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(*1) Waar in de tekst achter een getal k staat, betekent dit dat het bedrag x € 1.000 is 

In deze update bespreken wij de volgende onderwerpen: 

- Toelichting op de gepubliceerde geconsolideerde jaarrekening 2020 van FreshBed Company 
B.V. – Update Bröring Slaapcomfort B.V. 

- Structuur FreshBed Company B.V. 
- Geconsolideerde tussentijdse cijfers 2021 van FreshBed Company B.V. 
- Vooruitzicht 2022 

 

Toelichting op de gepubliceerde geconsolideerde jaarrekening 2020 van FreshBed Company B.V. – 
Update Bröring Slaapcomfort B.V. 

Graag geven wij een nadere toelichting op het gebruik van de geconsolideerde jaarrekening 2020 
van FreshBed Company B.V. welke wij recentelijk hebben gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel en gepubliceerd op de website van NPEX.  

Tot en met het boekjaar 2019 zijn de jaarrekeningen van de individuele dochtermaatschappijen van 
FreshBed Company B.V. apart gepubliceerd op de website van NPEX. Dit betrof FreshBed B.V., Pure-
Development 1 B.V. en Bröring Slaapcomfort B.V. 

Vanaf het boekjaar 2020 zijn de hierboven genoemde vennootschappen niet meer individueel, maar 
geconsolideerd gepubliceerd in de geconsolideerde jaarrekening 2020 van FreshBed Company B.V. 
In deze geconsolideerde jaarrekening over 2020 zijn de resultaten van Bröring Slaapcomfort B.V. 
echter niet meer meegenomen.  

Zoals wij reeds eerder naar de obligatiehouders hebben gecommuniceerd, heeft in 2019 het 
Amerikaanse investeringsfonds SleepScore Ventures (per 13 oktober 2021 hernoemd naar 
Supermoon Capital) aangegeven te willen investeren in FreshBed Company B.V.  

Supermoon Capital is het eerste fonds dat investeert in start- en scale ups die slaap innovatieve en 
wetenschappelijk onderbouwde producten en services in de markt zetten. Voor FreshBed is deze 
investeerder vanaf het eerste moment interessant daar zij de organisatie in staat hebben gesteld de 
Amerikaanse markt te kunnen betreden en tevens een introductie te krijgen naar een Amerikaanse 
beursgenoteerde distributeur/retailer waar in 2021 intussen ook succesvolle leveringen aan zijn 
gedaan. Supermoon Capital heeft duidelijk aangegeven louter te willen investeren in slaapinnovatie 
(FreshBed) en geen interesse te hebben en niet in Broring daar dit puur als een verkoopkanaal wordt 
gezien door Supermoon Capital. 

Om deze investering van uiteindelijk € 2.800k (*1) voor 20% van de aandelen in FreshBed Company 
B.V. mogelijk te maken heeft FreshBed Company B.V. daarom haar 100% aandelenbelang in Bröring 
Slaapcomfort B.V. begin 2020 voor een bedrag van € 1.750k verkocht aan Noah Holding B.V., de 
indertijd 100% aandeelhouder in FreshBed Company B.V. Noah Holding B.V. heeft op verzoek van 
Stichting Obligatiehoudersbelangen een comfort letter afgegeven, dat Noah Holding B.V. gedurende 
de resterende looptijd van de obligatielening geen onttrekkingen uit Bröring Slaapcomfort B.V. zal 
doen. 

Bij de verkoop van de aandelen in Bröring Slaapcomfort B.V. is het pandrecht van Stichting 
Obligatiehoudersbelangen, dat in verband met de uitgifte van de obligaties van FreshBed Company 
B.V. in mei 2016 is gevestigd, gehandhaafd. Voornoemde is dus de reden dat de jaarrekening 2020 
van Bröring Slaapcomfort B.V. niet meer gepubliceerd is, maar in onze communicatie naar 
obligatiehouders wel is benoemd. 
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Voor de waardering van het pandrecht kunnen wij u berichten dat omzet van Bröring Slaapcomfort 
B.V over 2020 ruim € 3.700k (2019: ruim € 3.600k) bedroeg met een resultaat na belasting van circa 
€ 130k (2019: circa € 107k) met een eigen vermogen van circa € 914k (2019: circa € 784k).  

In de volgende paragraaf geven wij graag de huidige situatie weer van onze structuur. 

 

Structuur FreshBed Company B.V. 

Hieronder is de structuur weergegeven welke per december 2021 bestaat: 

 
 

Wij geven voor de duidelijkheid nog de historie van ons bedrijf sinds 2016 weer.  

Van 2016 tot 2020 bestond de structuur van FreshBed Company B.V. uit deze vennootschap samen 
met haar dochtermaatschappijen FreshBed B.V., Pure-Development 1 B.V. en Bröring Slaapcomfort 
B.V.   

Door het toetreden van het Supermoon Capital Fund I L.P. begin 2020 is Bröring Slaapcomfort B.V. 
begin 2020 verhangen van FreshBed Company B.V. naar Noah Holding B.V. waardoor deze 
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vennootschap geen dochtermaatschappij meer is van FreshBed Company B.V. Zoals in voorgaande 
paragraaf al aangegeven is bij het verhangen van Bröring Slaapcomfort B.V. het pandrecht op de 
aandelen Bröring Slaapcomfort B.V. ten behoeve van de obligatiehouders in stand gebleven. 

