
 

 

 

 

Onze financiële informatie over 2017 

De jaarrekening  

Over 2017 hebben wij de jaarrekening opgesteld volgens de in Nederland geldende regels voor 
waardering en resultaatbepaling (Dutch Gaap). Onze accountant heeft de jaarrekening 
samengesteld. We zijn niet controleplichtig.  
Onze accountant is:  
JAN© Accountants & Belastingadviseurs, Nesland 3m (1382 MZ) in Weesp, www.jan.nl.  
Onze jaarrekening ligt hier ter inzage tijdens de obligatiehouders vergadering of later ten kantore van 
de Stichting Obligatiehoudersbelangen of FreshBed Company B.V. 
 
Financiële informatie 2017 

In dit verslag geven wij een overzicht van belangrijke financiële informatie uit 2017 inclusief 
vergelijkende cijfers over 2016.  

  



 

 
 
 
 
 
Winst- en verliesrekening FreshBed Company B.V. geconsolideerd 

 
 
 
 
 
 

Winst- en verliesrekening FreshBed Company B.V. geconsolideerd
Winst- en verliesrekening (x EUR 1.000) 2017 2016

Verkoop slaapsystemen e.d. 4.204             3.413           
Omzet 4.204             3.413           
Inkoopwaarde omzet -2.445            -1.876          
Voorraadmutatie 90                  64                
Kostprijs omzet -2.355           -1.811         
Brutowinst 1.849             1.601           
Brutowinst t.o.v. omzet 44,0% 46,9%

Overige bedrijfsopbrengsten 77                  102              
Brutomarge 1.926             1.703           

Personeelskosten -887               -671             
Managementvergoeding Noah -166               -166             
Huisvestingskosten -433               -343             
Verkoopkosten -351               -270             
Autokosten -108               -79               
Kantoorkosten -72                 -82               
Algemene kosten -72                 -206             
Totaal overige bedrijfskosten -2.089           -1.818         

EBITDA -163               -114             
Afschrijving op MVA -18                 -33               
Afschrijving op IMVA -13                 -5                 
Afschrijving op Goodwill -155               -99               
EBIT -349               -251             
Financiële baten -                      -                    
Financiële lasten -105               -92               
EBT -454               -343             
Belastingen 56                  49                
Netto resultaat -398               -294             



 

 
 
 

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

 

 
 

- Omzetgroei bij Bröring Slaapcomfort B.V. is in 2017 uitgekomen op een stijging van 23,4%.  
Voor 2017 was een stijging geprognotiseerd van 17% t.o.v. gerealiseerde omzet van 2016.  

 
- De omzet bij FreshBed B.V. is in 2017 is gestegen met 35,5% t.o.v. 2016. Dit is lager dan 

geprognotiseerd door vertraging van de omzetgroei binnen hospitality.  
De vooruitzichten binnen hospitality zijn wel weer positief. 
Omzet aan FreshBed Retail klanten is in 2017 gestegen met 41,8% ten opzichte van 2016. 
 
Overige bedrijfsopbrengsten 

- De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit doorbelaste ontwikkelingskosten t.b.v. 
afdrachtvermindering Speur- en ontwikkelingswerk. De gemaakte ontwikkelingskosten ten 
bedrage van € 241.763 (2016: € 240.312) zijn geactiveerd als immaterieel vaste activa.  
In 2017 kregen wij, hieruit voortkomend, € 35.580 aan WBSO-subsidie ten opzichte van  
€ 43.746 in 2016. Deze subsidie wordt in mindering gebracht op de personeelskosten. 
In 2017 hebben wij gewerkt aan de FreshBed matrassencollectie om te voldoen aan 
certificeringseisen van internationale hotels. We hebben onze patenten, merk en modellen 
geregistreerd in potentiële afzetlanden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omzet FreshBed Company B.V. geconsolideerd

Omzet (x EUR 1.000) 2017 2016

Omzet

Verkopen Bröring 4.163           3.374            23,4%

Verkopen FreshBed 274              202               35,5%

Bruto omzet 4.437           3.576            24,1%

Intercompany transacties -232             -164              

Netto omzet 4.204           3.413            23,2%

% 2017 t.o.v. 
2016



 

 
 
 
 
 
 Personeelskosten 
- Onze personeelskosten zijn gestegen met 32,2%. Dit wordt veroorzaakt door de volgende zaken: 

Bröring Slaapcomfort B.V. 
- Uitbreiding van het aantal verkoopmedewerkers. 
- Voor 2017 zijn er nieuwe CAO afspraken gemaakt, de stijging in personeelskosten als gevolg 

hiervan is 3,3%.  
- De kosten voor de ziekteverzuimverzekering zijn gestegen met 5,4% vanwege een toename van 

het aantal medewerkers en een stijging in ziekteverzuimpercentages door langdurige ziekte en 
griepepidemie. In 2018 zullen deze kosten weer afnemen vanwege een aanpassing in de 
verzekering. 

