GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP
Crescent halfjaar resultaten 2021
Leuven, België – 30 september 2021 – 7u30 - Crescent (EURONEXT: OPTI; OTC: OPNVY)
De halfjaar resultaten van Crescent NV worden gekenmerkt door een verlaagde omzet omwille van
desinvesteringen (UEST NV ) en het wegvallen van Covid gerelateerde omzet ( social distancing tags) waarbij
de recurrente basis business goed stand hield en enkele belangrijke toekomstgerichte groei investeringen
(Remoticom en Trust1Team) zich nog niet in de omzet hebben vertaald.
Anderzijds hebben voortschrijdende kostenbesparingen belangrijke efficiency verbeteringen opgeleverd (
opex -12% ; EBITDA X 2) zelfs na aftrek van éénmalige herstructurering kosten ten belope van 250k€ ( rebitda
>500k€).
Tenslotte werd het negatieve bedrijfsresultaat hoofdzakelijk veroorzaakt door non cash boekingen gerelateerd
aan het warrantenplan (530k€) en afschrijvingen en waardeverminderingen.(762k€). Na aftrek van het netto
financieel resultaat ( -342k€) werd aldus een aanzienlijk negatief netto resultaat geboekt.
Crescent is nu goed gepositioneerd om in de tweede jaarhelft zijn groei initiatieven af te ronden en verder te
profiteren van de doorgevoerde kostenbesparingen om uiteindelijk zijn voorop gestelde strategische
objectieven van ‘double digit growth en double digit profitability’ waar te kunnen maken.

H1 Kernpunten
-

Omzet daling omwille van divestment Uest en niet recurrente verkoop van social distancing tags.

-

Ondanks minder omzet stijgt de EBITDA van 0,1 miljoen EUR naar 0,24 miljoen EUR incl 0,25 mio €
aan herstructureringskosten.

-

De ‘services’ divisie blijft goed presteren; de ‘solutions’ divisie boekte een positieve EBITDA
bijdrage

-

In de bedrijfskosten werd 0.5 miljoen EUR geboekt ten gevolge van uitoefening van warranten;
zonder deze dalen de operationele kosten met 12% ; de groep heeft nog bijkomende
besparende maatregelen genomen die de opex basis van het tweede semester verder doen
dalen

-

De groep verwacht de overname van Remoticom Holding BV in de komende weken te kunnen
afronden
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Resultaten van het eerste halfjaar

in k€

H1 2021

Omzet

H1 2020

7.893

9.019

236

100

Bedrijfsresultaat

-1.089

-701

Netto-resultaat

-1.397

-995

EBITDA

Ondanks de licht lagere omzet, is de EBITDA in vergelijking met het eerste haljaar van 2020 gestegen.
In de solutions en lighting divisies zijn in de loop van het eerste semester kostenbesparende maatregelen
genomen, waarvan de effecten zichtbaar zullen worden vanaf het tweede semester.
De omzetten en EBITDA van de drie divisies waren in het eerste semester :

in k€

H1 2021

Omzet
Solutions
Services
Lighting
EBITDA
Solutions
Services
Lighting
Group costs

H1 2020

7.893
3.584
3.172
1.137

9.019
4.312
3.387
1.320

236
302
454
-117
-403

100
104
469
-10
-463

De services divisie heeft in het eerste semester haar sterke resultaten doorgetrokken. Zij heeft het aandeel van
haar recurrente inkomsten in de totaalomzet verhoogd, waardoor haar bruto-marge percentage is verbeterd.
De daling van de omzet in de solutions divisie wordt verklaard door het wegvallen van de omzetten van de
safe distance oplossingen (-0.5 miljoen EUR) en van de omzet van UEST NV, dat eind vorig jaar werd verkocht
(-0.3 miljoen EUR).
De IoT omzet zelf is met 9% gestegen niettegensaande covid vertragingen .
De omzet van de Lighting divisie stelde teleur omwille van zwakke vraag naar verlichtingsarmaturen in
Nderland; de kostenbasis werd daarom bijgesteld zodat winstgevendheid vanaf het tweede semester wordt
veilig gesteld .
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Balans

in k€

30/jun/21

31/dec/20

Totaal Eigen Vermogen

7.681

7.127

Netto financiële schuld*

5.481

5.616

-4.232

-4.711

Netto Werkkapitaal**

*Financiële schulden verminderd met geldmiddelen
**Voorraden, handels-en overige vorderingen,
verminderd met handels- en overige schulden

Het eigen vermogen steeg dankzij een eerste kapitaalverhoging via LDA Capital Ltd van 1 miljoen EUR, en
dankzij twee kapitaalverhogingen via uitoefening van warranten (0.3 mijoen EUR kapitaal en 0.3 miljoen EUR
uitgiftepremie).
In juli werd het kapitaal verder met 0.7 miljoen EUR verhoogd door een tweede kapitaalverhoging van LDA
Capital Ltd.
Het netto werkkapitaal daalde met 0.5 miljoen EUR, voornamelijk door de daling van handels-en overige
schulden.
Binnen de geldende corona-overheidsmaatregelen in België werden voor 0.1 miljoen EUR kapitaalsaflossingen
van financiële schulden opgeschort.
Vooruitzichten
Crescent voorziet de finale afronding van de overname van Remoticom Holding BV in de komende weken;
hetgeen naar verwachting een bijkomende omzet van 4 miljoen EUR op jaarbasis zal genereren,
met een positieve EBITDA bijdrage van om en bij 10%. Remoticom is marktleider op het vlak van slimme
verlichting systemen en sensoren. Ook alle andere activiteiten van de groep zijn nu goed geplaatst
om winstgevende groei te realiseren. De vele lastige en dure ‘rightsizing’ bewegingen liggen nu vermoedelijk
achter de rug. De management focus komt meer dan ooit op ‘groei’ te liggen.
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