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17 oktober 2022 – 18u00 CEST 
 

Strategisch plan Audio 2025 met ambitieuze doelstellingen 
▪ 50 M€ omzet tegen 2025 
▪ Ebitda-marge boven 15% 

 
 
Halfjaarresultaten 2022 

▪ 17,6% omzetgroei 
▪ Positieve Ebitda zonder Winamp 

 
Targetspot (ex-AudioValley) publiceert vandaag haar halfjaarcijfers en onthult 
zijn nieuw driejarig strategisch plan, Audio 2025, dat de transformatie van de 
groep moet versnellen zodoende uit te groeien tot een AdTech-topper in digitale 
audio. 
 
De rekeningen van de afgelopen periode zijn door de Raad van Bestuur op 17 
oktober 2022 goedgekeurd. 
 
De Targetspot Groep realiseerde een omzet van 14,5 miljoen (M€) in de eerste zes 
maanden van 2022 tegenover €12,3 M€ in dezelfde periode een jaar eerder, goed 
voor een groei van 17,6%. Bij constante wisselkoersen bedroeg deze groei 11,7%. De 
appreciatie van de dollar ten opzichte van de euro had in de eerste helft van het 
jaar een positieve impact van 5,9%. 
 
Zoals verwacht werd de groei door de divisie Targetspot (92% van de totale omzet 
in het eerste halfjaar) gedragen. Deze activiteit, gericht op de monetisatie van alle 
digitale audiokanalen (podcasts, webradio's, muziekplatforms, enz.), boekte in het 
eerste halfjaar een omzet van 13,4 M€, een stijging met 19,8% (+13,3% bij constante 
wisselkoersen). Targetspot groeide in alle geografische zones, met Europa (+36,1%) 
op kop, terwijl de positieve dynamiek in Noord-Amerika (+11,1%) aangehouden bleef. 
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In K€, IFRS-normen* S1 2022 S1 2021 

Omzet 14 497 12 332 

Verkoopkosten (7 247) (6 511) 

Personeelskosten (5 503) (4 471) 

Andere admin. en commerciële lasten  (3 711) (1 763) 

EBITDA (1 964) (413) 

Waardeverminderingen en afschrijvingen (2 180) (2 055) 

EBIT (4 144) (2 468) 

Andere opbrengsten en lasten - (2) 

Operationeel resultaat (4 144) (2 470) 

Financieel resultaat (1 158) (818) 

Belastingen op het resultaat (253) (2) 

Nettoresultaat (5 555) (3 290) 

*niet-geauditeerd 

Cijfers per afdeling 
 

CIJFERS PER AFDELING S1 2022, in K€* Winamp Targetspot Corporate Group 

Omzet 1 111 13 386 - 14 497 

Verkoopkosten (439) (6 808) - (7247) 

Brutomarge 672 6 578 - 7 250 

Personeelskosten (965) (4 219) (319) (5 503) 

Andere admin. en commerciële lasten (1 378) (1 868) (534) (3 780) 

Andere operationele lasten / inkomsten  - 26 43 69 

EBITDA per afdeling (1 671) 517 (810) (1 964) 

 
*niet-geauditeerd 
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Brutomarge hoger, EBITDA van afdeling Targetspot bijna 4x hoger  
 
Op groepsniveau steeg de brutomarge in de eerste helft van 2022 met 24,5% tot 7,2 
M€, dankzij de dynamiek van kernactiviteit Targetspot. Ondanks deze positieve 
ontwikkeling van de brutomarge was de Ebitda negatief, met -2 M€, tegenover -
0,4 M€ een jaar eerder, als gevolg van de inspanningen rond de ontwikkeling van 
de Winamp-divisie. Na afschrijving en waardeverminderingen kwam het 
bedrijfsresultaat op -4,1 M€ uit. 
 
De financiële situatie blijft gezond, met 11 M€ eigen vermogen en een 
thesauriepositie van 3,1 M€ bruto. De financiële schulden bedroegen 23 M€, 
tegenover 17,6 M€ eind 2021. 
 

