
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSBERICHT- MAART 2008 RESULTATEN  
(verkort boekjaar; 1 januari – 31 maart 2008) 

 
Kerngegevens 
 
Real sloot het verkorte boekjaar van 1 januari tot 31 maart 2008 af met een 
omzetstijging van 10,8% ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2007 (Q1 2007), 
zonder impact van de acquisitie van Dolmen Computer Applications NV. 
  

 Bedrijfsresultaat vóór eenmalige posten (REBIT) is tot 6,4% gestegen tegen 2,8% voor 
de vergelijkbare periode in 2007 (Q1 2007). 
   

 er wordt voor €17,6m aan over te dragen belastinginkomsten geboekt, waarmee een 
deel van de ongebruikte belastingverliezen bij Real wordt toegerekend in het 
vooruitzicht van de wettelijke fusie met Dolmen Computer Applications NV. 

 
 De wettelijke fusie met Dolmen Computer Applications NV is gepland voor het einde 

van het derde kwartaal. 
 
 
 
Resultaten voor 31 maart 2008 

 
Ten gevolge van het verkorte boekjaar (3 maanden; 1 januari – 31 maart 2008), zijn vergelijkingen met het 
vorige boekjaar (12 maanden; 1 januari – 31 december 2007) niet altijd relevant. Daarom vergelijken wij 
V&W-cijfers voor boekjaar 2008 (1 januari – 31 maart 2008) met niet-geauditeerde cijfers voor Q1 2007 en 
de cijfers van het laatst geauditeerde boekjaar dat eindigde op 31 december 2007, wanneer dat relevant is. 
De V&W cijfers zijn exclusief Dolmen Computer Applications NV. De balanscijfers worden vergeleken met de 
laatst gerapporteerde cijfers van 31 december 2007. 
 
 
in  m € IFRS IFRS niet Geaudit.  % Var. vs

31/03/08 31/12/07 31/03/2007 31/03/2007
3 maand 12 maand 3 maand ( 1) 3 maand

Omzet continue bedrijfsactiviteiten 26,0 92,0 23,4 10,8%
Recurrent bedrijfsres.cont. Bedrijfsakt.( REBIT) 1,7 3,6 0,6 158,9%

als % Omzet 6,4% 4,0% 2,8%
Bedrijfsresultaat continue bedrijfsaktiv. (EBIT) 1,4 4,1 0,6 126,3%
Netto Winst ( Verlies) van het jaar 17,3 7,4 4,1 320,2%
EBITDA (2) 1,7 4,4 0,6 186,4%

als % Omzet 6,4% 4,8% 2,5%
Var. vs

Dec  2007
Eigen Vermogen 111,2 33,0 78,2
Netto schuld 37,0 9,2 27,9
(1) Cijfers van maart zijn niet gauditeerd.
(2) EBITDA = EBIT vermeerdert met afschrijvingen, waardeverminderingen en wijziging in provisies
(3) Netto schuld = langlopende en kortlopende financiële schulden, verplichtingen en leningen min
geldmiddelen, kasequivalenten en activa aangehouden voor handelsdoeleinden  
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 Omzet voortgezette activiteiten 

De omzet van de groep in boekjaar 2008 (1 januari - 31 maart 2008) bedroeg €26,0m, een stijging met 
10,8% ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2007, zoals vorig jaar opgenomen in Real’s trading-
update voor Q1. De omzet in het dienstensegment steeg met 13,8% ten opzichte van de omzet voor 
dezelfde periode in 2007. Die stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een stijging van de 
facturabele headcount en de hogere productiviteit. De omzet in ons productensegment steeg met 4,5% 
ten opzichte van dezelfde periode in 2007.  Dit omzetstijging komt voornamelijk voor rekening van een 
verhoging van de productiviteit. 
 
€m 31/03/2007 31/03/2008 Variance % Variance

3 maand 3 maand
Services 15,9 18,1 2,2 13,8%
Products 7,5 7,8 0,3 4,5%
Totaal 23,4 26,0 2,5 10,8%  
 
 

 Bedrijfsresultaat uit voortgezette activiteiten vóór eenmalige posten (REBIT) 
 