- Sinds september 2016 is de winkel elke zondag open.  
FreshBed B.V. 

- Versterking van onze verkooporganisatie door uitbreiding van het sales team. 
 
Huisvestingskosten 

- Onze huisvestingskosten zijn met 26,3% gestegen door het aflopen van de huurkorting na 
afronding van de verbouwing van het winkelcentrum Gelderlandplein eind 2016.  
 
Verkoopkosten 

- Onze verkoopkosten zijn met 29,9% gestegen t.o.v. 2016 door uitgaven voor beurspresentaties 
tijdens de EHMA beurs 2017 in Huis ter Duin te Noordwijk, hogere reiskosten door toegenomen 
verkoopactiviteiten in het buitenland voor FreshBed B.V. en ontwikkeling nieuwe huisstijl 
FreshBed. 
 
Afschrijvingskosten 

- 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.. 
 
Financiële lasten 

- 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) 2017 2016

Vaste activa
Kosten onderzoek en ontwikkeling incl. patent 1.314             1.108           
Goodwill 1.297             1.452           
Overige Immateriële Vaste Activa 10                  
Overige Materiële Vaste Activa 66                  57                

2.687             2.617           
Financiele Vaste Activa
Belastinglatentie 220                222              
Overige vorderingen 5                     5                   

225                227              
Vlottende activa
Voorraden 1.133             1.082           
Debiteuren 110                120              
Belastingen -                      -                    
Overige Vorderingen en Overlopende Activa 68                  69                
R/C gelieerde maatschappijen -                      -                    

1.311             1.270           
Liquide Middelen 194                630              

194                630              
Totaal activa 4.416             4.744           

Eigen Vermogen -1.410            -1.035          
Agio 2.481             2.481           
Eigen Vermogen 1.071             1.446           

Overige voorziening 44                  36                
44                  36                

Langlopende schulden
Lening gelieerde maatschappijen -                      -                    
Lening familie 540                500              
Obligatie lening 1.000             1.000           
R/C gelieerde maatschappijen 615                575              

2.155             2.075           
Kortlopende schulden
Rentedragend Vreemd Vermogen 40                  80                
Crediteuren 473                424              
Belastingen 157                70                
Overige Schulden en Overlopende Passiva 477                613              

1.146             1.186           
Totaal passiva 4.416             4.744           



 

 
 
 
 
 
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen  

- Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is circa      
€ 413.000. 

- De verplichtingen uit hoofde van met derden aangegane leaseovereenkomsten inzake  
vervoermiddelen bedragen in totaal circa € 71.000. 
 

Mogelijke verplichtingen 
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 op die van de groep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Toekomstverwachtingen: 

 

Strategie FreshBed: 

De strategie was en is het tot stand brengen van naamsbekendheid binnen de bedden- en 
hotelbranche. Het samenwerken met grote namen in deze branches zorgt voor branding en het 
opbouwen van een bekende en betrouwbare referentielijst voor de rest van de markt. Deze strategie 
moet gaan zorgen voor het beoogde sneeuwbaleffect. 

Interesse in slaap en slaapverbetering neemt wereldwijd snel toe. Het FreshBed systeem met 
slaapverbetering als missie past volledig in de trend op het gebied van slaap, het is dan ook goed te 
merken dat de markt in versneld tempo meer open staat voor innovaties op het gebied van slaap. 

 

Wat is het resultaat tot nu toe: 

Health Center: 

Wij hebben een nauwe samenwerking met het meest moderne medical health center hotel in 
Europa, welke 3 maal op een rij gekozen is als beste wellness hotel ter wereld.  Met meerdere 
vestigingen. Zij staan bekend om hun innovatieve karakter waar het om de combinatie van luxe 
verblijf en gezondheid gaat. Zij hebben meerdere FreshBed’s daar zij het slapen tot een hoger niveau 
willen tillen en een totaal slaapconcept rond Freshbed heen gaan aanbieden aan hun gasten. 
Zo hebben wij aan staf en medewerkers training en uitleg gegeven over het FreshBed concept zodat 
zij de beleving goed kunnen overbrengen aan hun gasten. FreshBed wordt binnenkort op hun 
website aangeboden als een aanvulling op hun bestaande concept, ook hebben zij aangegeven 
FreshBed in hun online shop te gaan aanbieden. Dit met de toezegging dat de kamers van al hun 
nieuwe hotels zullen worden uitgerust met FreshBed, mede omdat zij de innovatieve primeur willen 
hebben. 

 

Voetbal: 

We zijn in de pilotfase waarbij er een FreshBed bed bij één van de selectieleden van een befaamde 
eredivisieclub thuis wordt geplaatst op verzoek van deze club. Het slaapgedrag t.o.v. de periode voor 
plaatsing zal worden vastgelegd en als inderdaad blijkt dat de speler aantoonbaar beter 
herstelt, zullen alle selectiespelers voorzien worden van een FreshBed. Dit zal een enorme spin-off 
opleveren.   