▪ Afdeling Targetspot  
 

Afdeling Targetspot in K€* S1 2022 S1 2021 

Omzet 13 386 11 178 

Verkoopkosten (6 808) (6 044) 

Brutomarge 6 578 5 134 

Personeelskosten (4 219) (3 748) 

Andere admin. en commerciële lasten (1 868) (1 249) 

Andere operationele lasten / inkomsten  26 - 

EBITDA Targetspot 517 137 

*niet-geauditeerd 
 

De dynamiek van de divisie Targetspot uit zich zowel in een stijging van de omzet 
met 19,8% (+13,3% bij constante wisselkoersen) als in een toename van de 
brutomarge, die in de eerste helft van 2022 49,1% van de omzet bedroeg tegenover 
45,9% in de eerste helft van 2021. De brutomarge kwam op 6,6 M€ uit tegenover 5,1 
M€ op 30 juni 2021, een stijging met 1,5 M€. 
 
De Ebitda is positief (+517 K€) en is bijna verviervoudigd tegenover 30 juni 2021.  
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▪ Afdeling Winamp 

 

Afdeling Winamp, en K€* S1 2022 S1 2021 

Omzet 1 111 1 154 

Verkoopkosten (439) (467) 

Brutomarge 672 687 

Personeelskosten (965) (595) 

Andere admin. en commerciële lasten (1 378) (344) 

Andere operationele lasten / inkomsten  - (2) 

EBITDA Winamp (1 671) (254) 

*niet-geauditeerd 

 
De Ebitda van het Winamp-filiaal bedroeg -1.671K€ in de eerste helft van 2022, 
vergeleken met -254 K€ in het eerste semester van 2021. Deze evolutie is 
hoofdzakelijk te wijten aan de stijging van de personeelskosten, die grotendeels toe 
te schrijven is aan de aanwerving van nieuw personeel (54 werknemers bij Winamp 
eind juni 2022 tegen 39 eind december 2021). De investeringen voor de 
technologische en commerciële ontwikkeling van Winamp hebben ook gevolgen 
voor de post « andere administratieve en commerciële kosten », met name doordat 
meer beroep op externe dienstverleners werd gedaan.        
 
AUDIO 2025, vijf strategische prioriteiten om van de wereldwijde opportuniteiten 
op de markt te profiteren  
 
Net voor 2020 is de markt voor digitale audioreclame begonnen aan een groeifase 
met dubbele cijfers. Deze hausse wordt gevoed door de explosie van content op 
verschillende kanalen (radio, muziekstreaming, podcasts, videoplatforms, mobiele 
games, audioboeken, enz.) en nieuwe technologieën (smartphones, aangesloten 
luidsprekers, draadloze koptelefoons, Apple CarPlay…) 
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De digitale audiomarkt zal zijn opmars voortzetten en alle spelers in het 
ecosysteem enorme groeimogelijkheden bieden: 

▪ Luisteraars zijn meer dan ooit op zoek naar content waar ze voeling mee 
hebben, die op elk moment van de dag beschikbaar is en waarin reclame 
die dichter bij hun interesses ligt, wordt geïntegreerd; digitale audio is zo een 
dagelijkse metgezel geworden voor miljarden consumenten over de hele 
wereld. 

▪ Adverteerders, op zoek naar de beste reclame-efficiëntie, worden verleid 
door kanalen die een ongeëvenaarde luisterbereidheid, 
hooggekwalificeerde targeting en premium advertentieformaten 
garanderen; de verschuiving van reclame-investeringen van traditionele 
FM-radio naar digitale audio blijft versnellen. 

▪ Uitgevers kunnen via digitale audio profiteren van nieuwe hefbomen om 
hun publiek te vergroten en te monetiseren, via tarieven die in 
overeenstemming zijn met de targetingcapaciteiten en de unieke 
reclameontvangst die deze media bieden. 

 
Als pionier in AdTech heeft Targetspot onafhankelijke, innovatieve, all-in-one 
oplossingen ontwikkeld die zijn concurrentievoordeel blijvend versterken. Om het 
potentieel van de markt ten volle te benutten en tegelijk de financiële prestaties te 
verbeteren, kondigt de Groep vandaag een strategisch plan aan dat haar in staat 
zal stellen de komende drie jaar op het vlak van omzet en winstgevendheid een 
sterke groei neer te zetten. 
 
