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Smartphoto group groeit verder in 2021
Voorstel tot dividend

● Stijging van de bedrijfsopbrengsten tot 63,1 miljoen euro tegenover 61,4 miljoen euro in het uitzonderlijk sterk jaar
2020 (+2,8%), en 51,5 miljoen euro in 2019 (+22,5%).

● De REBITDA bedraagt 10,5 miljoen euro in 2021 tegenover 11,9 miljoen euro in 2020 (-11,4%), en 8,8 miljoen euro in
2019 (+19,5%).

● Samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) over de laatste 3 jaar van de bedrijfsopbrengsten gelijk aan 10,7%, en van de
REBITDA gelijk aan 9,3%.

● Nettoresultaat bedraagt 5,5 miljoen euro in 2021 tegenover 8,4 miljoen euro in 2020.
● Toename van de nettogeldmiddelen met 3,8 miljoen euro (+28,6%) van 13,2 miljoen euro in 2020 naar 17,0 miljoen

euro in 2021, en dit niettegenstaande de dividenduitkering, de verdere inkoop eigen aandelen en de overname van
Frucon² NV (Nayan).

● Voorstel tot uitkering van een brutodividend over 2021 van 0,65 euro per aandeel (of een stijging met 8,3%).

Kerncijfers
Geauditeerde cijfers, opgesteld in overeenstemming met IFRS



De geauditeerde financiële staten overeenkomstig IFRS, met meer gedetailleerde cijfergegevens, zijn achteraan in dit
persbericht opgenomen.

De overname van Frucon² NV (Nayan) en haar dochtervennootschap Frucon International Inc. (zie het persbericht van
2 december 2021) wordt overeenkomstig IFRS 3 Bedrijfscombinaties, vanaf de overnamedatum in de geconsolideerde
cijfers verwerkt. Deze bedrijfscombinatie wordt hierbij gerapporteerd op basis van voorlopige bedragen voor de posten
aangaande de openingsbalans en de bij de eerste verwerking opgenomen goodwill. De administratieve verwerking
hiervan is op de verslagdatum niet voltooid omwille van de onmogelijkheid om op zekere en betrouwbare wijze de
bedragen nauwkeurig op te nemen omdat er momenteel onvoldoende objectieve beoordelingscriteria voorhanden zijn.
Tijdens de waarderingsperiode zullen de op de overnamedatum opgenomen voorlopige bedragen, indien nodig,
retroactief aangepast worden om nieuwe informatie weer te geven die verkregen is over feiten en omstandigheden die
op de overnamedatum bestonden en die, indien bekend, een invloed zouden hebben gehad op de waardering van de
opgenomen bedragen. De waarderingsperiode loopt vanaf de datum van de overname, 2 december 2021, tot de datum
waarop de volledige informatie over de feiten en omstandigheden ter beschikking zal zijn, en kan niet langer dan één
jaar duren vanaf de overnamedatum.

De ‘Sale Purchase Agreement’ voorziet in een bijzondere vrijwaring voor deze specifieke aangelegenheden. De hieruit
voortvloeiende vordering ten aanzien van de verkoper is opgenomen onder de rubriek ‘Handelsvorderingen en overige
vorderingen’.

Toelichting

Smartphoto group, de innovatieve e-commerce groep uit Wetteren, realiseerde in 2021 een stijging van de
bedrijfsopbrengsten tot 63,1 miljoen euro tegenover 61,4 miljoen euro in 2020. Deze groei in de bedrijfsopbrengsten is
de combinatie van de organische evolutie en de bijdrage van Nayan voor 1 maand. De strenge lockdownmaatregelen
in 2020 zorgden in het voorjaar voor een uitzonderlijk sterke verkoop van boeken en prints, en in het najaar van gifts.
Door de versoepelingen van de maatregelen rond het Covid-19 virus, viel de vraag naar deze producten in het jaar 2021
terug naar een normaal niveau.

Tegenover 2019, als vergelijking zonder de invloed van Corona, is de omzet van de groep toegenomen van 51,5 miljoen
euro naar 63,1 miljoen euro, een stijging met 22,5%.

