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ACCOUNTANTSRAPPORT



De directie van

FreshBed B.V.

Ambachtenstraat 58

1191 JN Ouderkerk aan de Amstel

Weesp, 

5485 

Geachte directie,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019 van FreshBed B.V. te Ouderkerk

aan de Amstel.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van FreshBed B.V. te Ouderkerk aan de Amstel is door ons samengesteld op basis van

de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst-

en-verliesrekening over 2019 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

FreshBed 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 van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,

vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met

de door u verstrekte gegevens.

Nesland 3M + 1382 MZ Weesp



FreshBed B.V., Ouderkerk aan de Amstel

ALGEMEEN

Vaststelling jaarrekening

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de jaarrekening 2018 in 2019 vastgesteld. Het

resultaat na belastingen over het boekjaar 2018 bedroeg € -37.067. Dit bedrag werd overeenkomstig het

door de directie gedane voorstel in mindering gebracht op de overige reserves.

FISCALE POSITIE

Fiscale eenheid

Met ingang van 9 mei 2016 is FreshBed B.V. met de volgende vennootschappen opgenomen in de

fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting:

- Noah B.V.

- FreshBed Company B.V.

- Pure-Developement 1 B.V.

- Bröring Slaapcomfort B.V.

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

niet zelfstandig belastingplichtig. De vennootschapsbelasting wordt berekend alsof de vennootschap

zelfstandig belastingplichtig zou zijn en de belastingschuld wordt in rekening-courant met Noah Holding

B.V. verrekend.
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FreshBed B.V., Ouderkerk aan de Amstel

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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FreshBed B.V., Ouderkerk aan de Amstel

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

(na voorstel resultaatverdeling)

31-12-2019 31-12-2018

€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1 2.189 1.480

Financiële vaste activa 2 85.143 85.143

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 3 166.900 160.024

Vorderingen

Vorderingen op handelsdebiteuren 4 19.182 16.865

Vorderingen op groepsmaatschappijen 5 422.512 439.911

Overige vorderingen en overlopende

activa

6 

101 116

441.795 456.892

Liquide middelen 7 2.314 1.831

698.341 705.370
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FreshBed B.V., Ouderkerk aan de Amstel

31-12-2019 31-12-2018

€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen

Gestort en opgevraagd aandelenkapi-

taal 11.350 11.350

Overige reserve 8 -1.540.214 -1.525.249

-1.528.864 -1.513.899

Langlopende schulden 9 500.000 500.000

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handels-

kredieten

10 

34.756 88.529

Schulden aan groepsmaatschappijen 11 1.503.044 1.435.894

Schulden ter zake van belastingen en

premies sociale verzekeringen

12 

25.024 45.355

Overige schulden en overlopende pas-

siva

13 

164.381 149.491

1.727.205 1.719.269

698.341 705.370
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FreshBed B.V., Ouderkerk aan de Amstel

WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019 

2019 2018

€ € € €

Netto-omzet 14 442.517 497.350

Kostprijs van de omzet 15 -204.108 -307.831

Brutowinst 238.409 189.519

Overige bedrijfsopbrengsten 16 19.782 15.969

Brutomarge 258.191 205.488

Lonen 17 107.091 110.332

Sociale verzekeringspremies 18 9.264 9.425

Pensioenlasten 19 5.156 6.206

Overige personeelsbeloningen 20 4.689 8.130

Afschrijving materiële vaste activa 21 565 686

Huisvestingskosten 22 25.679 18.000

Verkoopkosten 23 25.094 30.931

Autokosten 24 10.110 8.727

Kantoorkosten 25 10.182 7.829

Algemene kosten 26 32.313 7.774

Totaal van som der kosten 230.143 208.040

Totaal van bedrijfsresultaat 28.048 -2.552

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 27 6.500 7.262

Rentelasten en soortgelijke kosten 28 -53.024 -50.942

Som der financiële baten en lasten -46.524 -43.680

Totaal van resultaat voor belastingen -18.476 -46.232

Belastingen over de winst of het verlies 3.511 9.165

Totaal van resultaat na belastingen -14.965 -37.067
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FreshBed B.V., Ouderkerk aan de Amstel

