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Beter Bed Holding is een Europese retailorganisatie die haar klanten op betaalbare wijze elke
dag opnieuw zo comfortabel en gezond mogelijk wil laten slapen. Dit doet de onderneming via
de winkels en eigen webshops met de formules:

• Matratzen Concord, gevestigd in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.
• Beter Bed, gevestigd in Nederland en België.
• Beddenreus, gevestigd in Nederland.
• El Gigante del Colchón, gevestigd in Spanje.
• Literie Concorde, gevestigd in Frankrijk.
• Sängjätten, gevestigd in Zweden.

De winkelformules staan voor producten van goede kwaliteit, het beste advies aan klanten
en altijd de best mogelijke deal.

Verder heeft Beter Bed Holding een groothandel in merkartikelen in de slaapkamerbranche
via haar dochter DBC International. Het internationale merk M Line wordt verkocht in de
landen Nederland, Duitsland, België, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk.

Het huidige totaal aantal eigen winkels bedraagt 1.176. In 2015 behaalde de onderneming een
netto-omzet van € 385,4 miljoen. Hiervan wordt 70,1% buiten Nederland gerealiseerd.  

Beter Bed Holding N.V. is sinds december 1996 genoteerd aan Euronext Amsterdam. Het
aandeel Beter Bed (BBED NL0000339703) is opgenomen in de AScX.

Meer informatie vindt u op www.beterbedholding.nl.
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Uden, 30 augustus 2016

Hogere omzet en winst voor Beter Bed Holding in eerste
halfjaar 2016

• Omzetstijging van 5,7% naar € 196,7 miljoen.
• Like-for-like orderintake: + 3,5%.
• Brutomarge stijgt met 0,4% naar 57,0%.
• EBITDA stijgt met € 1,6 miljoen (10,3%) naar € 17,1 miljoen.
• Nettowinst stijgt met 7,4% naar € 8,4 miljoen.

Kengetallen halfjaarcijfers
(in miljoen € tenzij anders vermeld)

2016 H1 2015 H1 Mutatie

Omzet 196,7 186,1 5,7%

Brutomarge (%) 57,0 56,6

EBITDA 17,1 15,5 10,3%

Bedrijfsresultaat 11,6 10,5 10,3%

Nettowinst 8,4 7,8 7,4%

Winst per aandeel (in €) 0,38 0,36 7,3%

30-6-2016 30-6-2015

Solvabiliteit (%) 57,9 58,6

Ton Anbeek, Directievoorzitter
'De strategische keuze de onderneming uit te laten groeien tot een omnichannel retailer met een
marketing- en reclamebeleid gericht op klanttevredenheid en innovatie werpt zijn vruchten af,
getuige de ontwikkeling van de online omzet en de omzet in onze winkels in de eerste helft van
2016. Dit laat zich het duidelijkst zien in de Benelux waar de executie van de strategie 'From Good
to Great' volgens plan verloopt. De duitstalige landen gaan met enige vertraging dezelfde strategie
uitvoeren. Tezamen met een sterke vergelijkingsbasis verklaart dit het achterblijven van de like-
for-like groei. Ook de brutomarges en de EBIT tonen een gezonde groei. Hoewel kostenbeheersing
hoog in het vaandel staat, zijn de kosten in de eerste helft van 2016 hoger uitgevallen. Dit is mede
een gevolg van de nieuwe strategie waarbij een verdere professionalisering van de organisatie
topprioriteit is. In de eerste helft van 2016 zijn tevens eenmalige kosten verantwoord die te maken
hebben met logistieke tests/studies, omnichannel/e-commerce, marketingprojecten en de
acquisitie van Sängjätten. We verwachten dat Sängjätten vanaf de eerste helft 2017 gaat bijdragen
aan de winst.'

