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JAARRESULTATEN 2020
Smartphoto group realiseert opnieuw een zeer sterke groei van omzet en rendabiliteit
V
 oorstel tot dividend
● De bedrijfsopbrengsten kenden een dubbelcijferige groei met 19,2% van 51,5 miljoen euro in 2019 naar 61,4
miljoen euro in 2020.
● Verbeterde marketingefficiëntie leidt tot een groei van de EBITDA met 34,9% van 8,8 miljoen euro in 2019 naar
11,9 miljoen euro in 2020.
● Nettoresultaat evolueert van 6,9 miljoen euro in 2019 tot 8,4 miljoen euro in 2020.
● Toename van de nettogeldmiddelen met 5,0 miljoen euro (+61,1%) van 8,2 miljoen euro in 2019 naar 13,2
miljoen euro in 2020, en dit ondanks de dividenduitkering, de verdere inkoop eigen aandelen en de opstart van
de nieuwe fabriek.
● Voorstel tot uitkering van een brutodividend over 2020 van 0,60 euro per aandeel (of een stijging met 9%).

Kerncijfers
Geauditeerde cijfers, opgesteld in overeenstemming met IFRS

Meer gedetailleerde cijfergegevens zijn achteraan in dit persbericht opgenomen.

Toelichting
Smartphoto group, de innovatieve e-commerce groep uit Wetteren, zette opnieuw een dubbelcijferige groei neer van
de bedrijfsopbrengsten. Met een toename van 9,9 miljoen euro evolueerden de bedrijfsopbrengsten van 51,5
miljoen euro in 2019 naar 61,4 miljoen euro in 2020 (+19,2%).
De EBITDA kende een groei met 34,9% van 8,8 miljoen euro in 2019 naar 11,9 miljoen euro in 2020, zijnde een
toename van 3,1 miljoen euro.
De verdere focus op de uitbreiding van ons productaanbod van gepersonaliseerde producten en geschenken,
ondersteund door een efficiëntere marketing, leidt tot deze groei van de bedrijfsopbrengsten en de rendabiliteit.
Ook de lancering in de eerste jaarhelft van een supersnelle levering voor een aantal producten, ‘Vandaag besteld,
morgen in huis’, heeft hiertoe zeker bijgedragen. Dit wordt in 2021 nog verder uitgebreid.

Met de ingebruikname van de nieuwe fabriek in het derde kwartaal van 2020, op slechts een paar kilometer van de
huidige fabriek in Wetteren, hebben we meer ruimte voor onze groei gecreëerd. Dit leidde bovendien reeds tot een
aantal efficiëntieverbeteringen in productie tijdens het piekseizoen.
We kunnen niet alleen alles beter positioneren in beide gebouwen, we plaatsen nu ook met gemak nieuwe
machines op de productievloer, wat ons nog meer mogelijkheden geeft om nieuwe producten te lanceren.
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Financieel resultaat
Het financieel resultaat daalde van -0,3 miljoen euro in 2019 naar -0,5 miljoen euro in 2020. Deze daling is
voornamelijk te wijten aan de wisselkoersverliezen uit de omrekeningsverschillen naar aanleiding van de
deconsolidatie van ExtraFilm A/S (-0,1 miljoen euro) en de negatieve impact van de wisselkoersschommelingen
met betrekking tot de SEK, CHF en NOK (-0,1 miljoen euro).
Winstbelasting
De winstbelasting evolueerde van 2,1 miljoen euro in 2019 naar 0,5 miljoen euro in 2020. De winstbelastingbaten
van 0,5 miljoen euro bestaan enerzijds uit de toename van de uitgestelde belastingvorderingen voor 1,6 miljoen
euro als gevolg van de verdere groei in rendabiliteit, dewelke resulteert in een versnelde recuperatie van de fiscale
verliezen, en de toename van de uitgestelde belastingverplichtingen voor 0,4 miljoen euro met betrekking tot
belastbare tijdelijke verschillen. Anderzijds bedroegen de belastinglasten op het resultaat 0,7 miljoen euro.
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Per 31 december 2020 bedroeg de nettowinst 8,4 miljoen euro, een toename met 21,2% tegenover de nettowinst
van 6,9 miljoen euro per 31 december 2019. Deze toename van de winst over de periode 2020 met 1,5 miljoen euro,
is vooral te verklaren door:
○ een toename van de winst uit de bedrijfsactiviteiten van 3,2 miljoen euro;
○ een daling van het financieel resultaat met 0,2 miljoen euro; en,
○ een daling van de winstbelastingbaten met 1,5 miljoen euro.
De niet-gerealiseerde resultaten na belastingen bedroegen 1,3 miljoen euro per 31 december 2020 tegenover 0,03
miljoen euro per 31 december 2019. Deze niet-gerealiseerde resultaten betreffen hoofdzakelijk de herwaarderingsmeerwaarde op terreinen en gebouwen na belastingen voor 1,3 miljoen euro.
De gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, inclusief de reclassificatieaanpassingen betreffende de omrekeningsverschillen naar aanleiding van de deconsolidatie van ExtraFilm (Norway) A/S (0,2 miljoen euro), bedroegen 9,9 miljoen euro.