REBIT voor boekjaar 2008 (1 januari – 31 maart 2008) bedraagt €1,7m of 6,4% van de omzet tegen 
€0,6m of 2,8% van de omzet voor de niet-gecontroleerde cijfers van de vergelijkbare periode in 2007. 
Dit stemt overeen met een verhoging van de REBIT met 158,9%.  Vergeleken met de gemelde cijfers 
voor het volledige jaar in boekjaar 2007 is dit een verhoging van de REBIT-marge van 4,0 naar 6,4%.  
De REBIT-marges in de Services divisie blijven stabiel tegenover de cijfers voor het volledige boekjaar 
2007 gezien er, rekening houdend met de negatieve seizoenscorrectie in het eerste kwartaal, slechts 
een lichte daling van 6,6 naar 6,3% is.   De REBIT-marges in de Products divisie in percentage van de 
omzet steeg van 10,7% in 2007 tot 14,7% in boekjaar 2008 (1 januari – 31 maart 2008). De verhoging 
van de REBIT-marges in de Products divisie is toe te schrijven aan een verhoogde productiviteit en 
hogere facturatietarieven. 

 
De daling van de vaste kosten op groepsniveau in percentage van de omzet is te wijten aan €0,7m aan 
extra kosten voor het aandelenoptieplan die geboekt zijn in 2007. 
 
Segment informatie

Products Services Corporate Group Products Services Corporate Group 
Omzet 7,8 18,1 26,0 23,4 68,6 92,0
Recurrent bedrijfsresultaat 1,2 1,2 -0,7 1,7 2,5 4,5 -3,4 3,6

% 14,7% 6,3% -2,5% 6,4% 10,7% 6,6% -3,7% 4,0%

3 maanden tem Maart 2008 12 maanden tem December 2007

 
 
 

 Bedrijfsresultaten uit voortgezette activiteiten (EBIT/EBITDA) 
 

De EBIT stijgt met 126,3% van €0,6m in Q1 2007 naar €1,4m in boekjaar 2008 (1 januari – 31 maart 
2008). De EBITDA stijgt van €0,6m (of 2,5% van de omzet) in Q1 2007 naar €1,7m (of 6,4% van de 
omzet) in boekjaar 2008 (1 januari – 31 maart 2008). 
 
 

 Totale nettowinst op groepsniveau  
 
De nettowinst voor boekjaar 2008 (1 januari – 31 maart 2008) stijgt met €13,2m ten opzichte van de 
niet-geauditeerde resultaten voor de vergelijkbare periode in 2007 (Q1 2007). De verbetering van de 
resultaten komt hoofdzakelijk voor rekening van €17,6m aan toegerekende latente belastingwinsten min 
€4,3m aan winst op het afstoten van de Retail POS business unit, die geboekt is voor einde maart 2007. 
 
Vergeleken met de cijfers voor het volledige jaar 2007, is de nettowinst voor boekjaar 2008 (1 januari – 
31 maart 2008) gestegen met €9,9m. De verbeteringen zijn het resultaat van de volgende elementen:  

• €1,1m hogere winst vóór belastingen op voortgezette activiteiten dankzij betere 
bedrijfsresultaten en hogere financiële inkomsten verband houdend met de opbrengst van de 
converteerbare obligatie. 

• stijging van winstbelastingsinkomsten met €12,4 m ten gevolge van de belastinglatentie, 
toegerekend in het vooruitzicht van de fusie met Dolmen Computer Applications NV. 

• het ontbreken van €3,6m winst op voortgezette activiteiten, te wijten aan het afstoten van de 
Retail POS business unit.  
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De €17,3m aan winstbelastingsinkomsten per einde maart 2008 omvat een toegerekende 
belastinglatentie van €17,6m. Wij verwachten dat ongeveer €170m van de €275,0m aan 
belastingverliezen overgedragen in december 2007 de geplande fusie met Dolmen Computer 
Applications NV zullen overleven. De wettelijke fusie van Real en Dolmen zal in de nabije toekomst 
resulteren in een positieve netto belastbare winst in België, en als dusdanig werd een deel van de 
overgedragen ongebruikte Belgische belastingverliezen bij Real, toegerekend. De geraamde 
gecombineerde belastbare basis voor de komende 5 jaar in België bedraagt €53,3m, wat een 
toegerekende belastinglatentie van €17,6m oplevert. Deze raming is gebaseerd op historische gegevens 
en houdt geen rekening met eventuele verwachte synergismen tussen de twee ondernemingen. Op die 
manier blijft naar schatting €116,7m aan overgedragen ongebruikte belastingverliezen beschikbaar voor 
toerekening als belastinglatenties tijdens de komende jaren. Gelet op de waarschijnlijkheid dat 
aanzienlijke overgedragen belastingverliezen de fusie van Real en Dolmen Computer Applications NV 
zullen overleven, moet Real een bepaald geraamd deel van de belastingslatentie vandaag toerekenen, 
hoewel de ruling van de Belgische Rulingcommissie met betrekking tot de fusie waarschijnlijk pas later 
in de zomer bekend zal worden gemaakt. Daarom is een dergelijke toerekening uiteindelijk 
onderworpen aan een gunstige ruling van de Belgische rulingcommissie. 
 