In de loop van 2021 zijn een tweetal vennootschappen opgericht onder FreshBed Company B.V., te 
weten een Nederlandse vennootschap genaamd FreshBed International B.V. en een Amerikaanse 
vennootschap genaamd FreshBed Corporation Inc. Daarnaast hebben wij FreshBed B.V. hernoemd 
naar FreshBed US B.V. 

De redenen voor het oprichten van de twee nieuwe vennootschappen zijn enerzijds om het risico op 
aansprakelijkheid voor leveringen vanaf juli 2021 naar Amerika zo veel als mogelijk te beperken (wij 
hebben hiervoor een uitgebreide algemene en productaansprakelijkheidsverzekering afgesloten). 
Anderzijds willen we vanuit de Amerikaanse vennootschap de groei in Noord-Amerika kunnen 
faciliteren door ook in Amerika werknemers aan te kunnen nemen.  

 

Geconsolideerde tussentijdse cijfers 2021 van FreshBed Company B.V. 

Hieronder volgt een uiteenzetting van de niet door een accountant beoordeelde geconsolideerde 
tussentijdse cijfers tot en met september 2021 van FreshBed Company B.V. In deze consolidatie zijn 
meegenomen FreshBed Company B.V., Pure-Development 1 B.V., FreshBed US B.V., FreshBed 
Corporation Inc. en FreshBed International B.V. 

 

(x EUR 1.000)

Netto-omzet 1.861€       181€          
Inkoopwaarde omzet -1.207€     -108€        
Brutowinst 654€         74€                 

Lonen en salarissen 137€          41€            
Sociale lasten 30€            11€            
Pensioenkosten 19€            6€              
Overige personeelskosten 330€          53€            
Personeelskosten 516€         112€         

Afschrijvingen 50€           31€           

Huisvestingskosten 51€            21€            
Verkoopkosten 113€          40€            
Autokosten 10€            7€              
Kantoorkosten 16€            9€              
Algemene kosten 297€          170€          
Overige bedrijfskosten 486€         248€         

Som der bedrijfskosten 1.051€      390€              
Operationeel resultaat -397€        -316€             

Financiële lasten -107€        -122€        
Financiële basten en lasten -107€        -122€             

Resultaat voor belastingen -504€        -439€             

Belastingen -€           -€           
Resultaat deelnemingen -€           -€           
Belastingen -€          -€               

Resultaat na belastingen -504€        -439€             

voorlopig
30 september 2021 30 september 2020

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening FreshBed Company B.V.

voorlopig
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Zoals u kunt zien is de netto-omzet gestegen van € 181k naar € 1.861k (+ 928%) door het betreden 
van de Amerikaanse markt en het uitleveren van de eerste Amerikaanse verkooporders. Hierdoor is 
de brutowinst in dezelfde periode gestegen van € 74k naar € 654k (+ 783%) doordat wij de marge 
inclusief verstrekte kortingen in 2021 (35%) ten opzichte van 2020 (41%) op peil hebben weten te 
houden. 

Hier tegenover staat wel een toename van de som der bedrijfskosten van € 390k naar € 1.051k 
(+ € 661k) (+ 169%) ten opzichte van dezelfde periode 2020, aangezien wij hebben geïnvesteerd in 
onze interne organisatie (onder andere de uitbreiding van het team, uitbereiding van het 
intellectueel eigendom, het neerzetten van een supply chain afdeling en het certificeren van onze 
producten voor de Amerikaanse markt) alsmede in productontwikkeling om het mogelijk te maken 
te Amerikaanse markt te kunnen betreden. De financieringskosten zijn in dezelfde periode nagenoeg 
gelijk gebleven (- € 15k).  

Vooruitkijkend naar de verwachte geconsolideerde cijfers over het laatste kwartaal van 2021 is de 
omzet gestegen naar circa € 3.300k door verkopen aan onze Amerikaanse klant. 

Voor wat betreft het resultaat vóór belastingen is het onze verwachting dat deze ongeveer € 700k 
negatief zal bedragen over heel 2021. Het verwachte resultaat na belastingen bedraagt naar 
verwachting circa € 590k negatief (2020: circa € 544k negatief). Dit verlies is, ondanks de toename 
van de omzet in 2021, wederom gerelateerd aan de investeringen welke wij doen om de organisatie 
gereed te maken voor een verdere toename van het aantal verkochte FreshBed slaapsystemen. Deze 
investeringen leiden in onze prognoses over 2022 tot een verdere stijging van de omzet alsmede tot 
een positief resultaat.  

 

Vooruitzicht 2022 

Met de toenemende internationale vraag naar een gezonde, veilige en duurzame verbetering van de 
slaap, alsmede het creëren van een ecosysteem rondom de FreshBed slaapsystemen door het 
digitaliseren van slaap- en gezondheidsadvies op basis van verzamelde geanonimiseerde data vanuit 
de FreshBed App, is FreshBed gedreven om in 2022 nog verder te innoveren en uit te breiden.  

Hiervoor is aanvullend kapitaal nodig en daarom is FreshBed voornemens een tweede NPEX 
obligatielening uit te geven via NPEX. Het nieuw te verwerven kapitaal zal worden ingezet voor het 
ontwikkelen van nieuwe FreshBed slaapsystemen voor nieuwe export markten, het ontwikkelen en 
integreren van extra slaapverbetering tools op wetenschappelijke basis, het verder uitbreiden van 
het FreshBed team en het vergroten van het werkkapitaal. 