Dividend
De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 mei 2021 voorstellen om een
brutodividend over 2020 van 0,60 euro per aandeel uit te keren (of een stijging met 9%).

Balans
Het balanstotaal is toegenomen met 6,9 miljoen euro tot 71,1 miljoen euro per 31 december 2020. Voornamelijk de
volgende elementen hebben hiertoe bijgedragen:
Materiële vaste activa
De nettoboekwaarde van de materiële vaste activa is toegenomen met 3 miljoen euro. Deze toename is te verklaren
door:
● de investeringen voor 1,9 miljoen euro, hoofdzakelijk bestaande uit de investeringen in productiemachines, de
ingebruikname van het bijkomende productiegebouw te Vantegem (Wetteren) en renovaties met betrekking tot
het gebouw te Kwatrecht (Wetteren),
● de herwaarderingsmeerwaarde met betrekking tot de terreinen en gebouwen te Wetteren voor een bedrag van
2,4 miljoen euro, en
● de afschrijvingen op de materiële vaste activa voor een bedrag van 1,3 miljoen euro.
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Met een gebruiksrecht overeenstemmende activa
De nettoboekwaarde van de met een gebruiksrecht overeenstemmende activa bedraagt per 31 december 2020 1,4
miljoen euro tegenover een nettoboekwaarde van 2,0 miljoen euro per 31 december 2019. Deze daling van de
nettoboekwaarde omvat enerzijds de investeringen voor 0,2 miljoen euro en anderzijds de afschrijvingen over de
periode voor 0,9 miljoen euro.
Immateriële activa
De nettoboekwaarde van de immateriële activa is toegenomen met 0,1 miljoen euro tot 2,8 miljoen euro.
Deze stijging is hoofdzakelijk te relateren aan de investeringen voor 1,1 miljoen euro, waarvan 0,5 miljoen euro
intern werd gegenereerd, en de afschrijvingen voor 0,9 miljoen euro. De investeringen hebben voornamelijk
betrekking op:
● de mobiele toepassingen door het verhogen van de compatibiliteit met browsers van verschillende platformen,
● de migratie van de smartphoto website naar het cloud platform,
● de automatisaties met betrekking tot de implementatie van nieuwe designs op ons websiteplatform, en
● de optimalisatie van de gebruikerservaring (UX) van onze website.
Uitgestelde belastingvorderingen
De uitgestelde belastingvorderingen zijn toegenomen van 9,4 miljoen euro per 31 december 2019 tot 11,1 miljoen
euro per 31 december 2020, een toename met 1,6 miljoen euro. Deze nettotoename is het gevolg van de aangroei
van uitgestelde belastingvorderingen voor 1,8 miljoen euro enerzijds en de terugname en gebruik van uitgestelde
belastingvorderingen voor 0,2 miljoen euro anderzijds.
Voorraad
De voorraad is met 2,5 miljoen euro nagenoeg stabiel gebleven in 2020 tegenover 2,4 miljoen euro in 2019,
niettegenstaande een stijging van de bedrijfsopbrengsten met 19,2%.
Handelsvorderingen en overige vorderingen
De handelsvorderingen en overige vorderingen (vast en vlottend deel) evolueerden van 3,5 miljoen euro per 31
december 2019 naar 2,7 miljoen euro per 31 december 2020, een afname van 0,8 miljoen euro.
Nettogeldmiddelen
De nettogeldmiddelen evolueerden van een kasoverschot van 8,2 miljoen euro in 2019 naar een kasoverschot van
13,2 miljoen euro in 2020, een toename van 5 miljoen euro (+61,1%).
Deze toename van de nettogeldmiddelen is het gevolg van enerzijds de gerealiseerde substantiële ‘free cash flow’
uit de reguliere activiteiten van smartphoto op jaarbasis, en in het bijzonder in de tweede jaarhelft van 2020, en
anderzijds de investeringen in materiële vaste activa en immateriële activa (2,5 miljoen euro), de dividenduitkering
(2,1 miljoen euro) en de inkoop van eigen aandelen (2,8 miljoen euro).
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Totaal eigen vermogen
Het totaal eigen vermogen is verder versterkt met 5,0 miljoen euro van 40,5 miljoen euro in 2019 tot
45,5 miljoen euro in 2020. Deze toename van het eigen vermogen is hoofdzakelijk het gevolg van:
- de nettowinst van het boekjaar 2020 voor 8,4 miljoen euro;
