
 

 
 

  

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie 
 

Wetteren, 23 januari 2017 – 17.35 uur 
 

Smartphoto group bevestigt groei 

 Stijging van de bedrijfsopbrengsten tot 45,1 miljoen euro tegenover 34,2 miljoen euro in 2015 (+ 32%) 

 De REBITDA steeg van 4,2 miljoen euro in 2015 naar 5,4 miljoen euro (+ 28%) 
 
Smartphoto group, de photo e-commerce groep uit Wetteren realiseerde in 2016 een stijging van de 
bedrijfsopbrengsten van 32% tot 45,1 miljoen euro (*) (34,2 miljoen euro in 2015). 

Dit is het resultaat van een organische double digit groei gecombineerd met de bedrijfsopbrengsten van 
Webprint vanaf 1/5/2016. 

De REBITDA kwam uit op 5,4 miljoen euro (*), een stijging met 28% (4,2 miljoen euro in 2015). 

De integratie van Webprint loopt zoals gepland met onder andere het integreren van de buitenlandse websites 
in de smartphoto websites en het herschikken van de B2B klantenportefeuille. Sinds 12 oktober 2016 is 
webprint.nl gemigreerd naar het mobielvriendelijke smartphoto platform. In het eerste kwartaal van 2017 zal 
ook de volledige productie uit Nederland overgeplaatst zijn naar Wetteren.  

De niet-recurrente kosten van de integratie waaronder de sluiting van de productieafdeling en het afslanken 
van de business unit drukten in het overgangsjaar 2016 op het nettoresultaat van de groep. De verwachte 
synergie-effecten moeten in de loop van 2017 gerealiseerd worden. 

De definitieve, geauditeerde en volledige jaarresultaten 2016 zullen gecommuniceerd worden in het 
persbericht van 2 maart 2017. 

(*) Voorlopige, niet-geauditeerde cijfers opgesteld in overeenstemming met IFRS. 

Over smartphoto group 
Smartphoto group is actief in 14 Europese landen en richt zich vooral tot consumenten. De aandelen van 
smartphoto group worden op Euronext Brussels verhandeld (ISIN BE0003663748, ticker symbool SMAR). 

Smartphoto group is actief in B2C E-commerce met betaalbare fotoproducten van hoge kwaliteit zoals 
fotoboeken, fotokaartjes, fotokalenders, foto op canvas en fotogeschenken, en dit onder de naam 
smartphotoTM en WebprintTM.  

Financiële kalender 
  2 maart 2017 vóór beurstijd Jaarresultaten 2016 
10 mei 2017 om 14.00 uur Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
24 augustus 2017 na beurstijd  Halfjaarresultaten en halfjaarlijks financieel verslag 2017 
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Stef De corte, CEO 

smartphoto group NV 
Kwatrechtsteenweg 160 
B- 9230 Wetteren 
Tel. +32.9.365.98.10 
E-mail: maggy.vandenstock@smartphoto.com -   Internet: www.smartphotogroup.com 

mailto:maggy.vandenstock@smartphoto.com
http://www.smartphotogroup.com/

