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Beter Bed: omzet stijgt in vierde kwartaal met 8,6%
Vierde kwartaal
• Netto-omzet stijgt naar € 111,8 miljoen (like-for-like orderintake: +4,6%).
• EBITDA daalt met 9,2% naar € 14,1 miljoen.
2016
• Netto-omzet stijgt met 6,5% naar € 410,5 miljoen.
• EBITDA daalt met 6,3% naar € 38,5 miljoen.
Vierde kwartaal
In het vierde kwartaal van 2016 stijgt de omzet van Beter Bed met 8,6% naar € 111,8
miljoen. De stijging wordt mede bereikt door een toename van het gemiddeld aantal filialen,
als gevolg van autonome groei en overnames. De like-for-like orderintake groeit met 4,6%.
De online omzet stijgt met 50,0%.
In Duitsland daalt de omzet met 2,9% (Q4 2015: -1,6%). De procentuele daling in Q4 is
minder sterk dan de procentuele daling in de eerste drie kwartalen. In vergelijkbare winkels
daalt de orderintake met 4,5%, voornamelijk als gevolg van lagere bezoekersaantallen.
In Nederland stijgt de omzet met 25,8% door een aantrekkende vraag en sterke,
promotionele acties. De orderintake in vergelijkbare winkels neemt toe met 21,5%.
Resultaten 2016
In 2016 stijgt de omzet van Beter Bed met 6,5% naar € 410,5 miljoen (like-for-like
orderintake: +2,8%). Duitsland laat een omzetdaling zien van 4,0% en ligt daarmee in lijn
met de ontwikkeling van de Duitse markt in 2016. Nederland realiseert een omzetstijging
van 19,8%. Oostenrijk, Zwitserland, Spanje en België hebben een omzetgroei gerealiseerd
van respectievelijk 14,8%, 3,3%, 22,0% en 30,9%. In deze landen, met uitzondering van
Oostenrijk, wordt de stijging veroorzaakt door een combinatie van expansie en like-for-like
groei van de orderintake. De online omzet stijgt met 48,2%.
Ultimo 2016 bedraagt de orderportefeuille voor Beter Bed € 27,5 miljoen en komt daarmee
€ 4,9 miljoen hoger uit dan ultimo 2015.
Eind 2016 bedraagt het totaal aantal winkels 1.206, een toename van netto 47 winkels
(waarvan 16 middels de overname van Sängjätten). Nieuwe winkels zijn voornamelijk
geopend in Duitsland, Spanje, België en Frankrijk. De stijging van het aantal winkels is,
afgezien van de overname van Sängjätten in Zweden in juni, gelijkmatig over het jaar
verdeeld.
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EBITDA
De EBITDA daalt in het vierde kwartaal met 9,2% naar € 14,1 miljoen en komt daarmee uit
op 12,6% van de omzet. De daling van de EBITDA wordt met name veroorzaakt door de
lagere omzet in Duitsland, de hogere kosten in Nederland en de resultaten van Sängjätten.
De EBITDA over geheel 2016 zal naar verwachting circa € 38,5 miljoen bedragen (2015:
€ 41,1 miljoen). Ter verbetering van het rendement zijn inmiddels in de diverse landen
maatregelen genomen gericht op omzetstijging, zoals investeringen in omnichannel, en
maatregelen ter reductie van kosten in met name de logistiek.
De definitieve cijfers 2016 zullen op 17 maart 2017 worden gepubliceerd. Op de resultaten
in dit persbericht is geen accountantscontrole toegepast.

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. 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, Zweden en
het Verenigd Koninkrijk.
Het huidige totaal aantal eigen winkels bedraagt 1.206. In 2016 behaalde de onderneming
een netto-omzet van € 410,5 miljoen. Hiervan wordt 66,4% 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.
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