De €1,3m aan netto financiële kosten, geboekt in belastingjaar 2008 (1 januari – 31 maart 2008) omvat 
€1,8m aan rentelasten en €0,5m aan financiële opbrengsten. De rentelasten omvatten €1,8m aan 
interesten op de converteerbare obligatie van €75m, in juli 2007 uitgegeven met toepassing van IAS32, 
waarvan €0,6m overeenstemt met de afschrijving van de aandelencomponent van de converteerbare 
obligatie. De financiële opbrengsten hebben hoofdzakelijk betrekking op interestbaten op de opbrengsten 
van de converteerbare obligatie, waarvan het merendeel werd gebruikt om de overname van Dolmen 
Computer Applications NV in maart 2008 te financieren. 

  
     
 Goodwill op de overname van Dolmen Computer Applications NV  

 
Op 26 maart 2008 verwierf Real 82,45% van de aandelen van Dolmen Computer Applications NV voor 
een bedrag van €87,7m, waarvan €33,3m contant werd uitbetaald, en de rest in Real-aandelen. De 
kosten die rechtstreeks toe te rekenen zijn aan de overname, bedragen €5,1m, wat een totale 
overnameprijs van €92,8m geeft. Krachtens IFRS 3 moeten de kosten van een bedrijvencombinatie 
worden toegerekend aan de verworven activa en passiva en de aangenomen latente passiva. Omdat 
alle nodige marktwaardebepalingen en andere berekeningen nog niet zijn afgerond, werd de 
nettovermogenswaarde van Dolmen Computer Applications NV in maart 2008 op voorlopige basis 
berekend. Het verschil tussen de overnameprijs en de marktwaarde van de netto-activa, verminderd 
met een minderheidsbelang van €6,3m (17,6%), geeft op voorlopige basis een goodwill van €63,3m 
voor de overname van Dolmen Computer Applications NV. De goodwill weerspiegelt de verwachte 
synergieën, de klantentrouw, de bedrijfsprocessen en het gezamenlijke personeel, inclusief 
sectorspecifieke vaardigheden.   
 
 

 Eigen vermogen / nettoschuld 
Het eigen vermogen steeg met €78,2m, van €33,0m in december 2007 naar €111,2m in maart 2008.  
De overname van 82,45% van de aandelen van Dolmen Computer Applications NV werd gedeeltelijk 
betaald met aandelen, wat resulteert in een kapitaalsverhoging met €54,4m en een 
minderheidsdeelneming van €6,3m, die opgenomen is in het eigen vermogen van de geconsolideerde 
jaarrekening. Bovendien werd voor het verkorte boekjaar 2008 (1 januari – 31 maart 2008) een winst 
van €17,3m gerapporteerd, hoofdzakelijk omwille van de belastinglatenties die in deze periode werden 
toegerekend. 
 
De liquide middelen en effecten daalden met €21,5m, van €58,1m in december 2007 naar €36,6m in 
maart 2008.  Die daling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de contante betaling van €33,3m voor de 
overname van Dolmen Computer Applications NV min de kaspositie van €11,0m bij de overgenomen 
onderneming in maart 2008. De totale schuld steeg met €6,4m, van €67,3m in december 2007 naar 
€73,6m einde maart 2008. Die stijging is vrijwel volledig toe te schrijven aan de consolidatie van 
Dolmen Computer Applications NV. Bijgevolg stijgt de nettoschuld met €27,9m, van €9,2m in december 
2007 naar €37,0m in maart 2008.  
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 Aantal medewerkers 

 
Het aantal medewerkers bij Real steeg met 24 van 851 in december 2007 tot 875 medewerkers in 
maart 2008, als gevolg van een succesvolle recruteringscampagne. 
 

