrekening op voor Pet 
Bobby Holding BV maar ook voor iedere eigen winkel, de franchiseformule en de Cash and 
Carry groothandel. Tevens wordt aandacht geschonken aan het voorraadverloop. 
Maandelijks worden deze cijfers ten opzichte van de gebudgetteerde resultaten in het 
directieoverleg besproken, waarbij tevens gedetailleerd per productgroep de bruto marges 
en de voorraden aan bod komen. 
 

2.5 Automatisering 

Het voorraadsysteem is in alle winkels en in de Cash and Carry groothandel beschikbaar. De 
franchisenemers voeren verder een eigen financiële administratie en hebben geen verdere 
toegang tot het ERP systeem van de Pet Bobby groep. Iedere winkel heeft standaard een 
Point of Sale kassasysteem. De kassasystemen worden door een externe leverancier 
onderhouden. Bij eventuele calamiteiten kan de afdeling automatisering op afstand inloggen. 
Het kassasysteem heeft geïntegreerde pin- en chipapparatuur. In het hoofdkantoor staat een 
beveiligde server waarop tevens de websites worden onderhouden. 
 

2.6 Eigen winkels 

De twintig eigen winkels bevinden zich op toplocaties in stadscentra en wijkwinkelcentra in 
de grotere steden, voornamelijk in het zuiden van het land. De winkels worden door middel 
van langlopende huurcontracten gehuurd. De winkels kennen allemaal een strakke en 
stijlvolle standaard winkelinrichting, waar het assortiment goed tot zijn recht komt. 
In de eigen winkels is een winkelmanager werkzaam met daarnaast veelal parttime krachten. 
Door de ruime openingstijden wordt met een avond- en weekendtoeslag gewerkt voor alle 
medewerkers. De winkelmanager stelt maandelijks een rooster op voor de betreffende 
winkel, waarbij in het roosterbestand het personeel wordt ingevoerd. De omzet-, voorraad- 
en kasgegevens zijn op continue basis online beschikbaar voor zowel de eigen winkels als 
het hoofdkantoor. In de winkels kan alleen contant of per pin of chip worden betaald. 
Alle eigen winkels worden op balansdatum integraal geïnventariseerd. 
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2.7 Franchise 

Binnen de franchiseformule is Bobby Retail Franchise BV de franchisegever en de 
zelfstandige ondernemer de franchisenemer. Bobby Retail Franchise BV sluit langlopende 
contracten af met franchisenemers: in principe wordt ieder contract voor 10 jaar afgesloten 
met steeds een optie tot verlenging. De afdeling franchise voert, samen met de directeur 
verkoop, de onderhandelingen over de franchisecontracten. Veelal wordt de winkelruimte 
door Bobby Retail Franchise BV rechtstreeks gehuurd bij een verhuurder en daarna 
doorverhuurd aan de franchisenemer. Het franchisecontract bevat alle voorwaarden waaraan 
franchisegever en -nemer moeten voldoen. Onder meer is hierin opgenomen: 

 dat alle producten in de winkel betrokken moeten worden van Pet Bobby Retail BV; 

 dat de te hanteren winkelinrichting tot in detail aan de franchisevoorwaarden moet 
voldoen; 

 dat voor ieder product minimale winkelvoorraden aangehouden moeten worden; 

 dat alle winkelpersoneel minimaal op MBO niveau is geschoold en ieder kwartaal wordt 
bijgeschoold; 

 dat de Point of Sale kassa- en voorraadsystemen betrokken moeten worden van Bobby 
Retail Franchise BV en continu online dienen te zijn ten behoeve van een tijdige inkoop 
op basis van de actuele voorraden; 

 dat alle verkoopprijzen zijn voorgeschreven door Pet Bobby Holding BV en dagelijks 
vanuit het hoofdkantoor worden ‘ingeladen’ in het Point of Sale systeem; 

 dat de franchisegever voor het ter beschikking stellen van de franchiseformule een 
percentage van de omzet als vergoeding krijgt; 

 de franchisenemer dient een administratie te voeren in overeenstemming met de 
voorschriften van de franchisegever, waarbij jaarlijks een jaarrekening inclusief 
samenstellingsverklaring moet worden aangeleverd. Daarnaast dient een accountant 
verslag uit te brengen omtrent de inventarisatie per jaareinde; 

 dat indien gewenst franchisenemers een gedeeltelijke financiering kunnen krijgen voor de 
voorraden en de winkelinrichting. De vorderingen die Bobby Retail Franchise BV heeft op 
de franchisenemers zijn verpand aan een kredietinstelling. 

 dat franchisgever een boete is verschuldigd indien goederen niet tijdig geleverd kunnen 
worden. 