HALFJAARBERICHT
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Kengetallen tweedekwartaalcijfers
(in miljoen € tenzij anders vermeld)

2016 Q2 2015 Q2 Mutatie

Omzet 89,8 83,9 7,0%

Brutomarge (%) 57,4 56,7

EBITDA 4,3 3,7 16,8%

Bedrijfsresultaat 1,5 1,3 17,1%

Nettowinst 1,0 1,0 -5,7%

Tweede kwartaal 2016
In het tweede kwartaal neemt de orderintake in vergelijkbare winkels in alle landen waar de
groep actief is toe, met uitzondering van Duitsland en Zwitserland. In Nederland stijgt de
orderintake in vergelijkbare winkels met 15,9%. In Duitsland daalt de orderintake in
vergelijkbare winkels met 4,0%. De stijging van de like-for-like orderintake voor de gehele
groep bedraagt 2,5%.

In het tweede kwartaal stijgt de totale omzet met 7,0% naar € 89,8 miljoen. De omzetstijging
wordt enerzijds veroorzaakt door de positieve like-for-like ontwikkeling en anderzijds door
de toename van het gemiddeld aantal filialen met 3,3% als gevolg van autonome groei en
acquisities. Daarnaast stijgt de omzet als gevolg van een hoge orderportefeuille aan het begin
van het kwartaal.

De brutomarge in deze periode bedraagt 57,4% en ligt 0,7% hoger dan in het tweede kwartaal
van 2015. De brutomarge stijgt als gevolg van verbeterde inkoopcondities en
assortimentsverbeteringen.

In het tweede kwartaal stijgen de kosten met 8,2% naar € 50,0 miljoen. Deze stijging wordt
veroorzaakt door de toename van het gemiddeld aantal filialen en door de toegenomen like-
for-like, en betreffen voornamelijk  logistieke- en  personeelskosten (hogere bezetting en
variabele beloningen). Ook zorgen de investeringen in de verdere professionalisering van de
organisatie, onder andere op het gebied van retailmarketing, opleidingen en e-commerce,
voor hogere afschrijvings-, personeels- en IT-kosten. Daarnaast is in het tweede kwartaal
voor € 1,0 miljoen aan eenmalige lasten verantwoord, die voor het grootste gedeelte verband
houden met de strategieontwikkeling. De gemiddelde kosten (exclusief DBC) per winkel
stijgen in het tweede kwartaal met 5,2% (exclusief eenmalige lasten met 3,0%).

De EBITDA komt in het tweede kwartaal uit op € 4,3 miljoen. Dit is een stijging van € 0,6 miljoen
(16,8%) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat (EBIT) stijgt in het
tweede kwartaal van € 1,3 miljoen naar € 1,5 miljoen. De nettowinst over het tweede
kwartaal 2016 komt uit op € 1,0 miljoen (tweede kwartaal 2015: € 1,0 miljoen).

Door het seizoenspatroon in de consumentenvraag liggen omzet en nettowinst doorgaans in
het tweede en derde kwartaal op een lager niveau dan in het eerste en het vierde kwartaal.

Eerste halfjaar 2016
De omzet over het eerste halfjaar 2016 stijgt met 5,7% naar € 196,7 miljoen. In de
vergelijkbare winkels neemt de orderintake over het eerste halfjaar 2016 toe met 3,5%.
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De ontwikkeling van de omzet over het eerste halfjaar per land is als volgt:

Nederland 18,9%
Duitsland -2,8%
Oostenrijk 20,6%
Zwitserland -4,1%
Spanje 13,0%
België 29,0%
Frankrijk 63,6%

De hogere omzet wordt in Nederland naast een aantrekkende vraag als gevolg van de
aantrekkende huizenmarkt vooral veroorzaakt door de executie van de nieuwe strategie 'From
Good to Great' (met de nadruk op omnichannel e-commerce, retailmarketing,
klanttevredenheid, innovatie en logistiek). In Duitsland daalt de omzet als gevolg van minder
bezoekers in onze winkels en door de sterke vergelijkingsbasis (like-for-like H1 2015:
10,2%). In Oostenrijk en Spanje wordt de groei hoofdzakelijk veroorzaakt door een toename
van het aantal winkels als gevolg van autonome expansie en acquisities. De groep wint in
vrijwel alle landen marktaandeel.

