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ACCOUNTANTSRAPPORT



De directie van

Bröring Slaapcomfort B.V.

Ambachtstraat 58

1191 JN OUDERKERK AAN DE AMSTEL

Weesp, 

1105 

Geachte directie,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2018 van Bröring Slaapcomfort B.V. te

OUDERKERK AAN DE AMSTEL.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: Directie van Bröring Slaapcomfort B.V.

De jaarrekening van Bröring Slaapcomfort B.V. te AMSTERDAM is door ons samengesteld op basis van

de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst-

en-verliesrekening over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt

van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in over-

eenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze

deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze

verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de

jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van

Bröring Slaapcomfort B.V.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere

gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
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vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met

de door u verstrekte gegevens.

ALGEMEEN

Vaststelling jaarrekening

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de jaarrekening 2017 op 31 oktober 2018

vastgesteld. Het resultaat na belastingen over het boekjaar 2017 bedroeg € 186.830. Dit bedrag werd

overeenkomstig het door de directie gedane voorstel toegevoegd aan de overige reserves. 
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RESULTATEN 

Bespreking van de resultaten

2018 2017 Mutatie

x 1.000 € % € % €

Netto-omzet 3.692 100,0 4.163 100,0 -471

Kostprijs van de omzet -2.130 -57,7 -2.418 -58,1 288

Brutowinst 1.562 42,3 1.745 41,9 -183

Overige bedrijfsopbrengsten 40 1,1 38 0,9 2

Brutomarge 1.602 43,4 1.783 42,8 -181

Lonen 509 13,8 570 13,7 -61

Sociale lasten 96 2,6 86 2,1 10

Pensioenlasten 58 1,6 49 1,2 9

Afschrijvingen op immateriële,

materiële vaste activa en vastgoed-

beleggingen 15 0,4 19 0,5 -4

Overige personeelsbeloningen 68 1,8 95 2,3 -27

Huisvestingskosten 421 11,4 415 10,0 6

Verkoopkosten 119 3,2 135 3,2 -16

Autokosten 91 2,5 90 2,2 1

Kantoorkosten 71 1,9 60 1,4 11

Algemene kosten 29 0,8 33 0,8 -4

Totaal van som der kosten 1.477 40,0 1.552 37,4 -75

Totaal van bedrijfsresultaat 125 3,4 231 5,4 -106

Som der financiële baten en lasten -1 - 7 0,2 -8

Totaal van resultaat voor belastin-

gen 124 3,4 238 5,6 -114

Belastingen over de winst of het verlies -26 -0,7 -51 -1,2 25

Totaal van resultaat na belastingen 98 2,7 187 4,4 -89
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MEERJARENOVERZICHT

31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014

x 1.000 € € € € €

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa 9 10 - - -

Materiële vaste activa 57 64 56 61 86

Financiële vaste activa 5 5 5 5 5

Vlottende activa

Voorraden 1.082 929 984 831 650

Vorderingen 396 339 304 393 498

Liquide middelen 27 181 175 226 38

Totaal activa 1.576 1.528 1.524 1.516 1.277

Passiva

Eigen vermogen 677 579 392 199 108

Voorzieningen 37 44 36 31 29

Kortlopende schulden 862 905 1.096 1.286 1.140

Totaal passiva 1.576 1.528 1.524 1.516 1.277

2018 2017 2016 2015 2014

x 1.000 € € € € €

Netto-omzet 3.692 4.163 3.374 2.945 2.703

Brutomarge 1.602 1.783 1.579 1.343 1.262

Totaal van bedrijfsresultaat 125 231 246 114 60

Totaal van resultaat na be-

lastingen 98 187 193 91 39

Eigen vermogen 677 579 392 199 108

2018 2017 2016 2015 2014

% % % % %

Percentage brutomarge 43,40 42,83 46,80 44,55 45,27
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FISCALE POSITIE

Fiscale eenheid

Bröring Slaapcomfort B.V. is met Noah Holding B.V. opgenomen in de fiscale eenheid voor de

vennootschapsbelasting.

