
  

 
 

 Persbericht 25 november 2011 – 7u30 – Huizingen, België 
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

 

 Tussentijdse resultaten voor de zes maanden 
eindigend op 30 september 2011 

 14% jaargroei in totale omzet gedurende de eerste helft van het jaar. De omzet van Services steeg 
met 8,1% en de omzet van Products met 29%. 
 

 REBIT is verdubbeld vergeleken met dezelfde periode vorig jaar met marges die groeien tot 4,7% van 
de inkomsten. 
 

 Gezonde financiële structuur met een sterke kaspositie van €58,4m en €0,4m netto schuld. 
 

Halfjaarlijkse resultaten september 2011 vs. september 2010 
   

in m€  IFRS 
30/09/2011 

IFRS 
30/09/2010 

Variantie in % 

Omzet 129,1 112,8 14,4% 
Operationele winst (verlies) voor eenmalige 
opbrengsten en kosten (REBIT)  6,1 3,0 101,7% 

Marge 4,7% 2,7%   

Operationele winst (EBIT)  6,1 3,6 68,4% 

Winst (verlies) voor het halve jaar 3,1 0,8 290,0% 

EBITDA (1) 7,9 5,8 35,1% 

EBITDA-marge 6,1% 5,2%   

 (1) EBITDA = EBIT verhoogd met afschrijvingen, waardeverminderingen en verhoging van provisies 

      
Balans september 2011 vs. maart 2011 
      

  
IFRS 

30/09/2011 
IFRS 

31/03/2011 
Variantie in %   

Activa 142,2 139,1 2,2%   

Netto schuld (2) 0,4 -2,8 -113,8%   

Cash 58,4 57,5 1,5%   

 (2) Netto schuld = Financiële schulden en kaskredieten min liquide middelen en activa aangehouden voor handelsdoeleinden 
 
 
Bruno Segers, Chief Executive Officer van RealDolmen, licht toe: 
 
“We zijn trots deze resultaten te kunnen aankondigen. Zowel onze opbrengst van Services als Products toont een 
gezonde groei en onze marges zijn stabiel. De vooruitgang van onze resultaten is grotendeels te danken aan het feit 
dat de meeste van onze ratio’s blijven verbeteren. In tegenstelling tot de voorbije 2 jaar gaat ons personeelsbestand 
in stijgende lijn, dankzij een grotere rekrutering in een zeer krappe IT-arbeidsmarkt. Het retentiebeleid is nog voor 
verbetering vatbaar aangezien we, op termijn, moeten zorgen dat we het beter dan het sectorgemiddelde doen.  
 
Als we kijken naar wat er nog in de pijplijn zit, hebben we er nog steeds vertrouwen in dat op weg zijn naar een jaar 
met sterke resultaten. Ook al moeten we voorzichtig blijven gezien de economische situatie.” 
 
Inlichtingen: 
 
RealDolmen Tel: +32 2 801 43 13 
Bruno Segers, CEO 
Paul De Schrijver, CFO 
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Tijdens de gerapporteerde periode werden de volgende opdrachten en klanten verworven, verspreid over 
verschillende sectoren:  
 
RealDolmen heeft een eigen ERP-softwarepakket ontwikkeld op maat van de gezondheidssector, dat gebaseerd is op 
Microsoft Dynamics AX. Deze ERP, Hospital/AX, ondersteunt en stroomlijnt de administratieve processen in 
Belgische ziekenhuizen. Het Jessa Ziekenhuis in Limburg tekende onlangs als eerste Hospital/AX klant. 
 
RealDolmen heeft het contract binnengehaald van het Vlaams Agentschap voor Binnenlands Bestuur om de 
nieuwe Kruispuntbank Inburgering te ontwerpen. Dit follow-upsysteem zal gebruikt worden door mensen die het 
inburgeringstraject volgen, door de Huizen van het Nederlands en door de Onthaalbureaus. Het contract loopt over 5 
jaren. 
 
Om een betere infrastructuur te kunnen aanbieden aan zijn eindgebruikers, koos Deceunick voor RealDolmen om de 
wereldwijde uitrol van de nieuwe HP hardware te organiseren, als onderdeel van het globale Citrix project dat 
RealDolmen al had uitgevoerd. Op elke machine wordt een nieuw image geïnstalleerd en wereldwijd 
geïmplementeerd via Microsoft SCCM. 
 