De brutomarge bedraagt in de eerste helft van het jaar 57,0% en is daarmee 0,4% hoger dan
in dezelfde periode vorig jaar (H1 2015: 56,6%). De stijging wordt opnieuw bereikt door met
name verbeterde inkoopcondities en assortimentsaanpassingen.

Het gemiddeld aantal filialen stijgt in het eerste halfjaar 2016 met 3,1% ten opzichte van het
eerste halfjaar vorig jaar. De totale kosten stijgen in het eerste halfjaar met 6,0% van
€ 94,8 miljoen naar € 100,5 miljoen. Deze stijging komt goeddeels voort uit de eerder
genoemde toename van het gemiddeld aantal filialen en (investeringen in) de verdere
professionalisering van de organisatie. De gemiddelde kosten (exclusief DBC) per winkel
stijgen in de eerste helft van 2016 met 3,2%.

De EBITDA komt in het eerste halfjaar uit op € 17,1 miljoen. Dit is een stijging van € 1,6
miljoen (10,3%) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.Het bedrijfsresultaat (EBIT) stijgt
in deze periode met 10,3% naar € 11,6 miljoen. Als percentage van de omzet neemt het
bedrijfsresultaat toe van 5,7% naar 5,9%.

De nettowinst over het eerste halfjaar stijgt met 7,4% van € 7,8 miljoen naar € 8,4 miljoen.

De winst per aandeel over de eerste helft van 2016 bedraagt € 0,38 (eerste helft 2015:
€ 0,36).

Investeringen
De investeringen in de eerste helft van 2016 zijn uitgekomen op € 8,9 miljoen (eerste helft
2015: € 8,7 miljoen). In deze periode bedragen de investeringen in winkels € 4,5 miljoen
(eerste helft 2015: € 4,8 miljoen). De met de overname van Sängjätten verkregen activa
bedragen € 2,1 miljoen en bestaan voor € 0,3 miljoen uit materiële vaste activa en voor
€ 1,8 miljoen uit immateriële vaste activa.

Financiering/solvabiliteit
De solvabiliteit bedraagt op 30 juni 2016 57,9%. Dit was op 30 juni 2015 58,6% en ultimo 2015
57,5%.

6 HALFJAAR-CIJFERS 2016



Operationeel
In de eerste helft van 2016 zijn 53 winkels geopend en 38 winkels gesloten. Eind juni 2016
heeft de groep in totaal 1.176 eigen winkels.

Aantal winkels
31-12-2015 Gesloten Geopend 30-6-2016

Matratzen Concord 992 30 24 986

Beter Bed 97 4 3 96

El Gigante del Colchón 36 - 8 44

Beddenreus 34 4 2 32

Literie Concorde 2 - - 2

Sängjätten - - 16 16

Totaal 1.161 38 53 1.176

Matratzen Concord
Aantal winkels 31-12-2015 Gesloten Geopend 30-6-2016

Duitsland 849 24 23 848

Oostenrijk 85 4 - 81

Zwitserland 58 2 1 57

Totaal 992 30 24 986

Matratzen Concord
De omzet van de cash & carry-formule Matratzen Concord komt over de eerste helft van 2016
uit op € 123,6 miljoen (62,8% van de totale concernomzet). Dit is een daling van 1,1% ten
opzichte van de vergelijkbare periode in 2015. Van de omzet van deze formule wordt 83,1%
gerealiseerd in Duitsland en 16,9% in Oostenrijk en Zwitserland. In de vergelijkbare winkels
daalt de omzet met 4,1%.

