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FreshBed Company B.V., Ouderkerk aan de Amstel

De directie van

FreshBed Company B.V.

Ambachtenstraat 58

1191 JN Ouderkerk aan de Amstel

Weesp, 

22156 

Geachte directie,

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

Ouderkerk aan de Amstel.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van FreshBed Company 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 Company 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 Company B.V., Ouderkerk aan de Amstel

ALGEMEEN

Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar

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

resultaat na belastingen over het boekjaar 2018 bedroeg € -399.849. Dit bedrag werd overeenkomstig

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

FISCALE POSITIE

Fiscale eenheid

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

in de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting:

- Noah Holding B.V.

- FreshBed Company B.V.

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

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

(na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2019 31-12-2018

€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa 1 

Kosten van goodwill die van derden is

verkregen - 1.141.879

Financiële vaste activa 2 134.859 828.638

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Vorderingen op groepsmaatschappijen 3 2 17.143

Belastingen en premies sociale

verzekeringen

4 

1.303 -

1.305 17.143

Liquide middelen 5 4.848 3.828

141.012 1.991.488
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31-12-2019 31-12-2018

€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen

Gestort en opgevraagd aandelenkapi-

taal

6 

1 1

Agioreserve 7 731.012 2.481.012

Overige reserve 8 -2.740.802 -2.342.657

-2.009.789 138.356

Langlopende schulden 9 

Andere obligaties en onderhandse le-

ningen

10 

1.000.000 1.000.000

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handels-

kredieten

11 

9.912 198

Schulden aan groepsmaatschappijen 12 1.115.890 852.918

Schulden ter zake van belastingen en

premies sociale verzekeringen

13 

- 16

Overige schulden en overlopende pas-

siva 24.999 -

1.150.801 853.132

141.012 1.991.488
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FreshBed Company B.V., Ouderkerk aan de Amstel

WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019 

2019 2018

€ € € €

Netto-omzet 14 171.000 171.000

Afschrijvingen op immateriële,

materiële vaste activa en vastgoed-

beleggingen

15 

155.112 155.112

Overige bedrijfskosten 16 197.420 175.030

Totaal van som der kosten 352.532 330.142

Totaal van bedrijfsresultaat -181.532 -159.142

Financiële baten en lasten 17 -87.674 -88.170

Totaal van resultaat voor belastingen -269.206 -247.312

Belastingen over de winst of het verlies 21.678 18.440

-247.528 -228.872

Aandeel in resultaat van ondernemin-

gen waarin wordt deelgenomen

18 

-129.640 -170.977

Totaal van resultaat na belastingen -377.168 -399.849
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

FreshBed Company 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 56354479.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van FreshBed Company B.V. bestaan voornamelijk uit beheeractiviteiten.

Informatieverschaffing over continuïteit

Het eigen vermogen van FreshBed Company 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 Company B.V. 

In november 2019 is er een investeringsovereenkomst getekend met Sleepsore Ventures Fund I.L.P.

(SSV). In deze overeenkomst is afgesproken dat SSV € 2.800.000 investeert in de vennootschap.

Hiervoor geeft de vennootschap SSV 20% van de aandelen middels een uitgifte. In januari 2020 heeft

de uitgifte van de eerste tranche ad € 700.000 plaatsgevonden. De tweede tranche ad € 2.100.000 wordt

in de loop van 2020 geëffectueerd. 

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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Grondslagen

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.

Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde

van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere

waardevermindering, wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Onderzoekskosten worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Uitgaven voor ontwikkelingsprojecten

worden geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs als het waarschijnlijk is dat het project

commercieel en technisch succesvol zal zijn en de kosten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Voor

de geactiveerde ontwikkelingskosten is een wettelijke reserve onder het eigen vermogen gevormd ter

hoogte van het geactiveerde bedrag. De afschrijving van de geactiveerde ontwikkelingskosten vangt aan

zodra de commerciële productie is gestart en vindt lineair plaats over de verwachte toekomstige

gebruiksduur van het actief.

Positieve goodwill voortkomend uit acquisities, wordt geactiveerd en lineair afgeschreven gedurende de

verwachte economische gebruiksduur.

Negatieve goodwill valt vrij in de winst-en-verliesrekening voor zover lasten en verliezen zich voordoen,

indien hier bij de verwerking van de overname rekening mee is gehouden en deze lasten en verliezen

betrouwbaar zijn te meten. Indien geen rekening is gehouden met verwachte lasten of verliezen, dan valt

de negatieve goodwill vrij in overeenstemming met het gewogen gemiddelde van de resterende

levensduur van de verworven afschrijfbare activa. Voor zover de negatieve goodwill uitkomt boven de

reële waarde van de geïdentificeerde niet-monetaire activa wordt het meerdere direct in de winst-en-ver-

liesrekening verwerkt.
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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 FreshBed Company 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.

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.