De Katholieke Universiteit Leuven heeft een 4-jarig raamcontract toegekend aan RealDolmen. Met dit contract zal 
RealDolmen IP-telefoons, USB-bureautelefoons en conferentietelefoons voorzien voor ongeveer 10.000 gebruikers 
op de universiteit. 
 
De Franse dochtermaatschappij van RealDolmen, Airial Conseil, kon een nieuwe deal sluiten met het Franse 
Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Volksgezondheid. De opdracht betreft de migratie en conversie van 
softwaretoepassingen (onder andere gebruikt voor collectieve arbeidsovereenkomsten en bedrijfsakkoorden). De 
voorziene 'application managed services' zullen bestaande en toekomstige software omvatten. 

Omzet  
De totale omzet in H1 is aanzienlijk gestegen met 14,4%. Alle segmenten hebben sterk gepresteerd met een 
inkomstengroei van 29% voor Infrastructure Products en van 8,1% voor Services, vergeleken met dezelfde periode 
vorig jaar. Een groei in alle segmenten bewijst het succes van onze singlesource marktbenadering. 
 

Omzet per segment in m€ HJ 2011/2012 HJ 2010/2011 Variantie in % 

Infrastructure Products 43,9 34,0 29,0% 

Subtotaal Services & Solutions 85,1 78,8 8,1% 

Professional Services 66,7 61,8 7,9% 

Business Solutions 18,4 16,9 8,9% 

Totaal Groep 129,1 112,8 14,4% 
 
 Infrastructure Products: De productomzet is sterk gestegen in de eerste helft van het jaar, bovenop de twee 

grote productdeals in het begin van april. Dit resulteerde in een groei van 29%. Dit bevestigt de sterke reputatie 
van RealDolmen op het vlak van infrastructuurverwante producten en diensten en meer specifiek op het vlak van 
virtualisatie- en datacenteroplossingen. 

 
• Professional Services: De inkomsten uit Professional Services stegen met 7,9% vergeleken met de eerste helft 

van vorig jaar. Deze groei, die zich zowel in België als in Frankrijk voordoet, is een voortzetting van de groei met 
7% in de tweede helft van vorig jaar. De groei werd gerealiseerd als gevolg van verbeterde dagprijzen en betere 
productiviteit. Het personeelsbestand in beide landen toont ook een stijging, in tegenstelling tot de voorbije twee 
jaar, ook al bestaat deze grotendeels uit young potentials die momenteel nog opgeleid worden.  

 
• Business Solutions: De inkomsten uit Business Solutions stegen met 8,9% in vergelijking met de eerste helft 

van vorig jaar. Dat is voornamelijk toe te schrijven aan een forse stijging van onze Enterprise Solutions 
activiteiten. Deze namen toe dankzij een verbeterde licentieverkoop en hogere productiviteit en een consolidatie 
van onze Axapta activiteiten, ondanks een lichte daling van onze Legacy Application activiteiten, voornamelijk in 
Luxemburg.  
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Operationele winst voor eenmalige opbrengsten en kosten (REBIT)  
Tijdens het eerste halfjaar stegen de REBIT-marges in alle segmenten. Globale REBIT-marges kenden een groei van 
4,9% in vergelijking met een marge van 2,7% in de eerste helft van vorig jaar. Dit is een gezonde halfjaarlijkse REBIT-
marge gezien de seizoensbewegingen van de marges, omdat er normaal gesproken meer vakantiedagen in de eerste 
helft van het fiscale jaar zijn. 
 
Gesegmenteerde informatie 
in m€ 

  

HJ september 2011  HJ september 2010  

Infra  
Products 

Prof  
Services 

Bus  
Solutions Corporate Groep Infra  

Products 
Prof  

Services 
Bus  

Solutions Corporate Groep 

Omzet 43,9 66,7 18,4   129,1 34,0 61,8 16,9   112,8 

Operationele winst voor 
eenmalige opbrengsten en kosten 2,9 4,7 0,1 -1,5 6,1 1,7 2,7 0,0 -1,4 3,0 

REBIT-marge in % 6,5% 7,0% 0,4%   4,7% 4,9% 4,4% -0,1%   2,7% 

 
 De marges van Infrastructure Products stegen met 1,6% tot 6,5%. Dit was het resultaat van een groter volume 

en een betere mix van deals met hogere marges.  
 

