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Smartphoto group verbetert rendabiliteit verder 

 

● Stijging van de bedrijfsopbrengsten van 45,1 miljoen euro in 2016 tot 45,6 miljoen euro in 2017 (+ 1,1%) 
● De EBITDA steeg van 4,5 miljoen euro in 2016 naar 6,6 miljoen euro (+ 44,5%) 

 
Smartphoto group, de foto e-commerce groep uit Wetteren realiseerde in 2017 een stijging van de               
bedrijfsopbrengsten tot 45,6 miljoen euro (*) (45,1 miljoen euro in 2016). 
 
De evolutie van de bedrijfsopbrengsten is het resultaat van een solide organische groei van 4,7% in combinatie                 
met de bewuste afbouw van bepaalde bedrijfsopbrengsten. Zo werden onder andere de buitenlandse Webprint              
websites in smartphoto geïntegreerd, de B2B activiteit afgebouwd en labels als ‘Kaartwereld’ en ‘Posters’              
verkocht. 

De organische groei werd onder andere gestuurd door het succes van de gifts (+8%) en de groei in fotoboeken                   
door de nieuwe boekenrange (+8%). 

Dankzij de blijvende focus op rendabiliteit is de EBITDA ten opzichte van 2016 (4,5 miljoen euro) toegenomen                 
tot 6,6 miljoen euro(*), een stijging met 44,5%. Zowel betere marketing efficiëntie als de synergie-effecten door                
de overname van Webprint hebben hiertoe bijgedragen. 

De definitieve, geauditeerde en volledige jaarresultaten 2017 zullen gecommuniceerd worden in het persbericht             
van 2 maart 2018. 

 

(*) 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 BE0974323553, 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. 

 
Definities 
EBITDA = Winst/verlies (-) uit de bedrijfsactiviteiten gecorrigeerd voor afschrijvingen, waardeverminderingen en            
voorzieningen. 
 
 
 

 
 



 
 
 
Financiële kalender 
  2 maart 2018 vóór beurstijd Jaarresultaten 2017 
  9 mei 2018 om 14.00 uur Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
31 augustus 2018 na beurstijd Halfjaarresultaten en halfjaarlijks financieel verslag 2018 
 

 

Voor aanvullende informatie 
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