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. Tevens wordt rekening

gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden

uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.
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FreshBed Company B.V., Ouderkerk aan de Amstel

TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

1  Immateriële vaste activa

De mutaties in de immateriële vaste activa zijn in het volgende schema samengevat: 

Kosten van

goodwill die

van derden is

verkregen

€

Boekwaarde per 1 januari 2019 1.141.879

Afschrijvingen -155.112

Desinvesteringen -1.551.120

Afschrijvingen op desinvesterin-

gen 564.353

Boekwaarde per

31 december 2019 -

De goodwill is betaald bij de overname van de aandelen Bröring Slaapcomfort B.V. in 2016.

31-12-2019 31-12-2018

€ €

2  Financiële vaste activa

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming

in groepsmaatschappijen
2 693.781

Latente belastingvorderingen 134.857 134.857

134.859 828.638
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FreshBed Company B.V., Ouderkerk aan de Amstel

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen

Deelneming FreshBed B.V. 1 1

Deelneming Pure-Development 1 B.V. 1 17.142

Deelneming Bröring Slaapcomfort B.V. - 676.638

2 693.781

2019 2018

€ €

Deelneming FreshBed B.V.

Boekwaarde per 1 januari 1 1

Saldo mutaties - -

Boekwaarde per 31 december 1 1

Deelneming FreshBed B.V. is gevestigd te Ouderkerk aan de Amstel. De deelneming bedraagt nominaal

€ 11.350 ofwel 100% van het geplaatste aandelenkapitaal. De verkrijgingsprijs bedraagt € 1.    

Het eigen vermogen van FreshBed B.V. is negatief per 31 december 2019, derhalve is de deelneming

gewaardeerd op een minimumwaardering van € 1.             

2019 2018

€ €

Deelneming Pure-Development 1 B.V.

Boekwaarde per 1 januari 17.142 58.114

Resultaat -17.141 -40.972

Boekwaarde per 31 december 1 17.142

Deelneming Pure-Developement 1 B.V. is gevestigd te Ouderkerk aan de Amstel. De deelneming

bedraagt nominaal € 18.203 ofwel 100 % van het geplaatste aandelenkapitaal. De verkrijgingsprijs

bedraagt € 1. Het eigen vermogen van Pure-Development 1 B.V. is negatief per 31 december 2019,

derhalve is de deelneming gewaardeerd op een minimumwaardering van € 1.       
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2019 2018

€ €

Deelneming Bröring Slaapcomfort B.V.

Boekwaarde per 1 januari 676.638 578.846

Resultaat 107.572 97.792

Desinvesteringen -784.210 -

Boekwaarde per 31 december - 676.638

Deelneming Bröring Slaapcomfort B.V. is gevestigd te Ouderkerk aan de Amstel. De deelneming

bedraagt nominaal € 18.200 ofwel 100 % van het geplaatste aandelenkapitaal. De verkrijgingsprijs

bedraagt € 1.750.000. De deelneming is ultimo 2019 verkocht voor € 1.750.000 aan Noah Holding B.V.

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Latente belastingvorderingen

Actieve belastinglatentie 134.857 134.857

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%.
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Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

3  Vorderingen op groepsmaatschappijen

Rekening-courant Fresbed B.V. 1 1

Rekening-courant Pure-Development 1 B.V. 1 17.142

2 17.143

Op de vordering op Freshbed B.V. is een voorziening van € 1.503.043 getroffen in verband met het

negatieve eigen vermogen van de deelneming. De vordering bedraagt daadwerkelijk € 1.503.044.

Op de vordering op Pure-Development 1 B.V. is een voorziening van € 954.335 getroffen in verband

met het negatieve eigen vermogen van de deelneming. De vordering bedraagt daadwerkelijk € 954.336.

Over de vorderingen in rekening-courant op FreshBed B.V. en Pure-Development 1 B.V. is een rente

berekend van 2%.

31-12-2019 31-12-2018

€ €

4  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 1.303 -

31-12-2019 31-12-2018

€ €

5  Liquide middelen

ING Bank N.V. 2.082 907

Rabobank 2.766 2.921

4.848 3.828
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PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN

6  Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

2019 2018

€ €

7  Agioreserve

Stand per 1 januari 2.481.012 2.481.012

Terugbetaling agio -1.750.000 -

Stand per 31 december 731.012 2.481.012

2019 2018

€ €

8  Overige reserve

Stand per 1 januari -2.342.657 -1.942.808

Uit resultaatverdeling -377.168 -399.849

Verkoopresultaat deelneming -20.977 -

Stand per 31 december -2.740.802 -2.342.657

LANGLOPENDE SCHULDEN

Informatieverschaffing over langlopende schulden

Op 12 september 2016 is een obligatielening verstrekt aan de vennootschap. Het rentepercentage

bedraagt 8,5 %. De looptijd van de bullet-lening is vastgesteld op 6 jaar. Voor deze lening is de volgende

zekerheid verstrekt:

Een pandrecht op de aandelen van de deelnemingen van de vennootschap. 

Deze zekerheid wordt verleend tot ten hoogste € 1.000.000 voor het bedrag van de hoofdsom en tot ten

hoogste 40% voor rente, boete en kosten samen, dus totaal ten hoogste van € 1.400.000.

