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Trading update Q3 2015: bedrijfsresultaat stijgt met 21,9% naar € 7,5
miljoen
Derde kwartaal
• Netto-omzet stijgt met 0,8% naar € 96,4 miljoen (like-for-like: +2,4%).
• Brutomarge stijgt met 0,6% naar 56,6% (onderliggende marge gecorrigeerd voor de
kosten van gratis leveringen stijgt met 1,5%).
• Kosten dalen met 0,7% naar € 47,1 miljoen.
• EBIT stijgt met 21,9% naar € 7,5 miljoen (Q3 2014: € 6,1 miljoen).
Eerste negen maanden
• Netto-omzet stijgt met 6,9% naar € 282,5 miljoen (like-for-like: +6,6%).
• Brutomarge daalt met 0,2% naar 56,6% (onderliggende marge stijgt met 0,5% ).
• Kosten stijgen met 3,1% naar € 141,8 miljoen.
• EBIT stijgt met 44,2% naar € 18,0 miljoen (Q3 2014: € 12,5 miljoen).
De omzet van Beter Bed Holding stijgt met 0,8% naar € 96,4 miljoen. De onderliggende omzetgroei
bedraagt 1,9%. Dit komt doordat vorig jaar, als gevolg van leveranciersproblemen, circa € 1 miljoen
aan orders van het tweede naar het derde kwartaal is doorgeschoven. De totale like-for-like omzetgroei
bedraagt in het derde kwartaal +2,4% ondanks de sterke vergelijkingsbasis van 12,6% in 2014.
In Duitsland stijgt de omzet in het derde kwartaal met 1,5% (Q3 2014: +13,6%). In vergelijkbare winkels
stijgt de omzet in Duitsland in het derde kwartaal met 0,7%.
In Nederland stijgt de omzet in het derde kwartaal met 3,0% door een aantrekkende vraag en sterke
promotionele acties. De omzet in vergelijkbare winkels neemt in het derde kwartaal toe met 12,0%.
België en Spanje hebben in het derde kwartaal een omzetgroei van respectievelijk 40,6% en 0,8%. De
omzetontwikkeling in Oostenrijk en Zwitserland is negatief en bedraagt respectievelijk -7,5% en -18,4%.
In Oostenrijk wordt dit veroorzaakt door een sterke vergelijkingsbasis (Q3 2014: 38,4%); in Zwitserland
ligt de oorzaak in het verslechterende economische klimaat.
In het derde kwartaal zijn 29 winkels geopend en 15 winkels gesloten. Het gemiddeld aantal winkels
ligt 1,4% lager dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Dit is voornamelijk veroorzaakt door
winkelsluitingen in Duitsland en de sluiting van de formule Slaapgenoten in 2014.
Brutomarge
In het derde kwartaal is de brutomarge gestegen naar 56,6% (Q3 2014: 56,0%) als gevolg van
verbeterde inkoopcondities en lagere verkoopkortingen. Onderliggend stijgt de brutomarge met 1,5%.

Kosten
De operationele kosten dalen in het derde kwartaal met 0,7% naar € 47,1 miljoen met name als gevolg
van een daling van het gemiddeld aantal winkels.
Bedrijfsresultaat (EBIT)
Door de gestegen omzet stijgt het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal met 21,9% van € 6,1 miljoen
naar € 7,5 miljoen.
Gang van zaken
Evenals de afgelopen perioden blijft de focus liggen op verhoging van de like-for-like groei en expansie,
alsook op het verder vergroten van de klanttevredenheid. In het laatste kwartaal van het jaar verwacht
de onderneming, gesteund door het economische herstel in de diverse markten, de resultaten hiervan
in de omzet terug te zien. Beter Bed Holding heeft in het persbericht van 23 oktober de overname van
BettenMax bekendgemaakt. BettenMax zal vanaf 1 november 2015 geconsolideerd worden in de
groepscijfers.
Interim-dividend
De onderneming keert een interim-dividend uit ten bedrage van € 0,39 per aandeel (2014: € 0,28 per
aandeel). De betaalbaarstelling is voorzien op 18 november 2015 en het aandeel zal op 3 november 2015
ex dividend noteren. De recorddatum is bepaald op 4 november 2015.

Profiel
Beter Bed Holding N.V. is actief in de Europese markt voor slaapcomfort. De activiteiten omvatten
detailhandel met in totaal 1.135 winkels per eind september 2015, via de ketens Beter Bed (Nederland
en België), Matratzen Concord (Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk), El Gigante del Colchón (Spanje)
en Beddenreus (Nederland). Verder is Beter Bed Holding via haar dochter DBC International actief in
de ontwikkeling en groothandel van merkartikelen in de slaapkamerbranche in Nederland, Duitsland,
België, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland. Beter Bed Holding N.V. behaalde in 2014 een netto-omzet
van € 364,0 miljoen. Circa 70% van de netto-omzet van de groep wordt buiten Nederland gerealiseerd.
Het aandeel Beter Bed Holding is sinds december 1996 genoteerd aan Euronext Amsterdam en is
opgenomen in de Amsterdam Small cap Index.
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