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

FreshBed B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Ambachtenstraat 58, 1191 JN te Ouderkerk aan de

Amstel en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 33153056.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van FreshBed B.V. bestaan voornamelijk uit de in- en verkoop en productie van

slaapsystemen en aanverwante producten, het ontwikkelen van- en het doen van onderzoek naar

innovaties in slaapsystemen en aanverwante producten en diensten, de im- en export en distributie van-

en de (groot)handel in bedden en toebehoren, waaronder mede begrepen bed- en badtextiel en andere

meubelen.

Informatieverschaffing over continuïteit

Het eigen vermogen van FreshBed B.V. bedraagt per 31 december 2019 negatief. Hierdoor bestaat er

een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de

continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van FreshBed B.V. 

In november 2019 is er een investeringsovereenkomst getekend tussen FreshBed Company B.V. en

Sleepsore Ventures Fund I.L.P. (SSV). In deze overeenkomst is afgesproken dat SSV € 2.800.000

investeert in de moedermaatschappij. Deze investering zal deels worden gebruikt voor de activiteiten

van de werkmaatschappijen.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn

dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.

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 micro- en 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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FreshBed B.V., Ouderkerk aan de Amstel

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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FreshBed B.V., Ouderkerk aan de Amstel

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 FreshBed 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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FreshBed B.V., Ouderkerk aan de Amstel

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.

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.
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FreshBed B.V., Ouderkerk aan de Amstel

Pensioenlasten

FreshBed 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 FreshBed 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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FreshBed B.V., Ouderkerk aan de Amstel

TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

31-12-2019 31-12-2018

€ €

1  Materiële vaste activa

Verbouwing-en 1.274 120

Inventaris 915 1.360

2.189 1.480

Materiële vaste activa

Verbouwing-

en

Inventaris Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2019

Verkrijgings- of vervaardigings-

prijs 2.412 13.987 16.399

Cumulatieve afschrijvingen -2.292 -12.627 -14.919

Boekwaarde per 1 januari 2019 120 1.360 1.480

Mutaties 

Investeringen 1.274 - 1.274

Afschrijvingen -120 -445 -565

Saldo mutaties 1.154 -445 709

Stand per 31 december 2019

Verkrijgings- of vervaardigings-

prijs 3.686 13.988 17.674

Cumulatieve afschrijvingen -2.412 -13.073 -15.485

Boekwaarde per

31 december 2019 1.274 915 2.189

Afschrijvingspercentages 10% 20%
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FreshBed B.V., Ouderkerk aan de Amstel

31-12-2019 31-12-2018

€ €

2  Financiële vaste activa

Latente belastingvorderingen 85.143 85.143

De latente belastingvordering is gebaseerd op de verrekenbare verliezen, welke zijn ontstaan voor het

aangaan van de fiscale eenheid en is gewaardeerd tegen een belastingtarief van 20%.

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2019 31-12-2018

€ €

3  Voorraden

Voorraad 166.900 160.024

De voorraad is opgenomen confrom de opgave van de directie.

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

4  Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 19.182 16.865

Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

31-12-2019 31-12-2018

€ €

5  Vorderingen op groepsmaatschappijen

Rekening-courant Pure-Development 1 B.V. 337.304 338.975

Rekening-courant Bröring Slaapcomfort B.V. 85.208 100.936

422.512 439.911

Dit betreffen vorderingen aan groepsmaatschappijen. Over de vordering op Pure-Development 1 B.V. 

en Bröring Slaapcomfort B.V. wordt een rente van 2% berekend.

