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Hoofddorp, 29 september 2016
Betreft: antwoorden op vragen in uw brief van 1 september 2016

Geachte Heren,
In navolging van ons telefonische overleg van vandaag, sturen wij u hierbij de
antwoorden op de vragen die u heeft gesteld in uw brief van 1 september jl.
Wij zijn verheugd te vernemen dat wij u met onze telefonische toelichting gerust
hebben kunnen stellen en dat we de door u geuite zorgen hebben kunnen wegnemen.
Hieronder volgende de antwoorden op de vragen.
Antwoorden op de kernvragen

A. Is de door Basic-Fit gepresenteerde ebitda een voor beleggers betekenisvolle
maatstaf voor de operationele winstgevendheid?
Ja
B. Heeft de controlerend accountant (EY) erop toegezien dat voldoende toelichting wordt
gegeven in financiële publicaties om een foute interpretatie te voorkomen?
E&Y heeft daarop toegezien
C. Geven de door Basic-Fit op de balans gepresenteerde materiele activa - en in het
bijzonder de fitnessapparatuur - de reële waarde aan van deze activa?
Ja
D. Heeft de controlerend accountant erop toegezien dat de waardering van de materiele
activa - in het bijzonder de fitnessapparatuur - niet alleen is toegestaan vanuit IFRS
regels, maar ook dat er door Basic-Fit voldoende toelichting wordt gegeven om een
foute interpretatie te voorkomen?
Ja

12. Kunt u inzicht geven in de omvang en het verloop van de geldstromen inzake de
bijdragen in marketinguitgaven door leveranciers? In dit verband rijst de vraag ook of
sprake is van een vordering van Basic-Fit op leveranciers?
Wij communiceren deze niet, omdat dit voor ons en voor onze leveranciers
commercieel gevoelige informatie is. Er kan op enig moment uiteraard sprake zijn
van een kortlopende vordering als een factuur inzake de marketing bijdrage nog niet
betaald of er nog niet gefactureerd is.
13. Tijdens de analistenpresentatie over de tweede kwartaalcijfers meldde ceo René Moos
dat de afschrijvingsmethodiek wordt aangepast. In plaats van een termijn van 6 jaar
voor alle apparaten wordt nu een termijn gehanteerd van 4,5 jaar voor cardio
apparaten en tussen de 9 en 10 jaar voor krachtapparaten. Ook de restwaarde voor
cardio-apparaten wordt aangepast. Wat was de aanleiding om de
afschrijvingsmethodiek aan te passen? Zou nader toegelicht kunnen worden wat de
impact van de nieuwe methodiek is op toekomstige afschrijvingen?
Wij passen de afschrijvingsmethodiek aan om deze beter in lijn te brengen met de
feitelijke situatie, namelijk dat cardio apparatuur korter meegaat dan kracht
apparatuur en dat ze een restwaarde hebben. Het resultaat zal zijn dat de
afschrijvingen iets lager zullen zijn als percentage van de omzet en zal uitkomen
binnen de aangegeven bandbreedte van 16%-17% van de omzet.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
R.M. Moos
CEO