 

2.8 Groothandelsactiviteiten 

Bobby Cash and Carry BV heeft een assortiment van ruim 10.000 artikelen en is daarmee de 
grootste en meest uitgebreide groothandel op het gebied van dierbenodigdheden in de 
Benelux. Bobby Cash and Carry BV bedient uitsluitend detaillisten die niet zijn aangesloten 
bij de winkelformule van de Pet Bobby groep. Er wordt gewerkt met het Cash and Carry 
systeem. Bij het Cash and Carry systeem kan de detaillist de producten zelf uitzoeken en 
direct tegen betaling meenemen. Indien de bestelling lager is dan € 350 wordt € 35 in 
rekening gebracht voor verwerkingskosten. Indien het bedrag hoger is dan € 350 vervalt dit 
bedrag. 
 

2.9  Verwerving Manger pour les Animaux BVBA 

Op 31 december 2010 heeft Pet Bobby Holding BV een 90% belang verworven in het in 
België gevestigde Manger pour les Animaux BVBA (hierna MplA)1. De omvang van het 
kapitaalbelang representeert tevens de verworven zeggenschap. MplA is een winkelketen 
die haar producten verkoopt onder bekende merknamen, zoals Merigree, Fonzo en 
Wishcatz. De overnamesom van € 500.000 voldoet Pet Bobby Holding BV volledig door 

                                                
1
 BVBA is een Belgische rechtsvorm die vergelijkbaar is met de Nederlandse BV. 
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uitgifte van nieuwe aandelen. De aandelen hebben een nominale waarde van € 100 en een 
door experts geschatte reële waarde van € 1.000.  
 
De controller van Pet Bobby Holding BV heeft de acquisitie van het 90% belang in MpIA niet 

verwerkt in de concept jaarrekening. Met de huisaccountant is afgesproken dat dit achteraf 
na het opstellen van de concept jaarrekening als nagekomen journaalpost verwerkt zal 
worden. De cijfers van MplA zijn dan ook niet verwerkt in de concept jaarrekening 2010 

zoals opgenomen in deel vier van deze casus. 
Pet Bobby Holding BV en MplA hanteren dezelfde grondslagen voor de waardering en 
winstbepaling. 
 
Vennootschappelijke balans Manger pour les Animaux BV B.A. per 31 december 2010 
(in euro’s) 
 

Activa  Passiva  

    
Materiële vaste 
activa 

20.000 Eigen vermogen 325.300 

    
Voorraden 600.000 Voorziening 50.000 
    
Overige activa 5.300 Kortlopende 

schulden 
250.000 

    
    

 625.300  625.300 

 
Pet Bobby Holding BV acht de reële waarde van de balansposten in overeenstemming met 
de boekwaarde in de vennootschappelijke balans per 31 december 2010 met uitzondering 
van de volgende balansposten: 

 de reële waarde van de -door MplA zélf niet-geactiveerde- merkrechten wordt getaxeerd 

op € 100.000. De resterende gebruiksduur is 10 jaar en de afschrijvingen verlopen 

tijdsevenredig met gelijke bedragen per jaar tot een restwaarde van nihil;  

 de stille reserve in de Materiële vaste activa wordt op € 50.000 gesteld. De resterende 

gebruiksduur is 20 jaar en de afschrijvingen verlopen tijdsevenredig met gelijke bedragen 

per jaar tot een restwaarde van nihil; 

 de afwaardering incourant van de Voorraden dient € 30.000 te zijn. In de 

vennootschappelijke jaarrekening van MplA is in het geheel geen afwaardering incourant 

van de Voorraden opgenomen; 

 de Voorziening dient € 5.000 hoger te zijn vanwege een verwachte verhoging van een 

claim. 

Voor de vennootschapsbelasting geldt een toepasselijk tarief van 20%. 
 