Beter Bed
Deze formule is actief in Nederland en België. De omzet neemt in de eerste helft van 2016 toe
met € 10,7 miljoen naar € 61,1 miljoen, een stijging van 21,2%. De omzet in vergelijkbare
winkels neemt in de eerste helft van 2016 toe met 20,9%. Beter Bed draagt voor 31,1% bij aan
de totale concernomzet.

Overige formules
De omzet van de overige formules stijgt over de eerste helft van 2016 met 11,3% naar
€ 12,0 miljoen. De overige formules dragen voor 6,1% bij aan de totale concernomzet. Hierin
zijn begrepen de omzetten van de winkelformules Beddenreus (Nederland), El Gigante del
Colchón (Spanje), Literie Concorde (Frankrijk), Sängjatten (Zweden) en de groothandel DBC.
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Verwachtingen derde kwartaal 2016
In de Benelux, Spanje en Frankrijk zetten de omzettrends zich voort. In met name Duitsland
en Oostenrijk blijft de vraag achter ondanks een lichtere vergelijkingsbasis.

Interim-dividend
De onderneming is voornemens in 2016 een interim-dividend uit te keren. Zoals gebruikelijk
zullen hierover nadere mededelingen worden gedaan bij de publicatie van de trading update
op 28 oktober aanstaande.

VOOR MEER INFORMATIE:

Ton Anbeek Bart Koops
Directievoorzitter Financieel Directeur
+31 (0)413 338819 +31 (0)413 338819
+31 (0)6 53662838 +31 (0)6 46761405
ton.anbeek@beterbed.nl bart.koops@beterbed.nl
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Per 30 juni

in duizend € 30-6-2016 30-6-2015 31-12-2015

Vaste activa
Materiële vaste activa 36.075 32.907 34.520

Immateriële vaste activa 5.360 3.839 3.477

Financiële vaste activa 1.695 779 1.580

Totaal vaste activa 43.130 37.525 39.577

Vlottende activa
Voorraden 58.977 54.186 57.926

Vorderingen 7.780 7.362 8.662

Geldmiddelen en kasequivalenten 17.277 20.297 25.512

Totaal vlottende activa 84.034 81.845 92.100

TOTAAL ACTIVA 127.164 119.370 131.677

Eigen vermogen
Eigen vermogen toe te rekenen aan de

moedermaatschappij

73.676 69.959 75.750

Totaal eigen vermogen 73.676 69.959 75.750

Verplichtingen
Voorzieningen 237 889 538

Langlopende schulden 2.279 2.264 2.279

Overige kortlopende schulden 50.972 46.258 53.110

Totaal verplichtingen 53.488 49.411 55.927

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 127.164 119.370 131.677

GECONSOLIDEERDE VERKORTE BALANS
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Tweede kwartaal in duizend € Eerste halfjaar

2016 2015 2016 2015

89.796 83.886 Netto-omzet 196.663 186.086

(38.244) (36.327) Inkoopwaarde (84.562) (80.793)

51.552 47.559 Brutomarge 112.101 105.293

57,4% 56,7% 57,0% 56,6%

23.995 22.610 Personeelskosten 47.793 45.695

2.818 2.415

Afschrijvingen, afwaarderingen en

desinvesteringen vaste activa 5.440 4.935

23.236 21.251 Overige bedrijfskosten 47.248 44.126

(50.049) (46.276) Som der bedrijfslasten (100.481) (94.756)

-55,7% -55,2% -51,1% -50,9%

1.503 1.283 Bedrijfsresultaat (EBIT) 11.620 10.537

1,7% 1,5% 5,9% 5,7%

(32) (80) Financiële baten en lasten (73) (73)

1.471 1.203 Resultaat voor belastingen 11.547 10.464

(503) (176) Belastingen (3.149) (2.643)