 Bij Professional Services stegen de marges in H1 met 2,6% tot 7%. Dit wordt verklaard door verbeterde 
dagprijzen en betere productiviteit in België en Frankrijk van zowel onze Application Services als van onze 
Infrastructure Services activiteiten. Dit is het resultaat van een beter beheer van onze resources, verbeterde 
prijzen en een nauwgezetter projectmanagement. 
 

 De marges in Business Solutions zijn lichtjes gestegen met 0,4%. Dit is een gevolg van een verbetering in de 
facturatiegraad en dagprijzen van onze Enterprise Solutions activiteiten, ondanks een lichte daling van onze 
Legacy Application activiteiten in België en Luxemburg. De stijging van roadmap investeringen in onze nieuwe 
technology applications activiteiten is een bijkomende reden waarom de marges nog steeds onder druk staan. 
 

 De Corporate overheadkosten bleven min of meer gelijk nadat ze vorig jaar al grotendeels geoptimaliseerd 
werden. Variaties zijn vooral te wijten aan de opbouw en verspreiding van provisies in de normale gang van 
zaken.  

Operationele winst (verlies) (EBIT)  
We zagen een verhoging van de EBIT van €2,5m tot €6,1m in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Deze 
evolutie is volledig te wijten aan de stijging van €3,1m van de REBIT die vorig jaar de bad will van €0,6m opnam uit de 
Lille-overname, die als eenmalig werd gedefinieerd. Dit jaar zijn er, net als vorig jaar, geen herstructureringskosten in 
rekening gebracht en waar er ontslagkosten zijn gemaakt, zijn deze opgenomen in de REBIT van de relevante 
segmenten.  

Totaalresultaat van het boekjaar  
De Groep rapporteerde een nettowinst van €3,1m voor deze periode vergeleken met €0,8m over dezelfde periode 
vorig jaar. De stijging van de nettowinst met €2,3m is grotendeels te danken aan het toegenomen EBIT-niveau. De 
nettowinst werd ook positief beïnvloed door een verlaging van de belastingen met €137k, aangezien relatief meer 
winst werd gegenereerd in België, waar belastingen worden afgeboekt tegen onze uitgestelde belastingvordering. De 
financiële inkomsten daalden lichtjes als gevolg van de verlaagde intrestvoeten. De financiële lasten stegen met 
€269k als gevolg van de halfjaarlijkse opbouw van het schulddeel van de converteerbare obligatie met €250k.  

Kasstroom 
De totale kasstroom bedroeg €1m vergeleken met €1,3m over dezelfde periode vorig jaar. €0,386m daarvan is de 
kasstroom uit operationele activiteiten, in vergelijking met €5m tijdens dezelfde periode vorig jaar. Deze daling is het 
gevolg van een stijging van de EBIT-marge met €2,5m en wordt verklaard door de negatieve evolutie van het 
werkkapitaal wegens een sterke groei in zowel Services als Products. 
 
Het verschil tussen €2,7m aan gegenereerde kasstroom en de variantie van €0,9m op de balans, is te wijten aan de 
overdracht van €1,8m van 'Activa aangehouden voor handelsdoeleinden' naar 'Geldmiddelen en kasequivalenten'. 
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Eigen vermogen/nettoschuld 
Het eigen vermogen steeg met €3,1m dankzij de nettowinst die tijdens het halfjaar werd gegenereerd.  
 
De totale schuld bedraagt €58,8m en bestaat voornamelijk uit €47,3m converteerbare schuld. Deze schuld werd 
verschoven van 'Financiële schuld te betalen na één jaar' naar 'Financiële schuld betaalbaar binnen het jaar', 
aangezien de vervaldag in juli 2012 plaatsvindt.  
 
De kasbalansen blijven sterk en bedragen €58,4m, wat een stijging van €1m is in vergelijking met maart 2011. 

Vooruitzichten voor de tweede jaarhelft 2011/2012 
De economische markt vraagt ons voorzichtig te blijven. De meeste van onze Service indicatoren zijn verbeterd 
tijdens de tweede helft van vorig jaar en we verwachten dat deze gehandhaafd zullen blijven in de tweede helft van dit 
jaar, terwijl het personeelsbestand blijft groeien. Hierdoor en ook door de intake van young potentials, die geen impact 
hebben op de fiscale resultaten van dit jaar, verwachten we een mildere groei van inkomsten uit diensten tijdens de 
tweede jaarhelft dan in de eerste helft van dit jaar.  
 