 

DEEL 3 Accountantsorganisatie De Robuuste Eenheid  

De Robuuste Eenheid (RBE) is belast met de controle van de jaarrekening van de Pet Bobby 
Holding BV en haar dochtermaatschappijen. RBE is een organisatie met één vestiging en 
heeft een vergunning voor de wettelijke controle van organisaties van niet openbaar belang. 
RBE biedt het volgende dienstenpakket aan: 

 controle van jaarrekeningen; 

 beoordelen van jaarrekeningen; 
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 samenstellen van jaarrekeningen; 

 corporate finance; 

 fiscale advisering; 

 automatiserings- en overige adviezen. 

 
RBE controleert al geruime tijd de jaarrekening van Pet Bobby Holding BV en haar 
dochtermaatschappijen. Ook woont zij de inventarisaties bij van de meeste franchisenemers 
ten behoeve van de franchisegever en stelt RBE bij de meeste franchisenemers de 
jaarrekening samen. 
 
In maart 2011, als de controle van Pet Bobby Holding BV nog onderhanden is, blijken uit het 
controledossier de volgende zaken: 

1. Tierfutter GmbH, is een in Duitsland gevestigde grote leverancier van Bobby Cash and 
Carry BV. De leverancier is in december 2010 in opspraak geraakt in verband met 
mogelijke productie van diervoeders die besmet waren met de voor mens en dier 
gevaarlijke stof dioxine. Zowel het A-merk voeding dat door Tierfutter GmbH is 
geproduceerd evenals het eigen merk diervoeding dat door Bobby Retail BV in haar 
winkels wordt geleverd is mogelijk besmet met dioxine. Begin januari is duidelijk 
geworden dat ook het diervoeder dat Bobby Retail BV geleverd heeft besmet bleek te zijn 
met Dioxine. De besmette voorraden zijn onmiddellijk uit de handel gehaald en een 
landelijke terugroepactie is direct opgestart. Uit informatie van de controller van Pet Bobby 
Holding BV is duidelijk geworden dat een aantal klanten van de winkels overwegen claims 
in te dienen in verband met het ziek worden van hun huisdieren. De klanten hebben hoge 
kosten moeten maken voor de behandeling bij de dierenarts. De controller is niet in staat 
gebleken een inschatting te maken van de kosten en heeft in de jaarrekening vooralsnog 
niets op laten nemen. 

2. Een aantal franchisenemers is niet tevreden over de verplichte inkoop van de levende 
dieren. Met betrekking tot de verkoop van knaagdieren hebben vier franchisenemers 
geklaagd en dreigen te stoppen met de verkoop ervan. Ze stellen dat de fokkers die de 
knaagdieren leveren, niet verantwoord en dierwaardig met de knaagdieren omgaan. 
Daarnaast bestaat het vermoeden dat veel knaagdieren illegaal worden ingevoerd in 
Nederland voor de verkoop. De knaagdieren worden geleverd met veel ziekten en in veel 
gevallen sterven ze vlak na de levering aan klanten of nog in de winkel. Ondanks dat 
geen garantie wordt verstrekt op levende dieren is in veel gevallen uit coulance geld 
teruggegeven of is een ander knaagdier verstrekt. Daarnaast is gebleken dat vrijwel alle in 
december 2010 geleverde jonge konijnen zijn bezweken aan een uiterst besmettelijke 
konijnenziekte, waardoor gedurende zes maanden na constatering geen konijnen 
gehouden mogen worden in de winkel in verband met besmettingsgevaar. 

3. (Zie ook de conceptjaarrekening 2010, toelichtingsnummer 7 Niet in de balans 
opgenomen verplichtingen, laatste zin). Eind maart 2011 wordt tijdens een inspectie van 
de voorraad geconstateerd dat een uit Argentinië geïmporteerde partij van 3.000 kg 
exclusieve zangzaad die 16 maart 2011 geleverd is, aangetast is door ziekmakende 
bacteriën. Hierdoor is de partij onverkoopbaar geworden. Het vermoeden bestaat dat 
deze vervuiling is ontstaan tijdens het transport per vliegtuig naar Nederland.  
In de contracten met de franchisenemers staat een boeteclausule indien Bobby Retail 
Franchise BV niet aan haar leveringsverplichting kan voldoen. Het niet kunnen voldoen 
aan de leveringsverplichtingen heeft aanzienlijke financiële gevolgen voor Bobby Retail 
Franchise BV. De omvang van de boete kan betrouwbaar worden vastgesteld. Bobby 
Retail Franchise BV overweegt een claim in te dienen bij de Argentijnse leverancier en/of 
de luchtvaartmaatschappij. 
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DEEL 4 Concept jaarrekening 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPT 
 