Aangezien de vennootschap deel uitmaakt van de fiscale eenheid met Noah Holding B.V.. is zij derhalve

niet zelfstandig belastingplichtig. Vanaf 9 mei 2016 zijn Freshbed Company B.V., Freshbed B.V. en

Pure-Development 1 B.V. toegevoegd aan de fiscale eenheid. De vennootschapsbelasting wordt

berekend alsof de vennootschap zelfstandig belastingplichtig zou zijn en de belastingschuld wordt in

rekening-courant met Noah Holding B.V. verrekend. Voor de berekening van de door de fiscale eenheid

verschuldigde vennootschapsbelasting wordt verwezen naar ons rapport met betrekking tot de

jaarrekening van Noah Holding B.V..

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid tot het geven van

nadere toelichtingen.

Weesp, 

Met vriendelijke groet,

JAN© Accountants & Belastingadviseurs B.V.

Wim Zagt AA
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Bröring Slaapcomfort B.V., AMSTERDAM

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 

(na voorstel resultaatverdeling)

31-12-2018 31-12-2017

€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa 1 

Overige immateriële vaste activa 9.184 9.678

Materiële vaste activa 2 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 23.929 26.808

Machines en installaties 13.033 14.733

Inventaris 15.392 16.241

Vervoermiddelen 4.914 6.305

57.268 64.087

Financiële vaste activa 3 5.000 5.000

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen 4 1.081.990 929.293

Vorderingen

Vorderingen op handelsdebiteuren 5 62.547 88.908

Vorderingen op groepsmaatschappijen 6 285.918 181.505

Overige vorderingen 7 4.877 5.630

Overlopende activa 8 43.106 62.590

396.448 338.633

Liquide middelen 9 26.598 180.921

1.576.488 1.527.612
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31-12-2018 31-12-2017

€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen

Gestort en opgevraagd aandelenkapi-

taal

10 

18.200 18.200

Overige reserve 11 658.438 560.646

676.638 578.846

Voorzieningen

Overige voorzieningen 37.391 43.983

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handels-

kredieten

12 

391.986 406.816

Schulden aan groepsmaatschappijen 13 100.936 22.771

Schulden ter zake van belastingen en

premies sociale verzekeringen

14 

88.208 145.095

Schulden ter zake van pensioenen 15 11.966 15.807

Overige schulden en overlopende pas-

siva

16 

269.363 314.294

862.459 904.783

1.576.488 1.527.612
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WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018 

2018 2017

€ € € €

Netto-omzet 17 3.691.571 4.162.743

Kostprijs van de omzet 18 -2.129.966 -2.418.321

Brutowinst 1.561.605 1.744.422

Overige bedrijfsopbrengsten 19 39.804 37.944

Brutomarge 1.601.409 1.782.366

Lonen 20 509.082 569.710

Sociale lasten 21 96.075 86.471

Pensioenlasten 22 58.301 49.030

Overige personeelsbeloningen 23 68.370 95.102

Afschrijvingen op immateriële,

materiële vaste activa en vastgoed-

beleggingen

24 

14.792 18.693

Huisvestingskosten 25 421.057 414.951

Verkoopkosten 26 119.087 135.095

Autokosten 27 90.731 90.232

Kantoorkosten 28 70.930 60.009

Algemene kosten 29 27.703 32.296

Totaal van som der kosten 1.476.128 1.551.589

Totaal van bedrijfsresultaat 125.281 230.777

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 30 3.557 12.927

Rentelasten en soortgelijke kosten 31 -4.846 -5.551

Som der financiële baten en lasten -1.289 7.376

Totaal van resultaat voor belastingen 123.992 238.153

Belastingen over de winst of het verlies -26.200 -51.323

Totaal van resultaat na belastingen 97.792 186.830
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Bröring Slaapcomfort B.V. is feitelijk gevestigd op Ambachtstraat 58, 1191 JN te OUDERKERK AAN DE

AMSTEL NL, is statutair gevestigd in AMSTERDAM en is ingeschreven bij het handelsregister onder

nummer 33158059.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Bröring Slaapcomfort B.V. bestaan voornamelijk uit het verkopen van bedden en

slaapsystemen.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW

en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de

Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of

de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats

tegen de verkrijgingsprijs.
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Grondslagen

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of

vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte

toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van

de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief wordt een voorziening getroffen

voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van

de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot

onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte

bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud

verloopt.
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Financiële vaste activa

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de

vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten

uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening;

voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze

grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op

nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Bröring Slaapcomfort B.V. in deze situatie geheel of gedeeltelijk

instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot

betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de

identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de

grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste

waardering.

