
Rapportage van de accountant
De externe accountant beoordeelt de interne beheersmaatregelen rondom de financiële verslaggeving voor
zover dat past in een efficiënte en effectieve controleaanpak en rapporteert zijn bevindingen hieromtrent via
zijn 'management letter' aan de Directie en via zijn accountantsverslag aan de Raad van Commissarissen.

In control statement

Op basis van het voorgaande en rekening houdend met de beperkingen, die noodzakelijkerwijs verbonden
zijn aan alle interne risicobeheereings- en risicocontrolesystemen, geven de systemen van de onderneming
de Directie ten aanzien van de financiële risico's een redelijke mate van zekerheid, dat de financiële
verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat en het jaarverslag een getrouw beeld geeft van
de toestand op balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar. Deze risicobeheersings- en
controlesystemen hebben in het verslagjaar naar behoren gewerkt en er zijn geen indicaties dat deze
systemen in het lopende jaar niet naar behoren zullen werken. Ten aanzien van de andere risico's is een op
de omvang van de onderneming toegesneden systeem van risicobeheersing en risicocontrole aanwezig. Dit
systeem heeft in het verslagjaar naar behoren gefunctioneerd.

Getrouwbeeldverklaring
De Directie verklaart dat, voor zover haar bekend, het jaarverslag een getrouw beeld geeft van de toestand
op de balansdatum, de gang van zaken gedurende het boekjaar van Beter Bed Holding N.V. en van de met
haar verbonden ondernemingen waarvan de gegevens in haar jaarrekening zijn opgenomen en de verwachte
gang van zaken, waarbij, voor zover gewichtige belangen zich hiertegen niet verzetten, in het bijzonder
aandacht wordt besteed aan de investeringen en de omstandigheden waarvan de ontwikkeling van de omzet
en de rentabiliteit afhankelijk is. Verder verklaart de Directie dat, voor zover haar bekend, de jaarrekening een
getrouw beeld geeft van de activa, passiva, financiële positie per de balansdatum en het resultaat van Beter
Bed Holding N.V. en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen over het boekjaar.
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