JAARREKENING 
 

2010 
 

VAN 
 

Pet Bobby HOLDING BV 
 

(gedeeltelijk) 
 
 

Let op: de acquisitie van het 90%-belang in Manger pour les Animaux BVBA is nog niet 
verwerkt in de concept jaarrekening 2010. 
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GECONSOLIDEERDE BALANS  
(Bedragen in €) 
 

Activa 
 

 31 december 2010  31 december 2009 

Vaste activa 
 

    

Materiële vaste activa (1)     
 
 

    

Verbouwingen 2.017  2.793  
Inventarissen 227.842  251.751  

Vervoermiddelen 
 

6.845  18.623  

     
  236.704  273.167 
     

Financiële vaste activa (2)     
 
 

    

Leningen u/g winkeliers  113.874  129.571 
     

Vlottende activa     
 
 

    

Voorraden (3)  2.064.840  2.353.781 
 
 

    

Vorderingen en overlopende 
activa 

    

 
 

    

Handelsvorderingen (4) 818.562  1.119.803  
Voorfinancieringen winkels 396.956  318.047  

Belastingen 65.100  8.111  
Overige vorderingen en 

overlopende activa 
459.355  351.005  

  1.739.973  1.796.966 
     

Effecten (5)  41.000  - 
     

Liquide middelen  36.723  55.494 
     
     

  4.233.114  4.608.979 
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Passiva  31 december 2010  31 december 2009 
 

Eigen vermogen 
    

 
 

    

Geplaatst en gestort kapitaal 61.714  61.714  
Agioreserve 603.483  603.483  

Herwaarderingsreserve 23.000  -  
Overige reserves 985.634  557.374  

Onverdeelde winst 
 

209.320  428.260  

     
Groepsvermogen  1.883.151  1.650.831 

 
 

    

Langlopende schulden (6)     
 
 

    

Achtergestelde leningen  499.159  657.982 
 
 

    

Kortlopende schulden     
 
 

    

Schulden aan 
kredietinstellingen 

336.692  520.643  

Leveranciers 717.614  942.192  
Overige belastingen en 

premies 
239.903  127.571  

Aflossingsverplichtingen 158.823  158.823  
Overige schulden 

 
397.772  550.937  

     
  1.850.804  2.300.166 
     
     

  4.233.114  4.608.979 

 
  



 

 

Casus Pet Bobby Holding BV         13 van 17 

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING  
(Bedragen in €) 
  2010  2009 
     
Netto omzet (8) 21.245.708  21.776.616  
Kostprijs van de omzet 
 

18.173.651  18.741.144  

     
Bruto marge 3.072.057  3.035.472  
     
Overige bedrijfsopbrengsten 927.945  899.401  
     

Som der bedrijfsopbrengsten  4.000.002  3.934.873 
     
Personeelkosten 1.889.538  1.830.984  
Afschrijving vaste activa 86.507  77.742  
Overige bedrijfskosten 1.667.586  1.337.275  
     
Som der bedrijfslasten  3.643.631  3.246.001 

     
Bedrijfsresultaat  356.371  688.872 
     
Financiële baten en lasten (9)  -90.063  -134.487 
     

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening voor 
belastingen 

 266.308  554.385 

     
Belastingen  -56.988  -126.125 
     

Resultaat na belastingen  209.320  428.260 

 
 
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
ALGEMEEN 
 
Overeenstemmingsverklaring 
Op de rechtspersoon is van toepassing het middelgroot jaarrekeningregime als bedoeld in artikel 396, 
titel 9, Boek 2 Burgerlijk Wetboek. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens de 
bepalingen van titel 9, Boek 2 Burgerlijk Wetboek. 
 
Consolidatie 
De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn: 

 Bobby Retail BV (100%), inclusief de vennootschappen waarin wordt deelgenomen door Bobby 

Retail BV, te weten: 

o de twintig eigen Pet Bobby winkels. Alle winkels door middel van een separate BV;  

o Bobby Retail Franchise BV, houdster van alle franchisecontracten; 

 Bobby Cash and Carry BV (100%). 