De inkomsten uit producten zal waarschijnlijk lager zijn dan vorig jaar. We moeten voorzichtig blijven omgaan met de 
sterke opbrengsten van producten tijdens de tweede jaarhelft van vorig jaar en het feit dat we hierop geen duidelijk 
zicht hebben door de aard van deze activiteit, zeker in de huidige economische onzekerheid.  
 
Voor het volledige fiscale jaar 2011/2012 voorzien we nog steeds een sterkere groei dan de markt met een kleine 
verbetering van onze marges. We blijven geloven dat onze positie als marktleider, de kracht van ons singlesource 
aanbod, het voordeel van de strategische projecten waarin we verder geïnvesteerd hebben en onze sterke financiële 
stabiliteit, die zeer cruciaal is in woelige tijden, ons de kans bieden om marktaandeel te blijven winnen.  
 
 
Het halfjaarlijks financieel verslag zal worden uitgegeven op 30 november 2011 
http://www.realdolmen.com/investors/default.aspx?id=2886 

 
 
 
Voor meer informatie: 
bezoek onze website WWW.REALDOLMEN.COM 
 
of contacteer 
Thierry de Vries 
Secretaris-generaal 
Tel. +32 2 801 55 55 
Fax +32 2 801 55 99  
thierry.devries@realdolmen.com  
 
 
Over RealDolmen 
 
RealDolmen is een onafhankelijke singlesourceleverancier 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. 
 
  

http://www.realdolmen.com/investors/default.aspx?id=2886
mailto:thierry.devries@realdolmen.com
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Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat voor 
de periode eindigend op 30 september 2011 

 
  

 
 

 30/09/2011  30/09/2010  
 EUR '000  EUR '000  
VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN  

 
  

Bedrijfsopbrengsten 130.974  114.270  
Omzet 129.062  112.803  

     
Andere bedrijfsopbrengsten 1.912  1.467  

     
Bedrijfskosten -124.884  -111.251  
Aankopen handelsgoederen, grond-en hulpstoffen -40.374  -30.256  
Diensten en diverse goederen -26.812  -26.627  
Personeelslasten -55.550  -51.764  
Afschrijvingen en waardeverminderingen -1.760  -2.231  
Voorzieningen -90  -106  
Andere bedrijfskosten -298  -267  
     
OPERATIONELE WINST (verlies) voor eenmalige opbrengsten en kosten 6.090  3.019  

     
Eenmalige opbrengsten 0  800 (1) 

Herstructureringskosten 0  0  

Andere eenmalige kosten 0  -204 (1) 

     
OPERATIONELE WINST (VERLIES) (EBIT) 6.090  3.615  

     
Financiële opbrengsten 95  120  
Financiële kosten -3.231  -2.962  

     
Winst (verlies) voor belastingen 2.954  773  
     
Winstbelastingen 162  25  

     
Winst (verlies) na belastingen 3.116  798  
Andere elementen van het totaalresultaat 0  0  
Totaalresultaat van het boekjaar 3.116  798  

     
Toerekenbaar aan:     
Houders van eigen-vermogensinstrumenten van de moederonderneming 3.116  798  
Minderheidsbelangen 0  0  

     
Winst per aandeel     
Gewone winst per aandeel (EUR) 0,582  0,149  
Verwaterde winst per aandeel (EUR) 0,582  0,149  

 
 
(1) de eenmalige opbrengsten en kosten van vorig jaar zijn gerelateerd aan de gerealiseerde badwill bij de verwerving van T-systems in Lille ( €0,8m), gecompenseerd 
door de kosten verbonden aan deze overname (€0,2m). 
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Verkort geconsolideerde balans voor de periode eindigend op 
30 september 2011 

    
 30/09/2011  31/03/2011 

 EUR '000  EUR '000 
ACTIVA    
Vaste Activa 135.152  135.998 
Goodwill 97.714  97.714 
Immateriële Vaste Activa 1.817  2.366 
Materiële Vaste Activa 15.036  15.479 
Uitgestelde belastingsvorderingen 20.216  19.946 
Financiële lease vorderingen 369  493 

    Vlottende Activa 137.798  153.012 
Voorraden 1.922  9.110 
Handels-en Overige Vorderingen 77.446  86.439 
Activa aangehouden voor handelsdoeleinden 1.238  3.022 
Geldmiddelen en kasequivalenten  57.192  54.441 

    Niet Vlottende activa aangehouden voor verkoop 0  0 
Totaal Vlottende Activa 137.798  153.012 