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de

voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen

verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde

dividend van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd

tegen reële waarde.

Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare

waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening.

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële

waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen

geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering

wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

Effecten (aandelen) worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per

balansdatum.

Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor
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verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale

voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met

dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk

is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en

verliezen kunnen worden gecompenseerd.

De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar

geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet

zijn vastgesteld.

Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en

overige vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden

aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden

deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen

sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het

resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de

eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht.

Bijzondere waardeverminderingen worden ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder toepassing van de FIFO-methode of lagere

opbrengstwaarde.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten.

Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de

voorraden.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is

de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na

eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid

worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen

onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Overige voorzieningen

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van

de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden 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

meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en

de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en

van over de omzet geheven belastingen.

Pensioenlasten

Bröring Slaapcomfort B.V. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering.

De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Op de Nederlandse

pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en betaalt

Bröring Slaapcomfort B.V. verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en

verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze

verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een

terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies

worden als verplichting op de balans opgenomen.

Belastingen over de winst of het verlies

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verlies-

rekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren

en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.

Doorbelasting van vennootschapsbelasting aan de in de fiscale eenheid opgenomen vennootschappen

vindt plaats als waren de vennootschappen zelfstandig belastingplichtig met inachtneming van een

toerekening van de voordelen van de fiscale eenheid aan de verschillende vennootschappen.
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TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

1  Immateriële vaste activa

Overige im-

materiële

vaste activa

€

Stand per 1 januari 2018

Verkrijgings- of vervaardigings-

prijs 11.167

Cumulatieve afschrijvingen -1.489

Boekwaarde per 1 januari 2018 9.678

Mutaties 

Investeringen 1.933

Afschrijvingen -2.427

Saldo mutaties -494

Stand per 31 december 2018

Verkrijgings- of vervaardigings-

prijs 13.099

Cumulatieve afschrijvingen -3.915

Boekwaarde per

31 december 2018 9.184

Afschrijvingspercentages 20%
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2  Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: 

Bedrijfsge-

bouwen en -

terreinen

Machines en

installaties

Inventaris Vervoermid-

delen

Totaal

€ € € € €

Stand per 1 januari 2018

Verkrijgings- of vervaardigings-

prijs 361.425 83.906 216.418 13.063 674.812

Cumulatieve afschrijvingen -334.617 -69.173 -200.177 -6.758 -610.725

Boekwaarde per 1 januari 2018 26.808 14.733 16.241 6.305 64.087

Mutaties 

Investeringen 1.186 - 4.360 - 5.546

Afschrijvingen -4.065 -1.700 -5.209 -1.391 -12.365

Saldo mutaties -2.879 -1.700 -849 -1.391 -6.819

Stand per 31 december 2018

Verkrijgings- of vervaardigings-

prijs 362.612 83.906 220.778 13.063 680.359

Cumulatieve afschrijvingen -338.683 -70.873 -205.386 -8.149 -623.091

Boekwaarde per

31 december 2018 23.929 13.033 15.392 4.914 57.268

Afschrijvingspercentages 10% 10% 20% 20%

De geschatte restwaarde van de vervoermiddelen bedraagt circa 10% van de aanschafwaarde.

31-12-2018 31-12-2017

€ €

3  Financiële vaste activa

Garantiefonds Euretco B.V. 5.000 5.000
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VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2018 31-12-2017

€ €

4  Gereed product en handelsgoederen

Gereed product en handelsgoederen 1.081.990 929.293

De voorraden zijn opgenomen conform de door de directie verstrekte opgave.

Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017

€ €

5  Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 62.547 88.908

Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

31-12-2018 31-12-2017

€ €

6  Vorderingen op groepsmaatschappijen

Rekening-courant FreshBed B.V. - 24.331

Rekening-courant Pure-Development 1 B.V. 249.494 157.174

Rekening-courant FreshBed Company B.V. 36.424 -

285.918 181.505

Dit betreffen vorderingen op groepsmaatschappijen. Over de vorderingen op FreshBed B.V. en Pure-

Development 1 B.V. is 2% rente berekend (2017: 2%). De vordering op Noah Holding B.V. loopt vanaf

2017 via de rekening-courant FreshBed Company B.V.