 
 Wettelijke fusie met Dolmen Computer Applications NV 

 
Op 12 juni hebben de Raden van Bestuur van Dolmen Computer Applications NV en Real Software NV 
een fusievoorstel goedgekeurd. De voorgestelde fusie, die de absorptie van Dolmen Computer 
Applications NV door Real inhoudt, zou plaats vinden met terugwerkende kracht op 1 april, 2008.  De 
twee Raden van Bestuur willen binnenkort het officieel fusievoorstel neerleggen op de Griffie van de 
rechtbank van Koophandel en een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
samenroepen, teneinde de fusie voor het einde van het derde kwartaal 2008 te kunnen afronden.  
 
 

 Vooruitzichten voor 2008 
 
Het nieuwe boekjaar voor Real zal lopen van 1 april, 2008 tot 31 maart, 2009. Dit zal het boekjaar in 
overeenstemming brengen met dat van Dolmen Computer Applications NV. In het boekjaar 2008/09 zal 
de aandacht vooral gaan naar de integratie van Dolmen Computer Applications NV.  
Na de integratie van de twee Belgische operationele aktiviteiten verwachten wij om onze marktpositie en 
operationele marges te verbeteren. 

 
 
 
 
Voor meer informatie, contacteer: 
REAL SOFTWARE:       
Thierry de Vries   
Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich    
Tel. +32.3.290.23.11 - Fax +32.3.290.23.00 
 URL: www.realsoftwaregroup.com  
 
 
 
Over REAL 
 
REAL is een IT business solutions en kennisbedrijf met meer dan 800 hooggeschoolden dat aan meer dan 1000 
klanten in Benelux en Frankrijk oplossingen en diensten aanbiedt, aangepast aan de business van de klanten om 
hen te helpen hun doelstellingen van groei en winstgevendheid te bereiken. REAL is gespecialiseerd in het leveren 
van innovatieve, kostefficiënte bedrijfsoplossingen en IT kennis in volgende domeinen: Business Intelligence (BI), 
Customer Relationship Management (CRM), Web Solutions, Information Management, Enterprise Resource 
Planning (ERP), Enterprise Asset Management en Financial Accounting. REAL ondersteunt de volledige software 
levenscyclus van iedere oplossing: plan/design – build/deploy – run/maintain. REAL biedt diensten in de meeste 
ontwikkelomgevingen waaronder Java, .Net, iSeries, Oracle en Progress. REAL biedt zowel op maat gemaakte als 
gestandaardiseerde oplossingen in specifieke verticale markten zoals logistiek & distributie, financiële 
dienstverlening, publieke en para-publieke bedrijven, algemene industrie en gezondheid & life sciences.  
 
Voor meer informatie, bezoek www.realsoftwaregroup.com. 

http://www.realsoftwaregroup.com/
http://www.realsoftwaregroup.com/
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Geconsolideerde Winst-en Verliesrekening per 31 maart 2008  

 3 maanden  12 maanden  

 31/03/2008 (2) 31/12/2007 (1) 

 EUR '000  EUR '000  

VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN 
  

 
 

Bedrijfsopbrengsten 26.331 
 

92.624 
 

Omzet 
25.978  91.973  

     
Andere Bedrijfsopbrengsten 

353  651  
     
Bedrijfskosten -24.661 

 
-88.976 

 
Aankopen handelsgoederen, grond-en hulpstoffen 

-1.578  -5.635  
Diensten en diverse goederen 

-7.505  -27.403  
Personeelslasten 

-15.242  -55.260  
Afschrijvingen en waardeverminderingen 

-194  -844  
Voorzieningen 

-92  523  
Andere bedrijfskosten 

-50  -357  
     
OPERATIONELE WINST (verlies) voor eenmalige opbrengsten en kosten 

1.670  3.648  
     
Eenmalige opbrengsten 

0  512  
Herstructureringskosten 

-25  187  
Andere eenmalige kosten 

-267  -241  
     
OPERATIONELE WINST (VERLIES) (EBIT) 1.378 

 
4.106 

 
     
Financiële opbrengsten 

516  871  
Financiële kosten 

-1.835  -6.000  
     
Winst (verlies) voor belastingen 60 

 
-1.023 

 
     
Winstbelastingen 

17.230  4.777  
     
Winst (verlies) uit voorgezette bedrijfsactiviteiten 17.290 

 
3.754 

 
     
Beëindigde bedrijfsactiviteiten 

    
Winst (verlies) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 

0  3.607  
Winst (verlies) na belastingen 17.290 

 
7.361 

 
     
Toerekenbaar aan : 

    
Houders van eigen-vermogensinstrumenten van de moederonderneming 

17.290  7.361  
Minderheidsbelangen 

0  0  
     
Winst (verlies) per aandeel (in euro) 