Op jaarbasis bedraagt de REBITDA 10,5 miljoen euro in 2021 tegenover 11,9 miljoen euro in 2020 (-11,4%), en 8,8
miljoen euro in 2019 (+19,5%). Omwille van de vergelijkbaarheid werd de EBITDA gecorrigeerd voor de niet-recurrente
kosten naar aanleiding van de overname van Nayan voor 0,3 miljoen euro. Deze éénmalige kosten hebben betrekking
op de aan de overname gerelateerde kosten die werden gemaakt om de bedrijfscombinatie tot stand te brengen.
De EBITDA bedraagt 10,2 miljoen euro in 2021 tegenover 11,9 miljoen euro in 2020 (-14,1%), en 8,8 miljoen euro in
2019 (+15,9%).
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In de eerste jaarhelft van 2021 drukten de traditioneel lagere volumes over de eerste 6 maanden, gecombineerd met
de hogere vaste kosten door de opening van de nieuwe fabriek en de uitbreiding van de teams om de groei te
ondersteunen, op de rendabiliteit.

In de tweede jaarhelft zorgen verbeteringen in productie en het deels doorrekenen van de stijgende arbeids- en
materiaalkosten voor een betere rendabiliteit. De REBITDA over de tweede jaarhelft van 2021 evolueerde, inclusief de
activiteiten van Nayan voor de maand december 2021, positief met 0,4 miljoen euro in vergelijking met de tweede
jaarhelft van 2020.

Met een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) over de laatste 3 jaren van de bedrijfsopbrengsten met 10,7%, en van
de REBITDA met 9,3%, bevestigt smartphoto, na de tijdelijke boost door Covid-19 in 2020, een verdere gestage groei in
2021.

De verdere focus op een uitgebreid productaanbod van gepersonaliseerde producten en geschenken, met foto en/of
tekst, leidt tot de verdere groei van de bedrijfsopbrengsten en de rendabiliteit. Ook de uitbreiding van het aantal
producten met een supersnelle levering, ‘Vandaag besteld, morgen in huis’, heeft hiertoe bijgedragen. Door de
ingebruikname van de nieuwe fabriek in het derde kwartaal van 2020, konden in 2021 efficiëntieverbeteringen en
automatisaties in de productie gerealiseerd worden, wat verdere ruimte biedt tot de vooropgestelde groei.

Financieel resultaat
Het financieel resultaat evolueerde positief van -0,5 miljoen euro in 2020 naar -0,2 miljoen euro in 2021. Deze positieve
evolutie is voornamelijk te wijten aan de positieve impact van de wisselkoerswinsten/-verliezen (-) met 0,3 miljoen
euro. De financiële lasten uit de rentedragende financiële verplichtingen en de overige financiële kosten bleven
nagenoeg stabiel.

Winstbelasting
De winstbelasting evolueerde van 0,5 miljoen euro in 2020 naar -1,4 miljoen euro in 2021. De winstbelastinglasten van
-1,4 miljoen euro bestaan enerzijds uit de afname van de uitgestelde belastingvorderingen voor 0,7 miljoen euro, en
anderzijds uit de belastinglasten op het resultaat voor 0,8 miljoen euro.
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Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Per 31 december 2021 bedroeg de nettowinst 5,5 miljoen euro tegenover een nettowinst van 8,4 miljoen euro per
31 december 2020. Deze afname van de winst over de periode 2021 met 2,9 miljoen euro is vooral te verklaren door:

○ een daling van de winst uit de bedrijfsactiviteiten, vóór niet-recurrente elementen van 0,9 miljoen euro;
○ de niet-recurrente kosten naar aanleiding van de overname van Nayan van 0,3 miljoen euro;
○ een positieve evolutie van het financieel resultaat met 0,3 miljoen euro; en,
○ een negatieve impact van de winstbelastingbaten/-lasten met 2,0 miljoen euro.

De niet-gerealiseerde resultaten na belastingen bedragen 0,09 miljoen euro per 31 december 2021 en hebben
betrekking op omrekeningsverschillen. Per 31 december 2020 bedroegen de niet-gerealiseerde resultaten na
belastingen 1,3 miljoen euro. Deze hadden hoofdzakelijk betrekking op de herwaarderingsmeerwaarde op terreinen en
gebouwen na belastingen.

De gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, inclusief de reclassificatieaanpassingen betreffende de
omrekeningsverschillen naar aanleiding van de deconsolidatie van Spector Nederland BV (0,01 miljoen euro),
bedragen 5,6 miljoen euro.

Dividend

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 mei 2022 voorstellen om een
brutodividend over 2021 van 0,65 euro per aandeel uit te keren (of een stijging met 8,3%).

Balans

Het balanstotaal is toegenomen met 11,5 miljoen euro, en bedraagt 82,6 miljoen euro per 31 december 2021.
Voornamelijk de volgende elementen hebben hiertoe bijgedragen:

Materiële vaste activa
De nettoboekwaarde van de materiële vaste activa is toegenomen met 0,5 miljoen euro. Deze toename is te verklaren
door:

○ de investeringen voor 2,0 miljoen euro, hoofdzakelijk bestaande uit de investeringen in productiemachines en
renovaties met betrekking tot het gebouw te Kwatrecht (Wetteren), en

○ de afschrijvingen op de materiële vaste activa voor een bedrag van 1,5 miljoen euro.