Dit plan, Audio 2025, is gebaseerd op vijf prioriteiten: 
 

▪ Versnellen op alle dimensies van digitale audio. De markt van Targetspot 
was aanvankelijk beperkt tot de monetisatie van het radiopubliek, maar 
breidt zich nu uit naar een aantal veelbelovende gebieden waar de groep 
haar voordeel zal blijven vergroten door haar technologisch platform aan te 
passen en partnerships aan te gaan met vooraanstaande spelers, zoals 
onlangs met Gadsme op het vlak van mobiele games.    

 
▪ Verenigen van alle middelen in één enkele activiteit. De ontwikkeling van 

Targetspot vereist de concentratie van alle middelen en investeringen op 
één kernactiviteit. Zoals in mei jl. werd aangekondigd, wil de Groep haar 
dochteronderneming Winamp verkopen om zich ten volle te kunnen 
concentreren op Targetspot, dat reeds internationaal actief, groeiend en 
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winstgevend is. 
 

▪ Ontwikkelen van de verdere internationale groei. Targetspot was reeds sterk 
aanwezig in Noord-Amerika (twee derde van zijn omzet) en in Europa en is 
nu klaar om zijn internationale aanwezigheid te versnellen zodoende grote 
adverteerders via zijn aanbod van een wereldwijde inventaris te kunnen 
binnenhalen. De toegangspoort tot Latijns-Amerika is deze zomer al 
geopend via een reeks lokale partnerschappen.  

 
▪ Innoveren om de kloof op de markt te vergroten. Targetspot beschikt over 

een uniek en eigen technologieplatform voor de monetisatie van een 
digitaal publiek dat voortdurend in ontwikkeling is en de opkomende 
concurrentie op afstand kan houden. In de toekomst zullen de O&O-
prioriteiten gericht zijn op programmatische reclame en nog betere 
targetingmogelijkheden. 

 
▪ Optimaliseren van de organisatie. Het managementteam is reeds versterkt 

op alle sleutelposten zoals het algemene management en marketing. En 
extra prioriteiten van Audio 2025 zijn het verder ontwikkelen van de 
Targetspot-cultuur en extra valoriseren van het aanwezige talent. 

 
Sterke hefboom op groei en winstgevendheid  
De uitvoering van dit plan moet ons in staat stellen ons te vestigen als leider in 
digitale audio in Europa en als uitdager in Noord-Amerika, met sterke posities in de 
rest van de wereld. 
 
Deze strategische ambitie zal gepaard gaan met een versterking van het groei- en 
winstprofiel van de Groep. Voor Targetspot, zonder Winamp, mikken we voor de 
periode 2023-2025 op een gemiddelde jaarlijkse omzetstijging van 20%. Tegen 
2025 zouden we een jaaromzet van minstens 50 M€ moeten halen; ter herinnering: 
in 2021 bedroeg de omzet van de Targetspot-afdeling 26 M€. 
 
Wat de rentabiliteit betreft, wil de groep tegen 2025 haar Ebitda-marge opvoeren 
tot meer dan 15%, het dubbele dus van het niveau van 2021 (7,6% binnen de divisie 
Targetspot). 
 
Op basis van deze nieuwe strategische richting is de Groep nu klaar om een nieuwe 
ontwikkelingscyclus aan te vatten zodat ze de kansen op de markt ten volle kan 
grijpen. 
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VOLGENDE AFSPRAAK  
Jaaromzet 
26 januari 2023, nabeurs 
 
CONTACTEN 
Investor Relations 
Marianne Py 
mpy@actifin.fr 
Francis Muyshondt  
investorrelations@targetspot.com 
 
Media Relations 
Isabelle Dray 
idray@actifin.fr  
 
Over Targetspot 
Targetspot, een AdTech-groep genoteerd op de beurzen van Brussel en Parijs, is 
sinds 2007 een leider en pionier in digitale audio. Targetspot staat toe om merken 
met hun doelgroep te verbinden via een hele resem toonaangevende uitgevers die 
actief zijn in alle segmenten van digitale audio. Targetspot zorgt, dankzij een eigen 
set aan technologieën, voor een handige integratie tussen merken en uitgevers 
zodoende directe en programmatische reclame, scherpe targeting zonder cookies 
en gecontextualiseerde reclame mogelijk te maken. Targetspot is via zijn merk 
Shoutcat ook leider op het gebied van audiostreaming. Met Shoutcast kunnen 
meer dan 85.000 radiostations online worden gestreamd. Targetspot is actief in 9 
landen en heeft wereldwijd ongeveer 100 mensen in dienst. 
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