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Persbericht 27 februari, 8 u. – Huizingen, België 

Onder embargo - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

Trading update derde kwartaal 2014-2015 

(Omzet voor de periode van 9 maanden met einddatum 31 december 2014) 

 De totale omzet op jaarbasis is met 4,2% gestegen, vooral dan uit Producten 

 De productomzet is in het derde kwartaal van dit boekjaar met 31,4% gestegen 

 De omzet uit Diensten is in het derde kwartaal van dit boekjaar met 2,1% gedaald 

 

Marc De Keersmaecker, Algemeen Directeur van RealDolmen, lichtte als volgt toe: 
“Onze Producten business presteert goed. Onze Diensten tonen gemengde resultaten. Infrastructure Services blijft 
onder druk staan. Onze Application Services blijven verbeteren. De verkoop van onze ziekenhuisoplossing (Hospital 
AX), onze archiveringsoplossingen (AOFXDM) en CRM-oplossingen presteren sterk, terwijl andere oplossingen 
worden gekenmerkt door een tragere verbetering. We blijven onze verkoopinspanningen opvoeren en lanceren extra 
maatregelen om onze kosten te optimaliseren en efficiëntie en focus te verbeteren. ” 

 

Vragen: 

RealDolmen Tel.: +32 2 801 43 13 

Marc De Keersmaecker, AD 

 

 

Financieel overzicht 

Omzet 

Omzet per segment in m € 
K3 

2014/2015 

K3 

2013/2014 

Verschil in 

% 

YTD K3 

2014/2015 

YTD K3 

2013/2014 

Variantie in 

% 

Infrastructure Products 24.303 18.498 31,4% 58.333 49.255 18,4% 

       

Professional Services 26.143 26.199 -0,2% 75.189 77.206 -2,6% 

Business Solutions 9.787 10.492 -6,7% 29.551 30.057 -1,7% 

Subtotaal Services & Solutions 

(diensten & oplossingen) 
35.930 36.691 -2,1% 104.740 107.263 -2,4% 

       

Totaal Groep 60.233 55.189 9,1% 163.073 156.518 4,2% 

 

Infrastructure Products: De omzet uit Producten in het derde kwartaal van 2014 stijgt met 31,4%. Deze groei is 

sterk in zowel Luxemburg als België. In deze groei is nog niet de impact van de 5-jarige infrastructuurdeal met de 

Vlaamse regering inbegrepen; deze gaat volgend boekjaar van start. In Luxemburg wordt deze groei hoofdzakelijk 

gegenereerd door een sterke verkoop van Datacenter Products, terwijl hij in België eerder wordt gegenereerd door de 

verkoop van Workplace Products. De omzet uit Producten is sinds het jaareinde met 18,4% gestegen vergeleken met 

dezelfde periode vorig jaar. 

 

Professional Services: De omzet uit algemene Professional Services blijft laag in het derde kwartaal van 2014 (-

0,2%). De omzet uit Application gerelateerde Professional Services blijft stijgen terwijl Infrastructure gerelateerde 

diensten minder goed presteren vergeleken met vorig jaar door het achterblijven van Datacenter Services en 

aanverwante diensten. De omzet uit Professional Services is sinds het jaareinde met 2,6% gedaald vergeleken met 

vorig jaar. 

 
Business Solutions: De omzet uit Business Solutions in het derde kwartaal van 2014 daalt met 6,7%. Enkele grote 

projecten die in het laatste kwartaal hadden moeten starten, hebben vertraging opgelopen. Deze vertragingen en 
lagere inkomsten uit de verkoop van diensten worden een beetje gecompenseerd door een verbeterde verkoop van 
licenties, in lijn met de trend van vorig kwartaal. Zelfs als de omzet uit Business Solutions sinds het jaareinde in België 
toeneemt, daalt de omzet in Luxemburg door een stijging van de verkoop van diensten van derden (omzet onderhevig 
aan IAS 18) vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De omzet uit Business Solutions sinds het jaareinde daalt 
met -1,7%. 
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Vooruitzichten voor boekjaar 2014/2015 
Voor het huidige boekjaar verwachten we dat de inkomsten op hetzelfde niveau als vorig jaar zullen eindigen. Voor de 

tweede helft van het boekjaar verwachten we REBIT-marges van om en bij de 5 %. Bijkomende kosten voor de 

geplande kostenoptimalisering zullen de EBIT-marges beïnvloeden. 

 

 

 

Meer informatie: 

Bezoek onze website WWW.REALDOLMEN.COM 

 

Of 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 

1.250 hooggeschoolde IT-professionals en meer dan 1.000 klanten in de Benelux en Frankrijk. De onderneming levert 

innovatieve, doeltreffende en betrouwbare ICT-oplossingen en professionele diensten die haar klanten helpen om hun 

doelstellingen te bereiken via een optimalisatie van hun bedrijfsprocessen. 

 
 