31-12-2019 31-12-2018

€ €

6  Overige vorderingen en overlopende activa

Overige overlopende activa 101 116
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31-12-2019 31-12-2018

€ €

7  Liquide middelen

ING Bank N.V. 2.314 1.831

16



FreshBed B.V., Ouderkerk aan de Amstel

EIGEN VERMOGEN

2019 2018

€ €

8  Overige reserve

Stand per 1 januari -1.525.249 -1.488.182

Uit resultaatverdeling -14.965 -37.067

Stand per 31 december -1.540.214 -1.525.249

31-12-2019 31-12-2018

€ €

9  Langlopende schulden

Overige schulden 500.000 500.000

2019 2018

€ €

Lening de heer Van Doornewaard

Stand per 1 januari

Hoofdsom 500.000 500.000

Saldo per 1 januari 500.000 500.000

Saldo mutaties - -

Stand per 31 december

Hoofdsom 500.000 500.000

Saldo per 31 december 500.000 500.000

Dit betreft een schuld aan de heer Van Doornewaard. De rente bedraagt 4,5 % per jaar, over het

gemiddeld uitstaande saldo.

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2019 31-12-2018

€ €

10  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 34.756 88.529
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FreshBed B.V., Ouderkerk aan de Amstel

31-12-2019 31-12-2018

€ €

11  Schulden aan groepsmaatschappijen

Rekening-courant FreshBed Company B.V. 1.503.044 1.435.894

Dit betreft een schuld aan groepsmaatschappij Freshbed Company B.V.. Over de schuld wordt een rente

van 2% berekend. 

31-12-2019 31-12-2018

€ €

12  Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 23.063 43.311

Loonheffing en premies sociale verzekeringen 929 1.052

Pensioenfonds 1.032 992

25.024 45.355

31-12-2019 31-12-2018

€ €

13  Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten 1.500 1.500

Te betalen rente lening de heer Van Doornewaard 157.719 135.218

Vakantiedagen 1.703 1.932

Nog te ontvangen inkoopfacturen 3.459 4.259

Overige - 6.582

164.381 149.491
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FreshBed B.V., Ouderkerk aan de Amstel

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Door Stichting NPEX Bewaarbedrijf is op 12 september 2016 een obligatielening verstrekt aan FreshBed

Company B.V. van € 1.000.000. Ter uitvoering van de Parallelle Vordering, de Trustakte en

zekerheidsovereenkomst verleent FreshBed Company B.V. aan Stiching Obligatiehoudersbelangen o.a.

pandrecht op de aandelen van FreshBed B.V. De zekerheid is verstrekt onder de volgende bepalingen:

a. De zekerheidsnemer is niet bevoegd om uitkeringen in geld te innen die op de verpande aandelen tot

uitkering komen tijdens de duur van het pandrecht. De zekerheidsgever dient uitkeringen aan te wenden

ter aflossing van zijn verplichtingen jegens de zekerheidsnemer;

b. Bonusaandelen, stockdividenden en keuzedividenden die tijdens de duur van het prandrecht worden

uitgekeerd op de in pand gegeven aandelen, vallen onder het pandrecht;

c. Claimrechten die tijdens de duur van hetpandrecht worden toegekend met betrekking tot de verpande

aandelen, vallen onder het pandrecht.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake aansprakelijkheidsstellingen

De vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor de door de ING Bank verstrekte kredietfaciliteit aan

Broring Slaapcomfort B.V. ad € 250.000

De niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid

Met ingang van 9 mei 2016 is FreshBed B.V. met de volgende vennootschappen opgenomen in de

fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting:

- Noah B.V.

- FreshBed Company B.V.

- Pure-Development 1 B.V.

- Bröring Slaapcomfort B.V.

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

niet zelfstandig belastingplichtig. De vennootschapsbelasting wordt berekend alsof de vennootschap

zelfstandig belastingplichtig zou zijn en de belastingschuld wordt in rekening-courant met Noah Holding

B.V. verrekend.
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FreshBed B.V., Ouderkerk aan de Amstel

Gebeurtenissen na Balansdatum

In november 2019 is er een investeringsovereenkomst getekend tussen FreshBed Company B.V. en

Sleepsore Ventures Fund I.L.P. (SSV). In deze overeenkomst is afgesproken dat SSV € 2.800.000

investeert in de moedermaatschappij. Deze investering zal deels worden gebruikt voor de activiteiten

van de werkmaatschappijen.