 



 

 

 

 

Accor Luxury brands: 

FreshBed heeft een samenwerking met Accor (de grootste hotel groep van Europa). In diverse luxe 
hotels van deze keten staan meerdere FreshBed’s. De reviews van de gasten zijn uitstekend en we 
zijn dan ook in een vergevorderd stadium om meer bedden te plaatsen. De interesse en werkelijke 
erkenning van het product is er, en uit zich dan ook in het feit dat Barry van Doornewaard plaats 
heeft mogen nemen in de adviesgroep van deze hotelketen, als expert op het gebied van 
slaapverbetering en well-being voor nieuw te bouwen hotels en te verbouwen bestaande hotels. 

Tenslotte zijn er diverse gesprekken met luxe hotelketens in Europa en Azië. Wij zijn zeer positief 
over de uitkomsten van deze contacten. 

“Als er 1 schaap over de dam is volgen er meer”. Dit spreekwoord geldt zeker voor FreshBed. 

Consumentenmarkt en Bröring Slaapcomfort B.V.: 

Freshbed mag nu ook zeer bijzondere “Freshbed slapers” welkom heten, een koninklijke familie uit 
het Midden-Oosten, het volgende bed staat al weer in bestelling. Dit lijkt niet relevant maar zonder 
de Sjeiks en prinsen is het bijna onmogelijk om bij de hotels en rijke consumenten binnen te komen 
in deze landen. Overigens is deze familie eigenaar van een top voetbalclub uit Londen. 

Ook hebben we een instapmodel geïntroduceerd waarbij het mogelijk is om op een FreshBed te 
slapen voor € 5.000,00 (1-persoons) inclusief matras. We zullen hiermee een bredere markt creëren 
en daardoor meer bekendheid krijgen. 

Door de samenwerking met de bekende interieur ontwerper Robert Kolenik mag Freshbed nu ook 
design liefhebbend Nederland verwelkomen, sinds begin september is het bed nu ook in een zeer 
luxe design model te verkrijgen. Met het resultaat dat andere designers Freshbed sneller in hun 
projecten intekenen daar het buiten de fantastische werking, een kameleon is voor ieder interieur. 

FreshBed is nu ook te krijgen met de zeer luxueuze handgemaakte matrassen van diverse andere 
internationaal bekende topmerken. Hiermee zal FreshBed breder beschikbaar zijn in het topsegment 
van de beddenmarkt en/of hotelbranche. 

 

We zijn in de opstartfase van strategische samenwerkingsverbanden met bekende internationale 
bedden producenten  

Zij: omdat deze producenten opzoek zijn naar innovaties in een concurrerende markt. 

Wij: omdat wij op zoek zijn naar uitbreiding van de distributiemogelijkheden. 

Wanneer deze samenwerkingsverbanden tot stand komen, zal FreshBed beschikbaar zijn via 
meerdere winkels, bij voorkeur Internationaal. 



 

  

 

 

De Zeez Sleep Pebble: 

FreshBed is een strategische samenwerking aangegaan met een unieke slaap technologie 
de Zeez Sleep Pebble. 

http://www.zeezpebble.com/ 

Freshbed heeft bewezen de één na grootste slaapverstoorder, een verkeerd bedklimaat, op te 
lossen. Door deze samenwerking heeft FreshBed nu ook de meest vooruit strevende technologie in 
huis om stress gerelateerde slaapproblemen te verminderen. 

De Zeez Sleep Pebble is ontworpen om het in slaapvallen te helpen, maar ook door te blijven slapen, 
hierdoor wordt je uitgerust wakker wordt, met een helder hoofd, klaar voor de nieuwe dag. 

Doormiddel van deze samenwerking hebben we meer en vaker contact met bestaande en nieuwe 
(hotel) klanten wat vervolgens leidt tot expansie van de naamsbekendheid en markt van FreshBed.  

 

Deelname van FreshBed aan de Internationale slaap Congres/Beurs in Londen in oktober: 

The Somnex Sleep Show gaat hotels en consumenten en ieder die geïnteresseerd is in innovaties 
omtrent slaapverbetering in Europa informeren. 

Hier worden de nieuwste slaap verbeterende producten en methodes geïntroduceerd en gelanceerd. 
We verwachten hier veel pers en potentiële B to B contacten op te doen. 

 

Personeelskosten Freshbed: 

De personeelskoten zijn minimaal en maximaal flexibel. De vaste bezetting is eind 2017 verlaagd en 
in aanvulling hierop zijn de kosten van het verkoopteam variabele geworden waarbij de kosten, op 
commissiebasis, direct gerelateerd zijn aan de behaalde omzet. 

 

  