Met een gebruiksrecht overeenstemmende activa
De nettoboekwaarde van de met een gebruiksrecht overeenstemmende activa bedraagt 1,0 miljoen euro per 31
december 2021 tegenover een nettoboekwaarde van 1,4 miljoen euro per 31 december 2020. Deze daling van de
nettoboekwaarde omvat enerzijds de investeringen voor 0,1 miljoen euro en de aanwervingen door middel van
bedrijfscombinaties tengevolge van de overname van Nayan voor een bedrag van 0,2 miljoen euro, en anderzijds de
afschrijvingen over de periode voor 0,7 miljoen euro.

Goodwill
In overeenstemming met IFRS 3 werden de verworven identificeerbare activa en de overgenomen verplichtingen van
Frucon² NV (Nayan) en haar dochtervennootschap afzonderlijk van goodwill opgenomen en gewaardeerd tegen de
reële waarde op de overnamedatum. Het bedrag waarmee de overgedragen vergoeding van 4,7 miljoen euro het
nettosaldo van de vastgestelde bedragen van de verworven identificeerbare activa en de overgenomen verplichtingen
overschrijdt, wordt opgenomen als goodwill en bedraagt 0,5 miljoen euro. Deze goodwill wordt toegewezen aan de
kasstroomgenererende eenheid Nayan.
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Immateriële activa
De nettoboekwaarde van de immateriële activa is toegenomen met 0,3 miljoen euro tot 3,1 miljoen euro.

Deze stijging is hoofdzakelijk te relateren aan de investeringen voor 1,3 miljoen euro - waarvan 0,7 miljoen euro intern
werd gegenereerd -, de aanwervingen door middel van bedrijfscombinaties tengevolge van de overname van Nayan
voor een nettobedrag van 0,1 miljoen euro, en de afschrijvingen over de periode voor 1,1 miljoen euro. De investeringen
hebben voornamelijk betrekking op:

○ de migratie van ons webplatform naar mobile first en de cloud;
○ de modernisering van onderliggende beheerstools via webapplicaties;
○ het omvormen van onze websites qua UX naar een shop-in-shop concept, inclusief de onderliggende databases

en structuren; en
○ het ontwikkelen van nieuwe productiesoftware.

Uitgestelde belastingvorderingen
De uitgestelde belastingvorderingen zijn afgenomen van 11,1 miljoen euro per 31 december 2020 tot 10,3 miljoen euro
per 31 december 2021, een afname met 0,7 miljoen euro. Deze nettoafname is hoofdzakelijk het gevolg van de
terugname en het gebruik van uitgestelde belastingvorderingen.

Voorraad
De voorraad is met 1,5 miljoen euro toegenomen tot 4,0 miljoen euro per 31 december 2021. Deze toename is te wijten
aan zowel de acquisitie van Nayan, alsook het tijdelijk doorvoeren van een verhoging van de voorraad om de
bevoorradingszekerheid veilig te stellen in de coronacrisis.

Handelsvorderingen en overige vorderingen
De handelsvorderingen en overige vorderingen (vast en vlottend deel) evolueerden van 2,7 miljoen euro per 31
december 2020 naar 9,6 miljoen euro per 31 december 2021, zijnde een toename van 6,9 miljoen euro. Deze toename
is hoofdzakelijk te wijten aan de acquisitie van Nayan.

Nettogeldmiddelen

De nettogeldmiddelen zijn toegenomen van 13,2 miljoen euro in 2020 naar
17,0 miljoen euro in 2021, een toename van 3,8 miljoen euro (+28,6%).

Deze toename van de nettogeldmiddelen is het gevolg van de gerealiseerde
‘free cash flow’ uit de reguliere activiteiten van smartphoto op jaarbasis - in
het bijzonder in de tweede jaarhelft van 2021 -, en de acquisitie van Nayan,
inclusief de hierbij verworven geldmiddelen (3,5 miljoen euro) enerzijds, en
anderzijds, de investeringen in materiële vaste activa en immateriële activa
(3,3 miljoen euro), de dividenduitkering (2,2 miljoen euro) en de inkoop van
eigen aandelen (0,4 miljoen euro).