- de herwaardering van de terreinen en gebouwen voor 1,3 miljoen euro, bestaande uit 2,4 miljoen euro
herwaarderingsmeerwaarde en 1,1 miljoen euro opgenomen belastinglatentie;
- de betaalbaarstelling van het dividend over 2019 voor 2,1 miljoen euro;
- de inkoop van 155 994 eigen aandelen voor 2,8 miljoen euro, samengesteld uit:
● De inkoop van 114 413 eigen aandelen in de periode van 1 januari 2020 tot 7 augustus 2020 voor 1,9
miljoen euro naar aanleiding van de uitvoering van het inkoopprogramma van eigen aandelen met
aanvangsdatum 2 mei 2019, waarvan 75 000 aandelen (1,3 miljoen euro) ingekocht via ‘block trade’.
● De inkoop van 41 581 eigen aandelen in de periode van 17 september 2020 tot 31 december 2020 voor 0,8
miljoen euro naar aanleiding van de uitvoering van het inkoopprogramma van eigen aandelen met
aanvangsdatum 17 september 2020.
Op 31 december 2020 bezat smartphoto group NV 193 133 eigen aandelen, of 4,9%.
Lang- en kortlopende rentedragende financiële verplichtingen
De rentedragende financiële verplichtingen bedragen 3,3 miljoen euro per 31 december 2020 ten opzichte van
4,2 miljoen euro per 31 december 2019.
In de loop van 2020 werd een bedrag van 0,4 miljoen terugbetaald met betrekking tot de in 2015 aangegane
financieringsovereenkomst met KBC Bank met een vaste rentevoet. Deze lening werd aangegaan voor een periode
van 5 jaar en is per 30 juni 2020 volledig terugbetaald.
Verder werd er een bedrag van 0,5 miljoen euro terugbetaald aangaande de leningen in het kader van de overname
van Aultmore NV naar aanleiding van de aankoop van het bijkomende productiegebouw.
Lang- en kortlopende leaseverplichtingen
De leaseverplichtingen bedragen 1,4 miljoen euro per 31 december 2020 ten opzichte van 2,0 miljoen euro per 31
december 2019. Deze netto-afname van 0,6 miljoen euro is het resultaat van enerzijds de terugbetaling van de
lopende leaseverplichtingen, en anderzijds het sluiten van nieuwe leaseovereenkomsten, voornamelijk met
betrekking tot rollend materieel.
Lang- en kortlopende personeelsverplichtingen
De personeelsverplichtingen zijn toegenomen met 0,3 miljoen euro en bedragen 3,4 miljoen euro per eind 2020,
waarvan 1,0 miljoen euro langlopende personeelsverplichtingen met betrekking tot de pensioenverplichtingen van
de vennootschappen in de consolidatiekring.
Uitgestelde belastingverplichtingen
De uitgestelde belastingverplichtingen zijn toegenomen van 0,7 miljoen euro per 31 december 2019 tot 2,2 miljoen
euro per 31 december 2020, een toename met 1,5 miljoen euro. Deze nettotoename is hoofdzakelijk het gevolg van
de opname van uitgestelde belastingverplichtingen op de herwaarderingsmeerwaarde voor 1,1 miljoen euro,
verwerkt via de niet-gerealiseerde resultaten en de opname van belastbare tijdelijke verschillen op activa voor 0,4
miljoen euro.
Kortlopende handelsverplichtingen en overige verplichtingen
De kortlopende handelsverplichtingen en overige verplichtingen zijn toegenomen met 1,4 miljoen euro en bedragen
14,8 miljoen euro per eind 2020. De toename omvat hoofdzakelijk een toename van 0,6 miljoen euro
leveranciersschulden en een toename van 0,9 miljoen euro schulden met betrekking tot de belastingen over de
toegevoegde waarde.
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Verklaring van de Commissaris
OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD MET BENADRUKKING VAN EEN BEPAALDE AANGELEGENHEID
De commissaris, Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die inhoudelijk
voltooid zijn, geen betekenisvolle correcties aan het licht gebracht hebben, die aangebracht zouden moeten worden aan de
geconsolideerde cijfers van de groep over 2020, opgenomen in dit persbericht. De commissaris merkt op dat de waardering
van de consolidatiegoodwill en de uitgestelde belastingvorderingen afhankelijk is van de realisatie van de toekomstige
positieve marktomstandigheden waarop het businessplan gestoeld is.