968 1.027 Nettowinst 8.398 7.821

1,1% 1,2% 4,3% 4,2%

Winst per aandeel

0,04 0,05 Winst per aandeel in € 0,38 0,36

0,04 0,05 Verwaterde winst per aandeel in € 0,38 0,35

GECONSOLIDEERDE VERKORTE
WINST-EN-VERLIESREKENING
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Tweede

kwartaal

in duizend € Eerste

halfjaar

Eerste

kwartaal

2016 2015 2016 2015 2016 2015

968 1.027 Winst 8.398 7.821 7.430 6.794

Niet-recyclebaar:

Mutatie

herwaarderingsreserve

- - - door herwaardering grond - 140 - 140

Recyclebaar:

(58) 153

Mutatie reserve

omrekeningsverschillen (69) 586 (11) 433

910 1.180 Totaalresultaat 8.329 8.547 7.419 7.367

Bovenstaande bedragen zijn nettobedragen. De mutatie vanuit de reserve
omrekeningsverschillen is in principe volledig recyclebaar, de mutatie in de
herwaarderingsreserve niet. Er is geen belastingimpact op de reserve
omrekeningsverschillen.

GECONSOLIDEERD OVERZICHT
TOTAALRESULTAAT
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Eerste halfjaar

in duizend € 2016 2015

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 11.620 10.537

Betaalde rente (67) (68)

Betaalde winstbelasting (5.246) (1.076)

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen 5.294 4.633

Kosten (Vrijval) personeelsopties 136 98

Mutaties in:

– Voorraden (1.051) (705)

– Vorderingen 874 656

– Voorzieningen (301) (326)

– Kortlopende schulden (39) 1.239

– Overige (46) 173

11.174 15.161

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen (im)materiële vaste activa (8.901) (8.739)

Desinvesteringen (im)materiële vaste activa 146 302

Mutatie langlopende vorderingen (115) 11

(8.870) (8.426)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(Her)uitgifte aandelen - 803

Dividenduitkering (10.539) (8.124)

(10.539) (7.321)

Mutatie nettogeldmiddelen en kasequivalenten (8.235) (586)

Geldmiddelen en kasequivalenten einde verslagperiode 17.277 20.297

Kortlopende bankschuld niet zijnde aflossingsverplichtingen einde

verslagperiode - -

Nettogeldmiddelen en kasequivalenten einde verslagperiode 17.277 20.297

Geldmiddelen en kasequivalenten begin verslagperiode 25.512 20.883

Kortlopende bankschuld niet zijnde aflossingsverplichtingen begin

verslagperiode - -

Nettogeldmiddelen en kasequivalenten begin verslagperiode 25.512 20.883

Mutatie nettogeldmiddelen en kasequivalenten (8.235) (586)

GECONSOLIDEERD
KASSTROOMOVERZICHT
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in duizend € Totaal Geplaatst

kapitaal

Agio-

reserve

Reserve

omreke-

ningsver-

schillen

Herwaar-

derings-

reserve

Overige

reserve

Onver-

deelde

winst

Stand 1 januari 2015 68.635 438 17.673 814 2.847 30.003 16.860

Nettowinst 2015 7.821 - - - - - 7.821

Overige componenten

totaalresultaat 2015 726 - - 586 140 - -

Resultaatbestemming 2014 - - - - - 16.860 (16.860)

Slotdividend 2014 (8.124) - - - - (8.124) -

Interim-dividend 2015 - - - - - - -

(Her)uitgifte aandelen 803 1 761 - - 41 -

Vrijval personeelsopties 98 - - - - 98 -

Stand 30 juni 2015 69.959 439 18.434 1.400 2.987 38.878 7.821

Stand 1 januari 2016 75.750 439 18.434 1.097 2.812 30.409 22.559

Nettowinst 2016 8.398 - - - - - 8.398

Overige componenten

totaalresultaat 2016 (69) - - (69) - - -

Resultaatbestemming 2015 - - - - - 22.559 (22.559)

