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smartphoto group

Update naar aanleiding van de Covid-19 impact

● Na een uitzonderlijk sterke verkoop van boeken en prints in de eerste jaarhelft van 2020, viel de vraag naar
deze producten in 2021 terug naar een normaal niveau.

● De verdere stijging in de categorie gifts compenseert deze terugval.
● Voor de halfjaarcijfers verwacht smartphoto hierdoor een omzet die eerder stabiel is in vergelijking met 2020.
● Door de opening van de nieuwe fabriek en de uitbreiding van de teams om de groei te ondersteunen, stegen de

vaste kosten, wat de rendabiliteit zal drukken in de eerste jaarhelft.
● Ondanks de beperkte visibiliteit voor de volgende maanden, onder andere omwille van Covid-19, blijft de

verwachting dat smartphoto op jaarbasis verder zal groeien in bedrijfsopbrengsten én EBITDA.
● Nettogeldmiddelen blijven positief evolueren.

Toelichting

Smartphoto group, de innovatieve e-commerce groep uit Wetteren, kende een sterk eerste kwartaal in 2021, in
navolging van het uitzonderlijk sterke jaar 2020.

Voor de maanden april en mei 2021 hebben de versoepelingen van de maatregelen rond het Covid-19 virus
(coronavirus) geleid tot normale verkoopvolumes in boeken en prints in vergelijking met 2020.
De gifts categorie, die verder werd uitgebreid met nieuwe producten, groeide verder sterk.

Voor de halfjaarcijfers per 30 juni 2021 verwacht smartphoto group hierdoor een omzet die eerder stabiel zal blijven
in vergelijking met 30 juni 2020.

Traditioneel zijn de bedrijfsopbrengsten in de eerste jaarhelft laag in vergelijking met de tweede jaarhelft. Door de
combinatie van enerzijds de gelijkblijvende bedrijfsopbrengsten in de eerste 6 maanden van het jaar en anderzijds
de verhoogde vaste kosten naar aanleiding van de ingebruikname in september 2020 van het extra fabrieksgebouw,
en de uitbreiding van de teams om de groei te ondersteunen, verwacht smartphoto group een lagere EBITDA over
de eerste jaarhelft in vergelijking met de eerste jaarhelft van 2020.

Verwachtingen 2021(1)

Ondanks de lagere rendabiliteit over de eerste 6 maanden van 2021, gaan het management en de Raad van Bestuur
ervan uit dat er op jaarbasis voor 2021 groei zal zijn in zowel omzet als EBITDA.

Niet alleen is de tweede jaarhelft traditioneel de belangrijkste voor de activiteiten van smartphoto group, ook de
terugkeer naar mogelijkheden om te reizen en familiebijeenkomsten en feestjes te houden, zullen leiden tot een
toename in de vraag naar fotoproducten en gepersonaliseerde geschenken.

De verdere uitbreiding van het aanbod van gepersonaliseerde producten en geschenken, ondersteund door een
efficiëntere marketing, zullen tot de verwachte groei van de bedrijfsopbrengsten en de rendabiliteit bijdragen. In
2021 wordt ook de supersnelle levering voor een aantal producten, ‘Vandaag besteld, morgen in huis’, nog verder
uitgebreid.



Definities

Omzet= Totaal van de bedrijfsopbrengsten opgenomen in de gerealiseerde resultaten over de periode.
EBITDA= Winst/verlies (-) uit de bedrijfsactiviteiten gecorrigeerd voor afschrijvingen, waardeverminderingen en
voorzieningen.
Nettogeldmiddelen= Totaal van de geldmiddelen en kasequivalenten, verminderd met de langlopende en kort-
lopende rentedragende financiële verplichtingen en de leaseverplichtingen.

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.

Financiële kalender

25 augustus 2021(2) na beurstijd Halfjaarresultaten en halfjaarlijks financieel verslag 2021
28 januari 2022(2) na beurstijd Trading update 2021
3 maart 2022(2) vóór beurstijd Jaarresultaten 2021
11 mei 2022 om 14.00 uur Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

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