Totaal eigen vermogen
Het totaal eigen vermogen is verder versterkt met 3,5 miljoen euro van 45,5 miljoen euro in 2020 tot
48,9 miljoen euro in 2021. Deze toename van het eigen vermogen is hoofdzakelijk het gevolg van:

○ de nettowinst van het boekjaar 2021 voor 5,5 miljoen euro;
○ de omrekeningsverschillen na winstbelastingen voor 0,1 miljoen euro;
○ de overdracht van eigen aandelen naar aanleiding van de overname van Nayan voor 0,5 miljoen euro;
○ de betaalbaarstelling van het dividend over 2020 voor 2,2 miljoen euro; en
○ de inkoop van 13 321 eigen aandelen voor 0,4 miljoen euro in het kader van het inkoopprogramma van eigen

aandelen met aanvangsdatum 17 september 2020.
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Lang- en kortlopende rentedragende financiële verplichtingen
De rentedragende financiële verplichtingen bedragen 2,8 miljoen euro per 31 december 2021 ten opzichte van 3,3
miljoen euro per 31 december 2020.

In de loop van 2021 werd 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 1,0 miljoen euro per 31 december 2021, ten opzichte van 1,4 miljoen euro per
31 december 2020. Deze netto-afname van 0,4 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 0,1 miljoen euro en bedragen 3,5 miljoen euro per eind 2021. Een
bedrag van 0,6 miljoen euro heeft betrekking op de langlopende personeelsverplichtingen aangaande de pensioen-
verplichtingen van de vennootschappen in de consolidatiekring.

Uitgestelde belastingverplichtingen
De uitgestelde belastingverplichtingen zijn nagenoeg ongewijzigd gebleven per 31 december 2021 in vergelijking met
31 december 2020.

Kortlopende handelsverplichtingen en overige verplichtingen
De kortlopende handelsverplichtingen en overige verplichtingen zijn toegenomen met 6,2 miljoen euro, en bedragen
21,0 miljoen euro per eind 2021. De toename omvat hoofdzakelijk de toename naar aanleiding van de acquisitie van
Nayan. Deze verplichtingen omvatten hoofdzakelijk de leveranciersschulden en de schulden met betrekking tot de
belastingen over de toegevoegde waarde.

Verklaring van de Commissaris

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 2021, 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, 2 maart 2022

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaris
vertegenwoordigd door

    Danny De Jonge
Bedrijfsrevisor
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Verwachtingen 2022(1)

In 2022 wordt verder ingezet op groei, zowel voor de activiteiten van smartphoto als voor Nayan. Voor smartphoto
zullen onder meer de uitbreiding van de productrange, het doorvoeren van prijsverhogingen, het verbeteren van de
conversie, ondersteund door een volledig mobielvriendelijke site, hier verder toe bijdragen. Nayan zal naast de focus
op groei door het bijwinnen van nieuwe klanten voor zijn EAAS (‘e-commerce as a service’), ook de nodige aandacht
besteden aan de optimalisaties van de onderliggende processen en structuren.

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 voor-
zieningen.
REBITDA= Winst/Verlies (-) uit de bedrijfsactiviteiten vóór niet-recurrente elementen, gecorrigeerd voor afschrijvingen,
waardeverminderingen en voorzieningen.
CAGR= Compound Annual Growth Rate= Samengesteld jaarlijks groeipercentage.
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 (-)= Het totaal van de lang- en kortlopende rentedragende financiële verplichtingen en de lang-
en kortlopende leaseverplichtingen.
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 onder de naam smartphotoTM in 12 Europese landen actief in
B2C e-commerce met betaalbare gepersonaliseerde producten van hoge kwaliteit zoals geschenken, kaartjes,
fotoboeken, fotokalenders, prints en wanddecoratie.

Daarnaast is smartphoto group, via Nayan, één van de marktleiders in e-commercedistributie in Europa door het
aanbieden van een unieke ‘e-commerce as a service’ (EAAS) voor internationale merken op zoek naar groei, en de
verkoop aan bedrijven van persoonlijke geschenkpakketten met chocolade, alcohol, fruit of bloemen via websites als
Gift.be en GiftsforEurope.com.

De aandelen van smartphoto group worden op Euronext Brussels verhandeld (ISIN BE0974323553, tickersymbool
SMAR).

Financiële kalender
11 mei 2022 om 14.00 uur Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
24 augustus 2022 na beurstijd Halfjaarresultaten en halfjaarlijks financieel verslag 2022
31 januari 2023(2) na beurstijd Trading update 2022
3 maart 2023(2) vóór beurstijd Jaarresultaten 2022

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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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
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Kasstroomoverzicht over de periode
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