Slotdividend 2015 (10.539) - - - - (10.539) -

Interim-dividend 2016 - - - - - - -

(Her)uitgifte aandelen - - - - - - -

Kosten personeelsopties 136 - - - - 136 -

Stand 30 juni 2016 73.676 439 18.434 1.028 2.812 42.565 8.398

GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT
EIGEN VERMOGEN
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De in dit halfjaarbericht opgenomen verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële
informatie van Beter Bed Holding N.V. te Uden, bestaande uit de geconsolideerde verkorte
balans per 30 juni 2016, de geconsolideerde verkorte winst-en-verliesrekening, het
geconsolideerde overzicht totaalresultaat, het geconsolideerde kasstroomoverzicht en het
geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen over de periode van 1 januari 2016 tot en
met 30 juni 2016 en de toelichting, zijn door onze externe accountant beoordeeld. De in dit
halfjaarbericht opgenomen overige verkorte overzichten en de toelichtingen daarop zijn in het
kader van dit halfjaarbericht niet beoordeeld of gecontroleerd. Deze zijn ontleend aan de
jaarrekening van Beter Bed Holding N.V. te Uden over 2015 respectievelijk het halfjaarbericht
2015, uitgezonderd de zelfstandige cijfers van het eerste dan wel het tweede kwartaal. De
Directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de
tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met IAS 34 ‘Tussentijdse financiële
verslaggeving’ zoals aanvaard binnen de Europese Unie. De toelichtingen zijn een integraal
onderdeel van dit verkorte geconsolideerde halfjaarbericht.

Bepaalde bedragen uit de voorgaande verslagperiode zijn geherrubriceerd om deze in
overeenstemming te brengen met de presentatie in de huidige periode. Deze
herrubriceringen hebben voornamelijk betrekking op de kosten van desinvesteringen die
voorheen gepresenteerd werden in de overige bedrijfskosten.

Beter Bed Holding N.V. hanteert voor EBITDA de volgende definitie: Bedrijfsresultaat voor
afschrijvingen, afwaarderingen, amortisatie en boekwaarde desinvesteringen.

Algemene gegevens

Beter Bed Holding is gevestigd in Uden (Nederland) en is genoteerd aan Euronext Amsterdam.
Het geconsolideerde tussentijdse bericht van Beter Bed Holding N.V. (de ‘vennootschap’) over
het eerste halfjaar van 2016 omvat de vennootschap en haar werkmaatschappijen (tezamen
te noemen de ‘groep’). Dit verkorte, geconsolideerde tussentijdse bericht is opgesteld in
overeenstemming met Internationale Financial Reporting Standards (IFRS) IAS 34,
‘Tussentijdse Financiële Verslaggeving’. Het bevat niet alle informatie die is vereist voor een
volledige jaarrekening en dient in combinatie met de geconsolideerde jaarrekening 2015 van
de groep te worden gelezen. Dit verkorte geconsolideerde tussentijdse bericht is op
29 augustus 2016 goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gelijk aan die van de
jaarrekening 2015. De toepassing van nieuwe standaarden heeft niet geleid tot materiële
wijzigingen in de in deze halfjaarcijfers 2016 opgenomen cijfers en toelichtingen.

Overname Sängjätten

Op 2 juni 2016 heeft Beter Bed Holding N.V. een principeovereenkomst gesloten met
Sängjätten AB gevestigd te Göteborg (Zweden) over de overname van specifieke activa, het
personeel en de huurcontracten van de Sängjätten Groep. De condities en (ontbindende)
voorwaarden van deze overname zijn opgenomen in de op 2 juni 2016 tussen beide partijen
ondertekende Share Purchase Agreement.

TOELICHTING ALGEMEEN
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Deze activa zijn middels een Asset Transfer Agreement overgedragen vanuit de Sängjätten
Groep aan een nieuw opgerichte onderneming, Sängjätten Sverige AB, gevestigd te Göteborg
(Zweden). Vervolgens heeft Beter Bed Holding N.V. op 17 juni 2016 100% van de aandelen in
Sängjätten Sverige AB van Sängjätten AB overgenomen.