31-12-2019 31-12-2018

€ €

10  Andere obligaties en onderhandse leningen

Obligatie lening NPEX 1.000.000 1.000.000
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2019 2018

€ €

Obligatie lening NPEX

Stand per 1 januari

Hoofdsom 1.000.000 1.000.000

Saldo per 1 januari 1.000.000 1.000.000

Saldo mutaties - -

Stand per 31 december

Hoofdsom 1.000.000 1.000.000

Saldo per 31 december 1.000.000 1.000.000

Rentepercentage 8,25 8,25

Looptijd (bullet-lening) 6 jaar 6 jaar

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

bedrag van € 1.000.000. Het rentepercentage bedraagt 8,25 %. De looptijd van de bullet-lening is

vastgesteld op 6 jaar. Voor deze lening is de volgende zekerheid verstrekt:

FreshBed Company B.V. geeft Stichting Obligatiehoudersbelangen een pandrecht op de aandelen van

Bröring Slaapcomfort B.V., Pure-Development 1 B.V. en FreshBed B.V.. Dit pandrecht is zekerheid voor

de parallelle schuld die FreshBed Company B.V. heeft aan Stichting Obligatiehoudersbelangen en voor

de betaling van de vergoedingen.

Deze zekerheid wordt verleend tot ten hoogste € 1.000.000 voor het bedrag van de hoofdsom en tot ten

hoogste 40% voor rente, boete en kosten samen, dus totaal ten hoogste van € 1.400.000.

31-12-2019 31-12-2018

€ €

11  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 9.912 198
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31-12-2019 31-12-2018

€ €

12  Schulden aan groepsmaatschappijen

Rekening-courant Noah B.V. 1.115.890 816.494

Rekening-courant Bröring Slaapcomfort B.V. - 36.424

1.115.890 852.918

Dit betreft een schuld in rekening courant op Noah Holding B.V. Over de schuld is een rente van 5%

berekend. 

Over de schuld in rekening-courant op Broring Slaapcomfort B.V. is een rente berekend van 2%.

31-12-2019 31-12-2018

€ €

13  Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 16
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

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.

Gebeurtenissen na Balansdatum

In november 2019 is er een investeringsovereenkomst getekend met Sleepsore Ventures Fund I.L.P.

(SSV). In deze overeenkomst is afgesproken dat SSV € 2.800.000 investeert in de vennootschap.

Hiervoor geeft de vennootschap SSV 20% van de aandelen middels een uitgifte. In januari 2020 heeft

de uitgifte van de eerste tranche ad € 700.000 plaatsgevonden. De tweede tranche ad € 2.100.000 wordt

in de loop van 2020 geëffectueerd. 

Het eigen vermogen van FreshBed Company 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 Company B.V. Echter door de investering in de vennootschap, 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 € 377.168 (negatief), in mindering gebracht

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

2019 2018

€ €

14  Netto-omzet

Managementvergoeding Bröring Slaapcomfort B.V. 96.000 96.000

Managementvergoeding FreshBed B.V. 75.000 75.000

171.000 171.000

Gemiddeld aantal werknemers

2019

Aantal

Gemiddeld aantal werknemers -

2018

Aantal

Gemiddeld aantal werknemers -

2019 2018

€ €

15  Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen

Afschrijving Goodwill 155.112 155.112

2019 2018

€ €

16  Overige bedrijfskosten

Algemene kosten 197.420 175.030

2019 2018

€ €

Algemene kosten

Managementvergoeding Noah B.V. 166.000 166.000

Accountantskosten 4.418 4.280

Advieskosten 19.156 -

Overige algemene kosten 1.311 52

Kosten met betrekking tot obligatielening 6.535 4.698

197.420 175.030
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2019 2018

€ €

17  Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 45.621 40.880

Rentelasten en soortgelijke kosten -133.295 -129.050

-87.674 -88.170

2019 2018

€ €

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente vorderingen groepsmaatschappijen 45.621 40.880

2019 2018

€ €

Rente vorderingen groepsmaatschappijen

Rente rekening-courant FreshBed B.V. 28.886 27.453

Rente rekening-courant Pure-Development 1 B.V. 16.371 13.012

Rente rekening-courant Bröring Slaapcomfort B.V. 364 415

45.621 40.880

2019 2018

€ €

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente schulden groepsmaatschappijen 50.515 46.353

Rente leningen 82.560 82.560

Overige rentelasten 220 137

133.295 129.050

2019 2018

€ €

Rente schulden groepsmaatschappijen

Rente rekening-courant Noah Holding B.V. 50.515 46.353

2019 2018

€ €

Rente leningen

Rente obligatielening 82.560 82.560
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2019 2018

€ €

Overige rentelasten

Bankrente en -kosten 220 137

2019 2018

€ €

18  Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Deelneming Freshbed B.V. -67.150 -20.280

Deelneming Pure-Development 1 B.V. -170.062 -248.489

Deelneming Bröring Slaapcomfort B.V. 107.572 97.792

-129.640 -170.977

Ouderkerk aan de Amstel, 14 juli 2020

FreshBed Company B.V.

Noah Holding B.V.

Vertegenwoordigd door:

B. van Doornewaard

Directeur
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