Antwerpen, 3 maart 2021
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaris
vertegenwoordigd door
Danny De Jonge
Bedrijfsrevisor

Verwachtingen 2021(1)
Ook in 2021 wordt verder ingezet op groei. Niet enkel de lancering van nieuwe producten moet hier verder toe
bijdragen, ook de blijvende focus op de verkoop van producten zoals geschenken, homedecoratie en boeken zullen
dit ondersteunen. Verder zullen de websites nog mobielvriendelijker gemaakt worden, met onder andere een editor
specifiek ontwikkeld voor smartphonegebruikers. Tenslotte zal de range van producten die de volgende dag reeds
thuis geleverd kunnen worden, gevoelig worden uitgebreid.
De impact van de maatregelen rond het Covid-19 virus (coronavirus) werd opnieuw geëvalueerd, maar voorlopig is
de verwachting dat er geen negatieve impact zal zijn op de vooruitzichten voor 2021.

Definities
EBIT = Winst/verlies (-) uit de bedrijfsactiviteiten.
EBITDA = Winst/Verlies uit de bedrijfsactiviteiten gecorrigeerd voor afschrijvingen, waardeverminderingen en
voorzieningen.
Kasoverschot = Nettogeldmiddelen = Totaal van de geldmiddelen en kasequivalenten verminderd met de langlopende en kortlopende rentedragende financiële verplichtingen en de leaseverplichtingen.
Dividend =
 Het deel van de winst (of reserves) dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.
Balanstotaal = Totaal activa = Totaal van het eigen vermogen en verplichtingen.
Bruto financiële schuld = Langlopende en kortlopende rentedragende financiële verplichtingen.
Solvabiliteitsratio = De verhouding tussen het Totaal eigen vermogen en het Balanstotaal.
Liquiditeitsratio = De verhouding tussen de Vlottende activa en de Kortlopende verplichtingen.

Over smartphoto group
Smartphoto group, de innovatieve e-commerce groep, is actief in 12 Europese landen en richt zich vooral tot
consumenten. De aandelen van smartphoto group worden verhandeld op Euronext Brussels (ISIN BE0974323553,
ticker symbool SMAR).
Smartphoto group is actief in B2C e-commerce met betaalbare gepersonaliseerde producten van hoge kwaliteit
zoals fotoboeken, gepersonaliseerde geschenken, kaartjes, kalenders, wanddecoratie en prints.
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Financiële kalender
12 mei 2021
25 augustus 2021
28 januari 2022(2)
3 maart 2022(2)

om 14.00 uur
na beurstijd
na beurstijd
vóór beurstijd

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Halfjaarresultaten en halfjaarlijks financieel verslag 2021
Trading update 2021
Jaarresultaten 2021

Voor aanvullende informatie
Stef De corte*, CEO
smartphoto group NV
Kwatrechtsteenweg 160
B- 9230 Wetteren
Tel. +32.9.365.99.10
E-mail: m
 aggy.vandenstock@smartphoto.com

- Internet: www.smartphotogroup.com

* Vaste vertegenwoordiger van Acortis BV
(1)

Deze persmededeling bevat toekomstgerichte gegevens die gebaseerd zijn op de huidige interne ramingen en verwachtingen. De
toekomstgerichte verklaringen bevatten inherente risico’s en gelden enkel op datum waarop ze worden gemeld. Het kan niet worden
uitgesloten dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de toekomstgerichte verwachtingen die in dit bericht zijn opgenomen.
(2) 
Indicatieve data

This press release is also available in English.
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Geauditeerde financiële staten
Gerealiseerde resultaten over de periode

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode
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Balans aan het einde van de periode
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Mutatieoverzicht van het eigen vermogen

Kasstroomoverzicht over de periode
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