31/03/2008  31/12/2007  
     
Gewone winst per aandeel     
uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 0,061  0,013  
uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 0,000  0,013  
Totale gewone winst per aandeel 0,061  0,026  
Verwaterde winst per aandeel     
uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 0,044  0,012  
uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 0,000  0,012  
Totale verwaterde winst per aandeel 0,044  0,024  
     
(1) Winst- en verliesrekening per 31/03/2008 geven het resultaat van 3 maanden.  De winst- en verliesrekening per 31/12/2007 omvatten 12 maanden. 
(2) Is exclusief Dolmen (acquisitie op 25 maart 2008). 
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Geconsolideerde balans per 31 maart 2008 

 31/03/2008  31/12/2007 

 EUR '000  EUR '000 

ACTIVA 
  

 

Vaste Activa 145.486 
 

37.565 

Goodwill 96.363 
(2) 

33.094 

Immateriële Vaste Activa 1.244 
 

550 

Materiële Vaste Activa 28.031 
 

3.773 

Uitgestelde belastingsvorderingen 18.046 
 

148 

Financiële lease vorderingen 1.803 
 

0 

    
Vlottende Activa 117.130 

 
91.272 

Voorraden 2.757 
 

0 

Handels-en Overige Vorderingen 77.771 
 

33.204 

Activa aangehouden voor handelsdoeleinden 10.557 
 

9.992 

Geldmiddelen en kasequivalenten  26.044 
 

48.076 

    
TOTALE ACTIVA 262.616 

 
128.837 

    
EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN  

 
 

    
Eigen Vermogen 104.933 

 
33.024 

Maatschappelijk kapitaal 29.617 
 

17.808 

Uitgiftepremie 57.106 
 

14.007 

Overgedragen resultaat 18.209 
 

1.209 

    
Eigen Vermogen toerekenbaar aan de eigenaars van de 
vermogensinstrumenten van de moederonderneming 104.933 

 
33.024 

    
Minderheidsbelangen 6.283 

 
0 

    
TOTAAL EIGEN VERMOGEN 111.216 

 
33.024 

    
Langlopende verplichtingen 74.128 

 
61.351 

Converteerbare obligaties 56.947 
 

55.552 

Verplichtingen onder financiële lease 4.285 
 

2.547 

Leningen van banken en derden 4.676 
 

1.844 

Verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregeling 1.861 
 

445 

Langlopende voorzieningen 4.152 
 

963 

Passieve belastinglatenties 2.207 
 

0 

    
Kortlopende verplichtingen 77.220 

 
34.386 

Verplichtingen onder financiële lease 251 
 

246 

Leningen van banken en derden 7.488 
 

7.073 

Handels- en overige schulden 68.386 
 

26.545 

Kortlopende belastingschulden 849 
 

322 

Kortlopende voorzieningen 246 
 

200 

Verplichtingen verbonden aan vaste activa aangehouden voor verkoop 52  76 

Totaal Kortlopende verplichtingen 77.272 
 

34.462 

    
TOTALE VERPLICHTINGEN 151.400 

 
95.813 

    
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 262.616 

 128.837 
    
(1) Maart 2008 is inclusief jaarrekening van Dolmen per 31/03/2008.  Geconsolideerde balans per 31/12/2007 is exclusief Dolmen. 
(2) De initiële boekhoudkundige verwerking van de overname van Dolmen werd enkel bepaald op een voorlopige basis op balansdatum.  Op het moment van afsluiten 
van dit jaarverslag waren de nodige marktwaarderingen en andere berekeningen nog niet gefinaliseerd en werden de aanpassingen aan de goodwill enkel op een 
voorlopige basis bepaald gebaseerd op de beste schatting van de bestuurders. 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht op 31 maart 2008 

 3 maanden 12 maanden   

 31/03/2008 31/12/2007   
 EUR '000 EUR '000   

Bedrijfsresultaat (EBIT)  
1.378 7.817   

     

Afschrijvingen en waardeverminderingen 194 844   

Mutatie voorzieningen 119 -2.566   

Uitgifte kapitaalaandelen 51 699   

Andere niet-kaskosten 267 0   

(Winst) / Verliezen op verkoop van activa 0 -3.428   

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 2.009 3.366   

     

Wijzigingen in werkkapitaal 693 -7.224   

Netto kasstroom 2.702 -3.858   

     

