
 

 

 

 

 

1. Onze financiële informatie over 2016 

1.1. Onze jaarrekening hebben wij opgesteld volgens de regels  

Over 2016  hebben wij een jaarrekening opgesteld. De jaarrekening hebben wij opgesteld volgens de 
in Nederland geldende regels voor waardering en resultaatbepaling (Dutch Gaap). 

Onze accountant heeft de jaarrekening samengesteld. Onze jaarrekening is dus niet gecontroleerd 
door onze accountant omdat wij niet controleplichtig zijn. Onze accountant is JAN© Accountants & 
Belastingadviseurs. Het adres van onze accountant is Korte Muiderweg 2a in (1382 LR) Weesp, 
www.jan.nl. Onze jaarrekening is ter inzage ten kantore (Stichting Obligatiehoudersbelangen of 
FreshBed Company B.V.) of tijdens de obligatiehoudersvergadering.   

1.2. Financiële informatie 2016 

Hieronder geven wij een overzicht van belangrijke financiële informatie uit 2016 inclusief 
vergelijkende cijfers over 2015. Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de winst- en verliesrekeningen van 
FreshBed Company B.V., FreshBed B.V., Pure-Development 1 B.V. en Bröring Slaapcomfort B.V. 
geconsolideerd over 2015 weergegeven na herstructurering. De consolidatie over 2015 heeft 
plaatsgevonden op basis van de gepubliceerde cijfers, deze consolidatie is niet gepubliceerd en 
derhalve destijds alleen opgesteld ten behoeve van de emissie. 

  



 

 

 

 

 

Winst- en verliesrekening FreshBed Company B.V. geconsolideerd 

 

 

- Over 2016 heeft FreshBed Company B.V. een geconsolideerd negatief resultaat voor afschrijving, 
rente en belasting (EBITDA) van € 114.427. Dit is lager dan geprognotiseerd. Onze prognose van  
€ 104.000 positief resultaat EBITDA was gebaseerd op uitgifte van de obligatielening in mei 2016.  

  

Winst- en verliesrekening FreshBed Company B.V. geconsolideerd

Winst- en verliesrekening (x EUR 1.000) 2016 2015
prognose 

2016

Verkoop slaapsystemen e.d. 3.413           3.007            4.163            

Omzet 3.413           3.007            4.163            

Inkoopwaarde omzet -1.876         -1.741          -2.316           

Voorraadmutatie 64                154               -                     

Kostprijs omzet -1.811         -1.587          -2.316           

Brutowinst 1.601           1.420            1.847            

Brutowinst t.o.v. omzet 46,9% 47,2% 44,4%

Overige bedrijfsopbrengsten 102              87                 -                     

Brutomarge 1.703           1.507            1.847            

Personeelskosten -671             -527              -598              

Managementvergoeding Noah -166             -166              -166              

Huisvestingskosten -343             -336              -351              

Verkoopkosten -270             -164              -328              

Autokosten -79               -60                -61                

Kantoorkosten -82               -80                -82                

Algemene kosten -206             -72                -157              

Totaal overige bedrijfskosten -1.818         -1.405          -1.743           

EBITDA -114             102               104               

Afschrijving op MVA -33               -35                -46                

Afschrijving op IMVA -5                 -1                  -35                

Afschrijving op Goodwill -99               -                     -155              

EBIT -251             65                 -132              

Financiële baten -                    12                 10                  

Financiële lasten -140             -76                -96                

EBT -391             1                    -218              

Belastingen 97                -1                  6                    

Netto resultaat -294             0                    -212              



 

 

 

 

 

De obligaties zijn uiteindelijk pas begin september 2016 uitgegeven, waardoor wij ruim drie 
maanden later dan gepland zijn gestart met het versterken van onze verkoopactiviteiten voor 
FreshBed. Hierdoor is de verwachte omzetgroei voor FreshBed vertraagd.  

- Onder netto-omzet moet worden verstaan de opbrengst van aan derden geleverde goederen en 
verleende diensten onder aftrek van omzetbelasting en kortingen.  

Onderstaand is een uitsplitsing van de geconsolideerde netto-omzet weergegeven: 

 

- Omzetgroei bij Bröring Slaapcomfort B.V. is in 2016 uitgekomen op een stijging van 14,6%.  

- Omzet bij FreshBed B.V. is in 2016 is gestegen in 2016 met 20,2% t.o.v. 2015. 

- Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en 
verleende diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is begrepen een mutatie in de afwaardering 
wegens incourantheid van de voorraden. De netto-omzet minus de kostprijs van de omzet 
resulteert in de brutowinst. Geconsolideerd hebben de ondernemingen een brutomarge van 
46,9% in 2016,  47,2% in 2015 en 45,3% in 2014.  

- De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit doorbelaste ontwikkelingkosten. In 2016 hebben wij 
gewerkt aan onze matrassencollectie om te voldoen aan certificeringseisen van internationale 
hotels en hebben wij een verstelbare versie van het FreshBed ontwikkeld. Ook hebben wij kosten 
gemaakt voor het registreren van onze patenten, merk en modellen in potentiële afzetlanden.  

- Onze personeelskosten zijn gestegen met 27,3% door versterking van onze verkooporganisatie bij 
zowel FreshBed B.V. als Bröring Slaapcomfort B.V. FreshBed B.V. heeft Onno van Heumen 
aangesteld als Sales Director. Onno heeft veel ervaring met - en heeft zijn sporen verdiend in het 
luxe internationale hotel segment. Bröring Slaapcomfort B.V. heeft haar sales team aangevuld om 
de ruimere openingstijden ( “iedere zondag open”) van het vernieuwde Winkelcentrum 
Gelderlandplein te kunnen bedienen.  