Voor de hiervoor genoemde vennootschappen is overeenkomstig artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek een 
aansprakelijkheidsstelling afgegeven. De financiële gegevens van Pet Bobby Holding BV zijn verwerkt 
in de geconsolideerde jaarrekening, zodat gebruikmakend van artikel 2:402 Burgerlijk Wetboek is 
volstaan met de verkorte winst- en verliesrekening in de jaarrekening. De waardering van activa en 
passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij bij een 
specifieke balanspost anders wordt vermeld. De activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarde, tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld. 
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De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen worden geconsolideerd vanaf de 
overnamedatum. De betaalde goodwill wordt in mindering gebracht op het eigen vermogen. 
 
Financiële instrumenten 
Vorderingen en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op 
balansdatum. Transacties in vreemde valuta, gedurende de verslagperiode, worden in de jaarrekening 
verwerkt tegen transactiekoers. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende 
koersverschillen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening. In voorkomende gevallen wordt 
voor de beheersing van valutarisico’s op inkopen in vreemde valuta gebruik gemaakt van afgeleide 
financiële instrumenten. Afgeleide financiële instrumenten worden tegen reële waarde in de balans 
opgenomen. In geval van kasstroomhedge-accounting worden de rechtstreeks in het eigen vermogen 
verwerkte bedragen bij afwikkeling opgenomen in de boekwaarde van de betrokken voorraad. 
 
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van het voorgaande jaar. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek 
van afschrijvingen of lagere bedrijfswaarde. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 
moment van ingebruikneming. 
 
Financiële vaste activa 
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde 
onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Latente belastingvorderingen, met inbegrip van 
de latentie voortvloeiend uit voorwaartse verliescompensatie, worden geactiveerd, indien redelijkerwijs 
kan worden aangenomen dat deze worden gerealiseerd. Belastinglatenties worden gewaardeerd op 
nominale waarde. Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden 
gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode uitgaande van de nettovermogenswaarde. 
Andere deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 
 
Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs. Indien de marktwaarde lager is wordt deze 
gehanteerd. In de kostprijs van de levende have zijn begrepen alle variabele kosten van de dieren, 
rekening houdend met de leeftijd van de dieren. Hieronder zijn met name begrepen de voerkosten. 
Tevens wordt rekening gehouden met de normale sterfte onder de dieren. Voor incourante voorraden 
worden voorzieningen getroffen. 
 
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Op materiële vaste activa 
wordt afgeschreven op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats 
volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. 
 
Netto-omzet 
Onder netto-omzet worden verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen 
voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en exclusief 
omzetbelasting. 
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Inkoopwaarde van de omzet 
Onder inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten 
toe te rekenen inkoopwaarde op basis van het fifo-stelsel. 
 
Kosten 
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
 
Belastingen 
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het 
boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening 
volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening. 
 
 
Toelichting op de geconsolideerde balans (gedeeltelijk) 
 
1) Materiële vaste activa 
 Verbouwingen Inventarissen Vervoermiddelen Totaal 
Saldo 01-01-2010 56.059 393.503 44.641 494.203 
Cumulatieve 
aanschafwaarde 

    

Cumulatieve 
afschrijvingen 

-53.266 -141.752 -26.018 -221.036 

Boekwaarde 2.793 251.751 18.623 273.167 
     
Mutaties     
Investeringen - 53.826  53.826 
Desinvesteringen -  -3.782 -3.782 
Afschrijvingen -776 -77.735 -7.996 -86.507 
 -776 -23.909 -11.778 -36.463 
Saldo 31-12-2010     
Cumulatieve 
aanschafwaarde 

56.059 447.329 40.859 544.247 

Cumulatieve 
afschrijvingen 

-54.042 -219.487 34.014 -307.543 

Boekwaarde 2.017 227.842 6.845 236.704 
 
De afschrijvingen worden berekend tegen de volgende percentages op jaarbasis: 
 
Verbouwingen    10 procent 
Inventarissen    20 procent 
Vervoermiddelen   20 procent 
 
2) Financiële vaste activa 
Lening u/g winkeliers 
 2010 2009 
Saldo 1-1-2010 129.571 150.847 
Bij: - uitgegeven leningen boekjaar 70.000 - 
Af: - Aflossing boekjaar   -18.197 -21.276 
Af: - Voorziening -67.500 - 

   
Saldo 31-12-2010 113.874 129.571 

   
 