31-12-2018 31-12-2017

€ €

7  Overige vorderingen

Overige vorderingen 4.877 5.630
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31-12-2018 31-12-2017

€ €

8  Overlopende activa

Huur 31.045 30.536

Omzetbonussen leveranciers 8.952 25.097

Nog te ontvangen ziektenuitkering 3.109 3.457

Voorschot declaraties - 3.500

43.106 62.590

31-12-2018 31-12-2017

€ €

9  Liquide middelen

Kas 7.597 5.128

ING 5.610 106.811

Overlopende kruisposten 13.391 68.982

26.598 180.921
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EIGEN VERMOGEN

10  Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

€

Stand per 1 januari 2018 18.200

Mutaties -

Stand per 31 december 2018 18.200

Het maatschappelijk kapitaal van Bröring Slaapcomfort B.V. bedraagt € 90.000, verdeeld in 90.000

gewone aandelen. Het gestort en opgevraagd kapitaal bedraagt € 18.200. Dit betreft 18.200 gewone

aandelen van elk nominaal € 1. In 2018 hebben geen mutaties plaats gevonden.

2018 2017

€ €

11  Overige reserve

Stand per 1 januari 560.646 373.816

Uit resultaatverdeling 97.792 186.830

Stand per 31 december 658.438 560.646

VOORZIENINGEN

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overige voorzieningen

Garantievoorziening 37.391 43.983

De overige voorzieningen zijn gevormd ten behoeve van garanties op verkochte bedden.

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2018 31-12-2017

€ €

12  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 391.986 406.816
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31-12-2018 31-12-2017

€ €

13  Schulden aan groepsmaatschappijen

Rekening-courant FreshBed B.V. 100.936 -

Rekening-courant Freshbed Company B.V. - 22.771

100.936 22.771

Dit betreffen schulden aan groepsmaatschappijen. Er wordt 2% rente berekend over deze schulden

(2017: 2%).

31-12-2018 31-12-2017

€ €

14  Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 71.998 129.229

Loonheffing en premies sociale verzekeringen 16.210 15.866

88.208 145.095

31-12-2018 31-12-2017

€ €

15  Schulden ter zake van pensioenen

Overige schulden ter zake van pensioenen 11.966 15.807

31-12-2018 31-12-2017

€ €

16  Overige schulden en overlopende passiva

Aanbetalingen 229.740 272.411

Reservering vakantieverplichtingen 19.403 19.514

Nog te ontvangen facturen 9.447 13.369

Accountantskosten 9.000 9.000

Overige schulden 1.773 -

269.363 314.294
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Het jaarlijks bedrag van het met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is circa

€ 413.000.

De niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid

De vennootschap maakt deel uit van de fiscale eenheid voor vennootschapsbelasting op grond daarvan

is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake investeringsverplichtingen

De verplichtingen uit hoofde van met derden aangegane leaseverplichtingen inzake vervoermiddelen

bedragen circa € 71.000.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake garanties

Met betrekking tot de gehuurde panden zijn twee huurgaranties afgegeven.

- Huurgarantie pand Ambachtenstraat 64 bedraagt € 5.598,51.

- Huurgarantie pand Gelderlandplein 101 bedraagt € 28.328,12.

Voorstel resultaatverwerking

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering van

Aandeelhouders is het resultaat na belasting over 2018 ad € 97.792, toegevoegd aan de overige

reserves.
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TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING

2018 2017

€ €

17  Netto-omzet

Verkopen Slaapsystemen 1.982.568 2.292.104

Verkopen Meubel en diversen 207.218 344.826

Verkopen Gordijnen 63.579 94.541

Verkopen Tapijten 43.948 83.549

Verkopen Mastercleaner 2.133 2.062

Verkopen Buitenland 12.741 8.860

Verkopen Textiel 1.379.384 1.336.801

3.691.571 4.162.743

2018 2017

€ €

18  Kostprijs van de omzet

Kostprijs van de omzet 2.129.966 2.418.321

2018 2017

€ €

19  Overige bedrijfsopbrengsten

Doorbelasting S&O uren 39.804 37.944

2018 2017

€ €

20  Lonen

Bruto lonen 468.617 423.896

Mutatie vakantiegeldverplichting 37.137 33.558

Managementfee Pure-Development 1 B.V. -24.000 48.000

Management FreshBed Company B.V. 96.000 96.000

577.754 601.454

WBSO-subsidie -19.556 -17.232

Ontvangen ziekengelduitkeringen -48.981 -14.512

Doorbelaste personeelskosten -135 -

509.082 569.710
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Gemiddeld aantal werknemers