De formule Sängjätten sluit aan bij het businessmodel en het retailformat van de formule
Beter Bed, waarbij operationele, commerciële en financiële synergie kan worden
gerealiseerd. Met de overname van Sängjätten krijgt Beter Bed Holding een keten met
landelijke dekking in Zweden.

De wijze van verwerking in de financiële resultaten van de groep is gebaseerd op de ‘purchase
accounting’-methode. De overnamedatum (de datum waarop de overheersende zeggenschap
over het vermogen en de activiteiten van de overgenomen partij effectief overgaan op de
overnemende partij) is 17 juni 2016. De koopprijs voor de aandelen is vastgesteld op
€ 3.298.396. De netto reële waarde van de activa en passiva van Sängjätten bedraagt
€ 3.298.396. De overgenomen activa bestaan voor € 1,5 miljoen uit voorraden en voor
€ 1,8 miljoen uit de activering van de merknaam Sängjätten.

Doordat Sängjätten pas vanaf 17 juni 2016 wordt geconsolideerd, is het effect op de financiële
resultaten beperkt.

Schattingen

De opstelling van tussentijdse berichten vereist oordeelsvorming door de leiding, die
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van
grondslagen voor financiële verslaggeving en de gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen en de omvang van baten en lasten. De werkelijke uitkomsten kunnen van deze
schattingen afwijken.

Tenzij anders wordt vermeld, zijn bij het opstellen van dit verkorte geconsolideerde
tussentijdse bericht de gebruikte belangrijke, door het management gevormde oordelen bij
de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving van de groep en de gebruikte
belangrijkste schattingsbronnen gelijk aan de oordelen en bronnen die zijn toegepast bij het
opstellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2015.

Risico

De door de onderneming onderkende risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen wijken
niet significant af van hetgeen daarover in het jaarverslag 2015 is vermeld.

Seizoenspatroon

Door het seizoenspatroon in de consumentenvraag liggen omzet en nettowinst doorgaans in
het tweede en derde kwartaal op een lager niveau dan in het eerste en het vierde kwartaal.

Verbonden partijen

De financiële relaties tussen Beter Bed Holding N.V. en haar deelnemingen bestaan nagenoeg
geheel uit het ontvangen van dividenden en het ontvangen van rente op verstrekte leningen.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De groep heeft in 2015  haar kredietfaciliteiten van € 40 miljoen (waarvan € 20 miljoen
gecommitteerd) verlengd met een looptijd van vijf jaar op basis van de bestaande
convenanten. Van de faciliteiten wordt vooralsnog geen gebruik gemaakt.

Gebeurtenissen na balansdatum

In de tijd tussen het einde van de verslagperiode en het opmaken van dit halfjaarbericht
hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan waarvan melding zou moeten worden gemaakt.
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Materiële vaste activa

De investeringen in winkels bedragen in de eerste helft van 2016 € 4,5 miljoen (eerste helft
2015: € 4,8 miljoen). Daarnaast is geïnvesteerd in overige bedrijfsmiddelen, waaronder IT.
Bovendien zijn de materiële vaste activa gestegen door de verwerving van Sängjätten in
Zweden. Bedrijfsterreinen worden gewaardeerd tegen reële waarde op basis van een
regelmatig uitgevoerde taxatie door een externe deskundige. De onderneming is van mening
dat de reële waarde niet significant is gewijzigd sinds de laatste taxatie.

Eigen vermogen

Het verloop van de posten in het eigen vermogen is weergegeven in het geconsolideerd
mutatieoverzicht eigen vermogen (zie pag. 13). Ultimo juni 2016 zijn 21.955.562 aandelen
geplaatst en volgestort. In de verslagperiode is het aantal geplaatste en volgestorte aandelen
gelijk gebleven. Beter Bed Holding beschikt niet over aandelen in portefeuille.

