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Beter Bed Holding: omzet stijgt in eerste kwartaal met 7,6%
Beter Bed Holding N.V. heeft een positief eerste kwartaal gerealiseerd. De omzet bedraagt
€ 115,0 miljoen, een toename van € 8,1 miljoen (7,6%) ten opzichte van vorig jaar (Q1 2016:
€ 106,9 miljoen). Exclusief de overname van Sängjätten neemt de omzet met 5,0% toe.
In Duitsland laat de omzetontwikkeling ten opzichte van de voorgaande kwartalen een
voorzichtige kentering zien. De like-for-like omzet in het eerste kwartaal bedraagt -1,7%
(Q4 2016: -4,5%; Q3 2016: -8,8%). De omzet stijgt in het eerste kwartaal uiteindelijk met
0,7%.
In Nederland stijgt de omzet in het eerste kwartaal met 12,0%. De orderintake in vergelijkbare
winkels neemt toe met 4,2%. Het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid blijven
onverminderd hoog.
Zwitserland, Spanje en België tonen in het eerste kwartaal een omzetgroei van respectievelijk
5,2%, 22,4% en 31,1%. De omzetdaling in Oostenrijk bedraagt 10,3% en wordt voornamelijk
veroorzaakt door de sterke vergelijkingsbasis (uitverkoop van voorraden van de voormalige
BettenMax-formule begin 2016).
De orderportefeuille van de groep bedraagt aan het eind van het eerste kwartaal € 24,6
miljoen en komt daarmee 10,4% hoger uit dan voorgaand jaar.
Profiel
Beter Bed Holding is een Europese retailorganisatie die haar klanten op betaalbare wijze elke
dag opnieuw zo comfortabel en gezond mogelijk wil laten slapen. 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 met het internationale merk M line.
Het huidige totaal aantal eigen winkels bedraagt 1.202. In 2016 behaalde de onderneming een
omzet van € 410,5 miljoen met een EBITDA van € 37,5 miljoen.
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Hard at work on a good night’s rest