Betaalde belastingen op het resultaat -252 -952   

Netto kasstroom uit operationele activiteiten 2.450 -4.810   

     

Ontvangen intresten 395 871   

Investeringen in immateriële vaste activa -86 -454   

Investeringen in materiële vaste activa -246 -813   

Verwerving financiële vaste activa (1) -22.330 0   

Nieuwe investeringen in geassocieerde ondernemingen 0 50   

Buitengebruikstellingen van financiële vaste activa 0 5.843   

Activa aangehouden voor handelsdoeleinden (BEVEK's) -444 -8.257   

Cash op geblokkeerde rekening voor de overname van Dolmen  -41.000   

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten -22.710 -43.760   

     

Betaalde intresten -750 -11.902   

Ontvangsten door uitgifte van obligatielening 0 74.218   

Toename/afname van financiële verplichtingen -1.022 -13.245   

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.772 49.071   

     

Effect van wisselkoersfluctuaties 0 0   

Effect van een verandering van de consolidatiekring 0 0   

Totale kasstroom -22.032 501   

     

Netto kaspositie bij aanvang van de boekperiode (2) 48.076 6.575   

Netto kaspositie op het einde van de boekperiode 26.044 7.076   

Totale beweging  in de geldmiddelen en kasequivalenten -22.032 501   

     
(1) Op 25 maart 2008 verwierf de onderneming een belang van 82,45% in Dolmen.  De netto kasstroom (= cash betaald voor de aankoop min de kaspositie 
van de overgenomen onderneming) van deze transactie bedroeg 22,3m.   
(2) Verschil met de kaspositie op 31/12/2007 is de cash op een geblokkeerde rekening voor de overname van Dolmen (41m).   
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Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen voor het jaar eindigend op 31 maart 2008 

  

Maatschappelijk 
kapitaal 

Uitgiftepremie 

Converteerbare 
obligatie 

Overgedragen 
resultaat 

Minderheids
belangen 

Totaal 

        

Saldo per 1 januari 2007  17.574 475.326 0 -482.439 0 10.461 

Winst (verlies) van het 
boekjaar     7.361  7.361 
Op aandelen gebaseerde 
betalingen   699    699 
Uitgestelde belastingen op het 
eigen-vermogenscomponent 
van de converteerbare 
obligatie    

-5.979 

  

-5.979 

Beweging binnen het eigen 
vemogen   -476.222  476.222  0 

Kapitaalsverhoging  234 1.517    1.751 
Eigen-vermogenscomponent 
van de converteerbare 
obligaties    

18.666   18.666 

Andere     64  64 
        

Saldo per 1 januari 2008  17.808 1.320 12.687 1.208 0 33.023 
        
Winst (verlies) van het 
boekjaar     17.290  17.290 
Op aandelen gebaseerde 
betalingen   327  -276  51 
Verandering in 
consolidatiekring (1)      6.283 6.283 

Kapitaalsverhoging  11.809 42.804    54.613 

Andere   -32  -12  -44 
        

Saldo per 31 maart 2008  29.617 44.419 12.687 18.210 6.283 111.216 
        

        
(1) Op 25 maart 2008 verwierf de onderneming een belang van 82,45% in Dolmen.  De minderheidsbelangen vertegewoordigen het belang van de andere aandeelhouders. 
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Bedrijfsrevisoren 
Berkenlaan 8b 
B-1831 Diegem 
Belgium 

Tel: +32 2 800 20 00 
Fax: +32 2 800 20 01 
http://www.deloitte.be 
 

 
 
 

R E A L  S O F T W A R E  
 

R A P P O R T  O V E R  D E  G E C O N S O L I D E E R D E  F I N A N C I Ë L E  I N F O R M A T I E  
V O O R  H E T  B O E K J A A R  V A N  D R I E  M A A N D E N  E I N D I G E N D  O P  3 1  M A A R T  2 0 0 8  

 
A U D I T O P I N I E  V O O R  P R E S S  R E L E A S E  

 
 
 
 
 
Aan de Raad van Bestuur 
 
De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden ten gronde zijn afgewerkt en dat deze geen betekenisvolle 
correctie aan het licht hebben gebracht die in de boekhoudkundige informatie, opgenomen in het persbericht zou moeten 
doorgevoerd worden. 
 
Diegem, 12 juni 2008 
 
De commissaris 

  
DELOITTE Bedrijfsrevisoren 
BV o.v.v.e. CVBA 
Vertegenwoordigd door William Blomme  
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