- In 2016 kregen wij € 43.746 aan WBSO-subsidie (2015 € 40.199). Deze subsidie wordt jaarlijks in 
mindering gebracht op de personeelskosten. 

Omzet FreshBed Company B.V. geconsolideerd

Omzet (x EUR 1.000) 2016 2015

Omzet

Verkopen Bröring 3.374           2.944            

Verkopen FreshBed 202              168               

Bruto omzet 3.576           3.112            

Intercompany transacties -164             -105              

Netto omzet 3.413           3.007            



 

 

 

 

 

 

- Onze verkoopkosten zijn met 64,6% gestegen t.o.v. 2015 door uitgaven voor beurspresentaties in 
Monaco in oktober 2016, Parijs in november 2016 en voorbereidingen van de EHMA beurs 2017 
in Huis ter Duin te Noordwijk. Ook hebben wij in 2016 een start gemaakt met het ontwikkelen van 
de nieuwe huisstijl. De verkoopkosten zijn lager dan geprognotiseerd door de latere uitgifte van 
de obligatielening. 

- Voor de emissie van de obligatielening hebben wij in 2016 eenmalig € 108.610 kosten gemaakt. 
Deze kosten, inclusief de advieskosten met betrekking op de emissie, zijn opgenomen onder de 
algemene kosten. 

- De afschrijving goodwill heeft betrekking op de afschrijving van de goodwill die door FreshBed 
Company B.V. betaald is bij de aankoop van Bröring Slaapcomfort B.V..  

- Onder de financiële lasten vallen de rentelasten met betrekking op de rekening-courant schuld 
aan Noah Holding B.V. en rentelasten op leningen, zoals de obligatielening.   

  



 

 

 

 

 

Balans FreshBed Company B.V. geconsolideerd  

 

Balans FreshBed Company B.V. geconsolideerd

Balans (x EUR 1.000) 2016 2015
prognose 

2016

Vaste activa

Kosten onderzoek en ontwikkeling incl. patent 1.108           873               938           

Goodwill 1.452           1.551            1.396        

Overige Materiële Vaste Activa 57                63                 87              

Financiele Vaste Activa

Belastinglatentie 222              195               275           

Overige vorderingen 5                   -                     -                 

Vlottende activa

Voorraden 1.082           864               889           

Debiteuren 120              113               220           

Belastingen -                    2                    10              

Overige Vorderingen en Overlopende Activa 69                54                 72              

R/C gelieerde maatschappijen -                    127               126           

Liquide Middelen 630              250               776           

Totaal activa 4.744           4.092            4.790        

Eigen Vermogen -1.035         -740              -952          

Agio 2.481           2.481            1) 2.481              

Eigen Vermogen 1.446           1.741            1.529        

Overige voorziening 36                32                 39              

Langlopende schulden

Lening gelieerde maatschappijen -                    -                     -                 

Lening familie 500              593               563           

Obligatie lening 1.000           -                     1.000        

R/C gelieerde maatschappijen 575              -                     -                 

Kortlopende schulden

Rentedragend Vreemd Vermogen 80                230               80              

Crediteuren 424              1.144            1.148        

Belastingen 70                104               120           

Overige Schulden en Overlopende Passiva 613              247               311           

Totaal passiva 4.744           4.092            4.790        



 

 

 

 

 

- Voor vergelijkingsdoeleinden is de balans van FreshBed Company B.V., FreshBed B.V., Pure-
Development 1 B.V. en Bröring Slaapcomfort B.V. geconsolideerd over 2015 weergegeven na 
herstructurering. De consolidatie over 2015 heeft plaatsgevonden op basis van de gepubliceerde 
cijfers, deze consolidatie is niet gepubliceerd en derhalve destijds alleen opgesteld ten behoeve 
van de emissie. 

1) FreshBed Company B.V. heeft Bröring Slaapcomfort B.V. van Noah Holding B.V. overgenomen 
voor € 1.750.000. De volledige koopsom is schuldig gebleven en omgezet in agio. Daarnaast wordt  
€ 731.000 van de schulden aan Noah Holding B.V. die de aandeelhouder en zijn familie hebben 
geïnvesteerd in de ontwikkeling van het FreshBed slaapsysteem omgezet in agio.  

- In 2016 is de lening van de heer Hulsker afgelost.;  

- Ultimo 2015 is onder de crediteuren inzake Noah Holding B.V., een bedrag ad € 750.708 
opgenomen. In 2016 zijn de onderlinge vorderingen en schulden verrekend in rekening-courant. 

- In 2015 en eerder zijn de gemaakte ontwikkelingskosten ten bedrage van afgerond € 265.000 
geactiveerd als immaterieel vaste activa. In 2016 is hiervoor € 240.312 geactiveerd. 

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen zijn:  

- Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is circa 
€ 316.770. 

 - De verplichtingen uit hoofde van met derden aangegane leaseovereenkomsten inzake 
vervoermiddelen bedragen in totaal circa € 56.000.  

1.3. Wij hebben geen rechtszaken  

In de laatste 12 maanden zijn er geen rechtszaken, overheidsingrepen of arbitrages (met inbegrip van 
dergelijke procedures die, naar ons weten, hangende zijn of zouden kunnen zijn of kunnen worden 
ingeleid) geweest die een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben 
gehad op onze financiële positie of onze rentabiliteit, en/of die van de groep. Met rentabiliteit 
bedoelen wij of wij voldoende winst maken.  

 

 

 

 