2018

Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 13,00

2017

Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 12,00

2018 2017

€ €

21  Sociale lasten

Premies sociale verzekeringen 96.075 86.471

2018 2017

€ €

22  Pensioenlasten

Pensioenpremie personeel 58.301 49.030

2018 2017

€ €

23  Overige personeelsbeloningen

Ziektewetverzekering 25.083 21.777

Reiskostenvergoeding woon-werk 16.669 14.937

Kantinekosten 12.708 13.027

Diensten door derden 6.444 34.689

Bedrijfskleding/wasserij 2.313 375

Vergoedingen 415 5.100

Opleidingskosten - 797

Overige personeelskosten 4.738 4.400

68.370 95.102

2018 2017

€ €

24  Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen

Afschrijvingen immateriële vaste activa 2.427 1.489

Afschrijvingen materiële vaste activa 12.365 17.204

14.792 18.693
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2018 2017

€ €

Afschrijvingen immateriële vaste activa

Afschrijvingskosten overige immateriële vaste activa 2.427 1.489

2018 2017

€ €

Afschrijvingen materiële vaste activa

Verbouwingen 4.065 5.396

Machines en installaties 1.700 1.700

Inventaris 5.209 8.238

Vervoermiddelen 1.391 1.870

12.365 17.204

2018 2017

€ €

25  Huisvestingskosten

Beveiligingskosten 4.006 3.253

Onroerende zaakbelasting 4.700 4.959

Huurkosten 409.664 401.517

Onderhoud onroerend goed 5.980 8.244

Energiekosten 5.578 4.642

Overige huisvestingskosten 9.129 10.336

439.057 432.951

Doorberekende huisvestingskosten -18.000 -18.000

421.057 414.951
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2018 2017

€ €

26  Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 95.078 84.797

Commissies 11.062 25.415

Kosten creditcards 5.428 4.535

Winkelinrichting en etalagekosten 5.102 2.864

Verpakkingsmateriaal 4.823 1.799

Reis- en verblijfkosten 761 2.809

Representatiekosten 517 3.925

Sponsoring 250 100

Reclame en advertentiekosten 120 -

Mutatie garantievoorziening -6.593 7.708

Overige verkoopkosten 2.539 1.143

119.087 135.095

2018 2017

€ €

27  Autokosten

BTW privé gebruik 6.238 6.239

Overige autokosten 84.493 83.993

90.731 90.232

2018 2017

€ €

28  Kantoorkosten

Contributies en abonnementen 24.085 9.034

Kosten automatisering 17.626 16.603

Drukwerk 12.510 6.690

Telecommunicatiekosten 8.491 12.960

Portikosten 4.967 12.642

Kantoorbenodigdheden 3.251 2.080

70.930 60.009
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2018 2017

€ €

29  Algemene kosten

Verzekeringen 10.639 9.067

Advieskosten 5.872 3.211

Accountantskosten 5.842 7.024

Klein inventaris 2.181 2.171

Diverse heffingen 1.476 931

Administratiekosten 15 -

Kasverschillen -1.482 -463

Overige algemene kosten 3.160 10.355

27.703 32.296

2018 2017

€ €

30  Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente rekening-courant groepsmaatschappijen 3.536 12.884

Rentebaten en soortgelijke kosten 21 43

3.557 12.927

2018 2017

€ €

Rente rekening-courant groepsmaatschappijen

Rente rekening-courant Pure-Development 1 B.V. 3.536 2.225

Rente rekening-courant FreshBed Company B.V. - 10.659

3.536 12.884

2018 2017

€ €

31  Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente schulden groepsmaatschappijen 1.173 690

Rente belastingen - 142

Rentelasten en soortgelijke kosten 3.673 4.719

4.846 5.551
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2018 2017

€ €

Rente schulden groepsmaatschappijen

Rente rekening-courant FreshBed B.V. 758 690

Rente rekening-courant FreshBed Company B.V. 415 -

1.173 690

OUDERKERK AAN DE AMSTEL, 

Bröring Slaapcomfort B.V.

FreshBed Company B.V. namens

deze de heer B. van

Doornewaard

Directeur
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