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Persbericht 30 augustus, 8u00 uur – Huizingen, België 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

Trading update eerste kwartaal 2013-2014 

(Omzet voor de periode van 3 maanden met einddatum 30 juni 2013) 

Gelijke omzet in het eerste kwartaal op jaarbasis.  

De omzet van Products steeg met 18,8 % in vergelijking met vorig jaar, terwijl de omzet van Services daalde 

met 5,8 % in vergelijking met vorig jaar.  

 

Marc De Keersmaecker, Algemeen Directeur van RealDolmen, lichtte als volgt toe: 

 
“Ook al laat dit kwartaal geen groei zien, toch kunnen we stellen dat de overgang uit een moeilijke periode is ingezet. 
We zijn bijzonder tevreden over de goede prestaties van onze Products business, en meer bepaald van onze 
Infrastructure business met inbegrip van Services. Ook onze Application Services business is op de goede weg, ook 
al is de groei daar nog niet meteen zichtbaar. De beide activiteiten geven mooie resultaten op het vlak van de 
kwalitatieve technische dienstverlening aan onze klanten. De evolutie van onze divisie Business Solutions gaat trager 
dan verwacht, maar ook op dat vlak ben ik ervan overtuigd dat de strategische kentering is ingezet. Terwijl 
Professional Services ons hoger positioneert binnen de technische waardeketen, zet Business Solutions ons midden 
in de bedrijfsprocessen van onze klanten. De vorige maand aangekondigde overname van Travi@ta zal deze 
ontwikkeling nog versterken en versnellen.” 

 

Inlichtingen: 

  RealDolmen Tel.: +32 2 801 43 13 

  Marc De Keersmaecker, AD  
 

Financieel overzicht 

Omzet  
In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is de totale omzet gelijk gebleven. Dat is voornamelijk het gevolg van 

de sterke stijging van onze Products business, afgezwakt door een omzetdaling van 5,8 % uit Services. 

 

 
*Tijdens Q4 van 2012/2013 werd de omzet van Business Solutions herwerkt in het 

kader van IAS 18 omzeterkenning onder Agency Accounting.  De impact hiervan op 

de omzet van Q1 2013/2014 bedraagt 289 KEUR.  Het verschil in Business Solutions 

zou dan -9,3% zijn geweest en +0,4% voor de groep. 

 

Infrastructure Products: De omzet uit Products is in het eerste kwartaal aanzienlijk gestegen. Die stijging klokte af 

op 18,8 % en was zowel in België als in Luxemburg merkbaar, ondanks een toename van onze cloud-services in 

beide gebieden. 

 

Professional Services: De omzet uit Professional Services daalde met 3,9 %, voornamelijk als gevolg van een 

ingekrompen personeelsbestand in de hele groep ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het lagere 

personeelsbestand in België wordt gecompenseerd door een verbeterde efficiëntie in zowel de Application Services 

als de Infrastructure Services business. De meerwaarde van het Belgische aanbod verbetert, wat ook blijkt uit de 

sterkere dagkoersen in onze Infrastructure Services business. De toegenomen meerwaarde van onze Application 

Services business blijkt momenteel nog niet meteen uit de dagprijzen, aangezien die nog steeds onveranderd zijn ten 

opzichte van vorig jaar. De Franse Application Services business blijft het moeilijk hebben, daar kan nog gewerkt 

worden aan een verbetering van de efficiëntie.  

Turn over per segment 

in K€

         Q1 

2013/2014

         Q1 

2012/2013

Variance

in %

Infrastructure products 15.637            13.168        18,8%

Professional Services 32.106            33.401        -3,9%

Business Solutions* 9.232               10.465        -11,8%

Subtotal Services & Solutions 41.338            43.866        -5,8%

Total Group 56.975            57.034        -0,1%

*During Q4 2012/13 Bus iness  Solutions  turnover was  restated for IAS 18 Revenu 

Agency Accounting. The impact of such adjustment on the Q1 2012/13 revenu is  €289K. 

Buss iness  Solutions  variance would then be -9,3% and Group variance +0,4%.
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Business Solutions: De inkomsten uit Business Solutions daalden met 11,8 % in vergelijking met het eerste kwartaal 

van vorig jaar. Dat cijfer is voornamelijk te wijten aan een trager dan verwachte verschuiving naar higher-end 
projecten binnen onze Enterprise Solutions divisie, timing van de licentieverkopen en aan een trager herstel van onze 
activiteiten in Luxemburg, maar werd dan weer gecompenseerd door de extra business die werd gegenereerd in het 
Waalse Gewest na de overname van vorig jaar. Ons Hospital AX-aanbod blijft het goed doen op de markt, met de 
ondertekening van twee bijkomende deals in dit kwartaal. 

Overname van Travi@ta 
Op 23 juli 2013 kondigde RealDolmen de overname van Travi@ta aan. 
 
Travi@ta is een Microsoft Gold CRM Partner en een toonaangevende leverancier van CRM-oplossingen en -diensten 
in België. Het bedrijf telt 35 medewerkers en realiseert een omzet van ongeveer 4 miljoen euro. De overname van 
Travi@ta past perfect in de single-sourcestrategie van RealDolmen en zal de Customer Engagement Management 
activiteiten binnen de Business Solutions divisie aanzienlijk versterken. Travi@ta heeft een zeer mooie reputatie 
opgebouwd in het gespecialiseerde CRM-segment, een troef die ervoor kan zorgen dat onze Solutions divisie nog 
sneller groeit en hoger opklimt in de waardeketen van bedrijfskritieke diensten voor onze klanten. 

Vooruitzichten voor boekjaar 2013/2014 
Voor het boekjaar 2013-2014 verwachten we een bescheiden stijging van de omzet uit onze Professional Services, 

alsook een aanzienlijke verbetering van de omzet uit onze Business Solutions. De totale omzet uit Services zou dan 

ook een degelijke groei moeten kennen, ondanks de trage start dit boekjaar. De omzet uit Products zou geleidelijk 

moeten dalen, naarmate onze cloud-initiatieven toenemen. We verwachten EBIT-marges op jaarbasis rond de 5 %. 

 

We blijven ervan overtuigd dat onze leidinggevende marktpositie en onze sterke single-sourcestrategie, alsook onze 

financiële stabiliteit, toch een troef die in woelige tijden nog belangrijker is, ons degelijk positioneren voor de komende 

jaren.  

 

 

 

Voor meer informatie: 

bezoek onze website WWW.REALDOLMEN.COM 

 

contacteer 

Paul De Schrijver 

CFO 

TEL: +32 2 801 55 55 

paul.deschrijver@realdolmen.com  

 

 

Over RealDolmen 

RealDolmen is een onafhankelijke single source leverancier van ICT oplossingen en een kennisbedrijf met bijna 1.600 

hooggeschoolden dat meer dan 1.000 klanten bedient in de Benelux en Frankrijk. RealDolmen levert innovatieve, 

doeltreffende en betrouwbare ICT oplossingen en diensten die zijn klanten helpen met het bereiken van hun 

objectieven door het optimaliseren van hun bedrijfsprocessen. 

 

mailto:thierry.devries@realdolmen.com