Het gemiddeld aantal uitstaande aandelen in de verslagperiode voor de berekening van de
winst per aandeel bedraagt 21.955.562. Het aantal aandelen voor de berekening van de
verwaterde winst per aandeel is gelijk aan 22.045.727.

In de verslagperiode is het slotdividend over het boekjaar 2015 vastgesteld op € 0,48 per
gewoon aandeel van € 0,02 nominaal en dienovereenkomstig uitgekeerd. In de verslagperiode
is voor in totaal €10.538.670 aan dividend uitgekeerd.

TOELICHTING GECONSOLIDEERDE
VERKORTE BALANS
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Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten bestaan voor € 23,3 miljoen uit huur- en leasekosten
(2015: € 22,8 miljoen). Het restant van deze kosten betreft voornamelijk verkoop- en
distributiekosten.

Belastingen

De belastingdruk over het eerste halfjaar stijgt van 25,3% naar 27,3%.

TOELICHTING GECONSOLIDEERDE
VERKORTE WINST-EN-
VERLIESREKENNG
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De Directie verklaart, voor zover ons bekend, dat:

• de halfjaarcijfers 2016 een getrouw beeld geven van de activa, de passiva, de financiële
positie, kasstromen en de winst of het verlies van de vennootschap en de gezamenlijke in
de consolidatie opgenomen ondernemingen;

• de halfjaarcijfers 2016 een getrouw overzicht geven van de belangrijke gebeurtenissen die
zich in de eerste zes maanden van het desbetreffende boekjaar hebben voorgedaan en het
effect daarvan op de halfjaarcijfers, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s
en onzekerheden voor de overige zes maanden van het desbetreffende boekjaar, en, de
belangrijkste transacties met verbonden partijen.

Directie
drs. A.H. Anbeek drs. B.F. Koops RA

VERKLARING BESTUUR
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Aan: het Bestuur en de Raad van Commissarissen van Beter Bed Holding N.V.

Opdracht

Wij hebben de in dit halfjaarbericht opgenomen geconsolideerde verkorte tussentijdse
financiële informatie van Beter Bed Holding N.V. te Uden bestaande uit de geconsolideerde
verkorte balans per 30 juni 2016, de geconsolideerde verkorte winst-en-verliesrekening, het
geconsolideerde kasstroomoverzicht, het geconsolideerde overzicht totaalresultaat en het
geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen over de periode van 1 januari 2016 tot en
met 30 juni 2016 en de toelichting, beoordeeld. Het bestuur van de vennootschap is
verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de tussentijdse financiële
informatie in overeenstemming met IAS 34 ‘Tussentijdse financiële verslaggeving’ zoals
aanvaard binnen de Europese Unie. Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te
formuleren bij de tussentijdse financiële informatie op basis van onze beoordeling.

Werkzaamheden

Wij hebben onze beoordeling van de tussentijdse financiële informatie verricht in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 2410, ‘Het beoordelen van
tussentijdse financiële informatie door de accountant van de entiteit’. Een beoordeling van
tussentijdse financiële informatie bestaat uit het inwinnen van inlichtingen, met name bij
personen die verantwoordelijk zijn voor financiën en verslaggeving, en het uitvoeren van
cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is
aanzienlijk geringer dan die van een controle die is uitgevoerd in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden en stelt ons niet in staat zekerheid te verkrijgen dat wij
kennis hebben genomen van alle aangelegenheden van materieel belang die bij een controle
onderkend zouden worden. Om die reden geven wij geen controleverklaring af.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten
concluderen dat de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie over de
periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 niet, in alle van materieel belang zijnde
aspecten, is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 ‘Tussentijdse financiële
verslaggeving’ zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

Eindhoven, 29 augustus 2016

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door drs. W.C. van Rooij RA

BEOORDELINGSVERKLARING
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