    
TOTALE ACTIVA 272.950  289.010 

    EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN    
    Eigen Vermogen 142.224  139.108 
Maatschappelijk kapitaal 32.193  32.193 
Uitgiftepremie 61.807  61.807 
Overgedragen resultaat 48.224  45.108 

    
Eigen Vermogen toerekenbaar aan de eigenaars van de 
vermogensinstrumenten van de moederonderneming 142.224  139.108 

    Minderheidsbelangen 0  0 

    TOTAAL EIGEN VERMOGEN 142.224  139.108 

    Langlopende verplichtingen 9.294  54.133 
Converteerbare obligaties 0  44.884 
Verplichtingen onder financiële lease 1.914  2.179 
Leningen van banken en derden 95  127 
Verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregeling 4.381  4.035 
Langlopende voorzieningen 2.448  2.417 
Passieve belastinglatenties 456  491 

    Kortlopende verplichtingen 121.432  95.769 
Converteerbare obligaties 47.338  0 
Verplichtingen onder financiële lease 280  273 
Leningen van banken en derden 9.188  7.183 
Handels- en overige schulden 64.197  87.531 
Kortlopende belastingschulden 142  468 
Kortlopende voorzieningen 287  314 

    
Verplichtingen verbonden aan vaste activa aangehouden voor verkoop 0  0 

Totaal Kortlopende verplichtingen 121.432  95.769 

    
TOTALE VERPLICHTINGEN 130.726  149.902 

    TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 272.950  289.010 
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Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht voor de periode 
eindigend op 30 september 2011 

     30/09/2011  30/09/2010 
 EUR '000  EUR '000 

EBIT  6.090  3.615 

    
Afschrijvingen en waardeverminderingen 1.760  2.231 

Mutatie voorzieningen 305  158 

(Winst) / Verliezen op verkoop van activa -450  -502 

Negatieve goodwill 0  -800 

Andere niet-kaskosten -218  -675 

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 7.487  4.027 

    
Wijzigingen in werkkapitaal -7.101  958 

Netto kasstroom 386  4.985 

    
Betaalde belastingen op het resultaat -469  -213 

Netto kasstroom uit operationele activiteiten -83  4.772 

    
Ontvangen intresten 54  55 

Investeringen in immateriële vaste activa 0  -75 

Investeringen in materiële vaste activa -760  -384 

Investeringen in financiële vaste activa 0  0 

Cash inflow acquisitie Lille branch 0  1.352 

Uitgestelde betaling Axias acquisitie 0  -1.446 

Inkomsten uit verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa 500  554 

Activa aangehouden voor handelsdoeleinden (BEVEK's) Kas instroom 5.336  8.064 

Activa aangehouden voor handelsdoeleinden (BEVEK's) Kas uitstroom -3.542  -1.006 

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.588  7.114 

    
Betaalde intresten -593  -620 

Betaalde dividenden -1  -1 

Nieuwe financiële verplichtingen 2.505  0 

Terugbetaling van financiële verplichtingen Kas uitstroom -665  -2.889 

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten 1.246  -3.510 

    
Totale kasstroom 2.751  8.376 

    
    
Netto kaspositie bij aanvang van de boekperiode 54.441  37.637 

Netto kaspositie op het einde van de boekperiode 57.192  46.013 

Totale beweging  in de geldmiddelen en kasequivalenten 2.751  8.376 
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Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen 
vermogen voor de periode eindigend op 30 september 2011 

 
     

 

Maatschappelijk 
kapitaal 

Uitgifte-
premie 

Conver-
teerbare 
obligatie 

Over-
gedragen 
resultaat 

Totaal 

Saldo per 1 april 2010 32.193 49.120 12.687 37.804 131.804 

Winst (verlies) van het boekjaar    798 798 

Op aandelen gebaseerde betalingen     0 

Saldo per 30 september 2010 32.193 49.120 12.687 38.602 132.602 

      
Saldo per 1 april 2011 32.193 49.120 12.687 45.108 139.108 

Winst (verlies) van het boekjaar    3.116 3.116 

Op aandelen gebaseerde betalingen     0 

Saldo per 30 september 2011 32.193 49.120 12.687 48.224 142.224 
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Statement van de commissaris 
 
De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden in het kader van het beperkt nazicht ten gronde zijn 
afgewerkt en dat deze geen betekenisvolle correcties aan het licht hebben gebracht die in de geconsolideerde 
halfjaarcijfers, opgenomen in het persbericht, zouden moeten doorgevoerd worden. 
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