De leningen u/g zijn door Bobby Retail Franchise BV aan de franchisenemers uitgegeven leningen. Dit 
ter financiering van het nieuwe Point of Sale kassasysteem. De franchisenemers lossen de leningen in 
termijnen af. De in rekening gebrachte rente bedraagt tussen de 5% en 7%. 
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3) Voorraden 
 2010 2009 
Handelsgoederen 1.987.768 2.203.686 
Goederen onderweg 43.259 148.612 
Winkelmaterialen 10.530 1.483 
Winkelgoederen 23.283 - 
   

 2.064.840 2.353.781 
 
In de voorraad is een voorziening opgenomen voor incourante goederen voor een bedrag van  
€ 100.569 (2009: € 80.401). Goederen onderweg betreffen die handelsgoederen waarvan het 
economisch en juridisch eigendom bij Bobby Cash and Carry B.V. berusten, maar die nog op transport 
zijn. 
 
4) Handelsvorderingen 
Op de debiteuren is een afwaardering voor mogelijke oninbaarheid van € 579.174 (2009: 
€ 412.188) toegepast. 
 
5) Effecten 
In deze post zijn valutatermijncontracten opgenomen die dienen ter dekking van valutarisico’s. De 
totale reële waarde bedraagt per balansdatum € 41.000 (2009: nihil) 
 
6)  Langlopende schulden 
Achtergestelde leningen 
De achtergestelde leningen ad € 499.159 bestaan uit 2 leningen. Deze leningen zijn achtergesteld bij 
alle overige schuldverplichtingen. Aflossingsverplichtingen binnen twaalf maanden na afloop van het 
boekjaar ad € 158.823 zijn opgenomen onder de schulden op korte termijn. De vennootschappen Pet 
Bobby Holding BV, Bobby Retail BV en Bobby Cash and Carry BV beschikken gezamenlijk over een 
kredietfaciliteit in rekening-courant ad € 2.000.000. De gestelde zekerheden betreffen verpanding van 
inventarissen, voorraden en vorderingen. Afgegeven bankgaranties jegens derden inzake huur 
belopen € 188.068. 
 
7) Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
Per 31 december 2010 zijn de niet in de balans opgenomen verplichtingen als volgt te specificeren: 
 
Huur pand Bobby Cash and Carry BV, Eindhoven, 4 jaar 1.395.816 
Huur pand Bobby Retail BV 1 jaar 37.313 
Huurverplichtingen van panden verhuurd via Bobby Retail BV 3.756.081 
Leaseverplichtingen 1.500.000 
 
Er is een inkoopverplichting aangegaan met de Argentijnse leverancier voor 3.000 kg zangzaad tegen 
een prijs van 800 peso per kg. 
 
Toelichting op de geconsolideerde winst- en- verliesrekening 
8) Netto-omzet 
 Verkoop Inkoop Marge 2010 Marge 2009 
Franchise en 
Cash & Carry 

14.900.254 11.894.724 3.005.530 3.005.362 

Eigen winkels 6.235.305 
 

6.168.778 
 

66.527 
 

30.110 
 

Automatisering 110.149 110.149 - - 
Totaal 21.245.708 18.173.651 3.072.057 3.035.472 
 
9) Financiële baten en lasten 
 2010 2009 
Rente leningen 40.840 48.770 
Rente- en bankkosten 47.832 85.092 
Overige intrest 1.391 625 
   
 90.063 134.487 
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Uit de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2010 
 
 
Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening (gedeeltelijk) 
 
Financiële vaste activa 
De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt 
uitgeoefend, worden gewaardeerd op de netto vermogenswaarde. Deze waarde wordt berekend op 
basis van de grondslagen van Pet Bobby Holding BV. 
Bij de waardering van deelnemingen wordt rekening gehouden met waardedalingen indien deze 
duurzaam zijn. Hiervan is sprake wanneer de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde. 
 
 31-12-2009 Resultaat 

boekjaar 
Opgeheven 
deelneming 

31-12-2010 

     
Deelneming 
Knaagspoor BV 

215.850  -215.850 - 

Deelneming Bobby 
Retail BV 

147.391 -103.511  43.880 

Deelneming Bobby 
Cash and Carry BV 

2.813.540 383.426  3.196.966 

     
Totaal 3.176.781 279.915 -215.850 3.240.846 
 