Het eigen vermogen van FreshBed B.V. bedraagt per 31 december 2019 negatief. Er bestaat door het

uitbreken van het COVID-19 virus in 2020 een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan

twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van FreshBed

B.V. Echter door de investering in de moedermaatschappij, wordt met vertrouwen naar de toekomst

gekeken. Wij verwachten dat de kasstroom over de komende boekjaren zich positief zal ontwikkelen. De

in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan

ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.

Resultaatverwerking

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

Aandeelhouders is het resultaat na belasting over 2019 ad € 14.965 (negatief), in mindering gebracht op

de overige reserves.
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TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING

2019 2018

€ €

14  Netto-omzet

Omzet 442.517 497.350

2019 2018

€ €

15  Kostprijs van de omzet

Kostprijs van de omzet 216.984 271.873

Voorraadmutatie -12.876 35.958

204.108 307.831

2019 2018

€ €

16  Overige bedrijfsopbrengsten

Doorbelasting S&O uren 19.782 15.969

2019 2018

€ €

17  Lonen

Lonen en salarissen 38.445 40.398

Vakantieverplichtingen 2.667 2.739

Managementfee Freshbed Company B.V. 75.000 75.000

116.112 118.137

WBSO-subsidie -9.021 -7.805

107.091 110.332

Gemiddeld aantal werknemers

2019

Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 1,00

2018

Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 1,00
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2019 2018

€ €

18  Sociale verzekeringspremies

Premies sociale verzekeringen 9.264 9.425

2019 2018

€ €

19  Pensioenlasten

Pensioenpremie 5.156 6.206

2019 2018

€ €

20  Overige personeelsbeloningen

Diensten door derden 1.852 5.078

Vergoedingen 3.000 3.000

Overige personeelskosten -163 52

4.689 8.130

2019 2018

€ €

21  Afschrijving materiële vaste activa

Verbouwingen 120 241

Inventaris 445 445

565 686

2019 2018

€ €

22  Huisvestingskosten

Doorberekende huisvestingskosten 25.679 18.000
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2019 2018

€ €

23  Verkoopkosten

Reis- en verblijfkosten 9.509 18.013

Commissies - 2.536

Reclame- en advertentiekosten 695 2.337

Representatiekosten 278 1.555

Beurskosten 7.216 644

Ontwikkelingskosten 3.000 -

Verpakkingskosten 1.426 -

Overige verkoopkosten 2.970 5.846

25.094 30.931

2019 2018

€ €

24  Autokosten

Overige autokosten 10.110 8.727

2019 2018

€ €

25  Kantoorkosten

Kosten website 8.682 7.804

Kantoorbenodigdheden 1.500 25

10.182 7.829

2019 2018

€ €

26  Algemene kosten

Verzekeringen 1.126 454

Accountants- en advieskosten 3.695 5.139

Administratiekosten 25.930 -

Naheffing omzetbelasting - 933

Overige algemene kosten 1.562 1.248

32.313 7.774
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2019 2018

€ €

27  Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente vorderingen groepsmaatschappijen 6.500 7.262

2019 2018

€ €

Rente vorderingen groepsmaatschappijen

Rente rekening-courant Pure-Development 1 B.V. 6.500 6.504

Rente rekening-courant Bröring Slaapcomfort B.V. - 758

6.500 7.262

2019 2018

€ €

28  Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente rekeningen-courant groepsmaatschappijen 29.003 27.455

Rente leningen 22.500 22.500

Rente en kosten bank 1.521 987

53.024 50.942

2019 2018

€ €

Rente rekeningen-courant groepsmaatschappijen

Rente rekening-courant FreshBed Company B.V. 28.886 27.455

Rente rekening-courant Bröring Slaapcomfort B.V. 117 -

29.003 27.455

2019 2018

€ €

Rente leningen

Rente lening de heer Van Doornewaard 22.500 22.500
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Ouderkerk aan de Amstel, 

FreshBed B.V.

FreshBed Company B.V.

Vertegenwoordigd door:

B. van Doornewaard

Directeur
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