Digitale kiosk Blendle is alweer
door zijn miljoenen heen
Job Woudt
Amsterdam
Blendle wil ook in 2018 nieuw kapitaal verwerven en onderhandelt
hierover met investeerders. De
geldinjecties die de digitale
nieuwskiosk het afgelopen jaar
heeft ontvangen, zijn onvoldoende om de verwachte aanloopverliezen voor een langere periode te
kunnen dragen.
Blendle investeert sterk in
buitenlandse expansie, waarbij
de kost voor de door het bedrijf
verwachte baat uitgaat. Afgelopen
week deponeerde de onderneming
uit Utrecht haar jaarverslag over
2016 bij de Kamer van Koophandel. In dat jaar liep het verlies op
tot € 2,4 mln, tegenover € 1,6 mln
verlies in 2015.
In een reactie op de kapitaalbehoefte stelt Blendle-oprichter Alexander Klöpping dat het bedrijf
dusdanig groeit, dat het wil blijven
investeren. ‘In 2017 heeft Blendle
alle interne records verbroken. Elk
kwartaal van dit jaar steeg de kwartaalomzet ten opzichte van het jaar
ervoor.’ Volgens hem zijn gesprekken met een toekomstige investeerder in een afrondende fase.
Uit het balansoverzicht van vo-
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rig jaar blijkt hoe snel Blendle zijn
kapitaal verbrandt. Op een balanstotaal van € 1,8 mln kende het bedrijf ultimo 2016 een negatief eigen vermogen van € 1,4 mln. Er zijn
geen winst-en-verliesrekening en
kasstroomoverzicht in het jaarverslag opgenomen.
De onderneming schrijft in het
jaarverslag dat, gelet op de vermogenspositie eind 2016 en het resultaat over dat jaar, het voortbestaan
van de onderneming ‘onzeker’ is.
‘De liquiditeit is, op basis van de in
2017 ontvangen investeringen, voldoende. In 2018 zal een nieuwe investering nodig zijn om de continuïteit permanent te waarborgen.’
In 2014 staken The New York
Times en het Duitse Axel Springer-concern (Bild, Die Welt) € 3 mln
in de onderneming, waarmee internationale expansie moest worden bekostigd.
Voor een tweede kapitaalronde werden vorig jaar het Japanse
Nikkei, eigenaar van de Financial
Times, en de Amsterdamse investeringsmaatschappij Inkef Capital
binnengehaald.
Niet lang na deze geldinjectie
maakte Blendle het ontslag bekend
van negen van de circa zeventig medewerkers.

