GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP
Crescent halfjaarresultaten 2020
Leuven, België – 30 september 2020 – 7u30 - Crescent (EURONEXT: OPTI; OTC: OPNVY)

H1 Kernpunten
-

Ondanks moeilijke marktomstandigheden, stijgt de omzet van de groep met 1,3% naar 9.0
miljoen EUR in vergelijking met het eerste halfjaar van 2019.

-

De EBITDA is met 0,1 miljoen EUR licht positief

-

De services divisie blijft goed presteren

-

De netto financiële schuld vermindert van 6.1 miljoen EUR naar 5.2 miljoen EUR

-

Binnen het huidige onzekere economische klimaat, verwacht de groep in het tweede halfjaar
verder winstgevende omzetgroei te kunnen realiseren.

Resultaten van het eerste halfjaar

in k€

H1 2020

Omzet

H1 2019

9.019

8.903

100

525

Bedrijfsresultaat

-701

-320

Netto-resultaat

-995

-452

EBITDA

Ondanks de licht hogere omzet, is de EBITDA in vergelijking met het eerste haljaar van 2019 gedaald.
Zonder eenmalige kosten en inkomsten, verbetert de recurrente EBITDA van -0.3 miljoen EUR naar 0.1 miljoen
EUR.
In het eerste halfjaar van 2020 werden de totale bedrijfskosten verder verminderd met 0.3 miljoen EUR,
De omzetten en EBITDA van de drie divisies waren in het eerste semester :
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in k€

H1 2020

H1 2019

Omzet
Solutions
Services
Lighting

9.019
4.312
3.387
1.320

8.903
4.250
3.122
1.532

EBITDA
Solutions
Services
Lighting

100
-359
469
-10

525
98
449
-23

De services divisie heeft in het eerste semester haar sterke resultaten doorgetrokken, en zowel omzet als
EBITDA kunnen verbeteren.
Terzelfdertijd heeft zij geïnvesteerd in de uitbouw van nieuwe software integratie activititeiten waarvan de
eerste resultaten in de tweede jaarhelft zichtbaar zullen worden.
De solutions en lighting divisies hebben iets meer impact ondervonden van de coronacrisis. Bij Crescent NV is
de impact op de omzet opgevangen door het vermarkten van de ‘Safe distance by Option’ oplossing
enerzijds (omzet van 0.5 miljoen EUR) en door kostenbesparende maatregelen anderzijds. De totale IOT
verkopen zijn zeker door de coronacrisis geïmpacteerd, vooral in de maanden maart en april waardoor de
semester omzet daalde met 4% in vergelijking met het eerste halfjaar van 2019.
De omzet van de Lighting divisie in het eerste halfjaar ondervond eveneens de gevolgen van de pandemie,
met name de verkopen buiten Nederland waren zeer beperkt; de totale omzet verminderde daardoor met
14%.

Balans

in k€

30/jun/20

31/dec/19

Totaal Eigen Vermogen

10.306

11.288

Netto financiële schuld*

5.212

6.135

-4.850

-3.147

Netto Werkkapitaal**

*Financiële schulden verminderd met geldmiddelen
**Voorraden, handels-en overige vorderingen,
verminderd met handels- en overige schulden
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Het netto werkkapitaal daalde met 1.7 miljoen EUR, voornamelijk door de daling van de voorraden met 0.2
miljoen EUR, de daling van de handelsvorderingen met 0.8 miljoen EUR en de stijging van handels-en overige
schulden met 0.5 miljoen EUR.
Binnen de geldende corona-overheidsmaatregelen in België en Nederland werden voor 0.1 miljoen EUR
kapitaalsaflossingen van financiële schulden opgeschort en 0.4 miljoen EUR betalingen aan belastingen en
sociale schulden uitgesteld.
Vooruitzichten
Tenzij de coronacrisis in het vierde kwartaal een grotere negatieve impact zou hebben op de ingeschatte
evolutie van de leveringen van producten en diensten, laten recent ontvangen intentieverklaringen tot sluiten
van verkoopscontracten de groep toe om te voorzien dat de omzet en EBITDA in het tweede halfjaar in alle
divisies kan worden verhoogd.
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