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NAAM: ......................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

Rechtsvorm: ................................................................................................................................................................................................ 

Adres: ..........................................................................................................................................................Nr.: ................ Bus: ............... 

Postnummer: ..............................   Gemeente: ....................................................................................................................................... 

Land: .................................................................... 

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van ....................................................................................................  
Internetadres *: ............................................................................................................................................................................................ 
 

Ondernemingsnummer  
 
DATUM  / / van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van 
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. 
 
 
JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van  / / 
 

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van  / /  tot  / / 
 

Vorig boekjaar van   / /  tot  / / 

De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.  
 

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de 
onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:  
 

Totaal aantal neergelegde bladen: ....................... Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat 
ze niet dienstig zijn: ..................................................................................................................................................................................... 

 
 
   
 

                                                      
*  Facultatieve vermelding. 
**  Schrappen wat niet van toepassing is. 

A. Vaucampslaan 42

1654 Huizingen

België

Brussel

BE 0429.037.235

29 10 2009

12 09 2012

01 04 2011 31 03 2012

01 04 2010 31 03 2011

        XXXXXX

71
5.2.1, 5.2.4, 5.16, 5.17.2

EUR

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

RealDolmen

Naamloze vennootschap

Jaarverslag, Verslag van de commissarissen

All Together BVBA, vertegenwoordigd
door Bruno Segers

Gedelegeerd Bestuurder

Pamica NV, vertegenwoordigd door
Michel Akkermans

Voorzitter Raad van Bestuur

OCR9002

DR Associates
Nr.: BE 0462.765.422

Stijn Streuvelslaan 13, 3190 Boortmeerbeek,
België

Bestuurder
08/09/2010 - 10/09/2014

Vertegenwoordigd door:

Filip Roodhooft Stijn Streuvelslaan 13, 3190 Boortmeerbeek,
België

Jef Colruyt Sollenerf 6, 1654 Huizingen, België Bestuurder
08/09/2010 - 10/09/2014

All Together
Nr.: BE 0884.347.812

Amerloolaan 43, 2900 Schoten, België Gedelegeerd bestuurder
08/09/2010 - 10/09/2014

Vertegenwoordigd door:

Bruno Segers Amerloolaan 43, 2900 Schoten, België
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Gaëtan Hannecart Meirstraat 7, 9850 Nevele, België Bestuurder
08/09/2010 - 10/09/2014

Temad
Nr.: BE 0471.988.934

Rue du printemps 55, 1380 Lasne, België Bestuurder
08/09/2010 - 10/09/2014

Vertegenwoordigd door:

Thierry Janssen Rue du printemps 55, 1380 Lasne, België

Willem Colruyt Meersteen 42 bus b, 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
België

Bestuurder
08/09/2010 - 10/09/2014

NV Pamica
Nr.: BE 0449.920.246

Eygenstraat 37, 3040 Huldenberg, België Voorzitter van de Raad van Bestuur
20/07/2010 - 10/09/2014

Vertegenwoordigd door:

Akkermans Michel Eygenstraat 37, 3040 Huldenberg, België

At Infinitum
Nr.: BE 0465.054.622

Fazantenlaan 17, 8790 Waregem, België Bestuurder
08/09/2010 - 10/09/2014

Vertegenwoordigd door:

Dimitri Duffeleer Fazantenlaan 17, 8790 Waregem, België

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve
CVBA (IBR025)
Nr.: BE 0429.053.863
Lidmaatschapsnr.: IBR025

Berkenlaan 8 bus b, 1831 Diegem, België Commissaris
08/09/2010 - 11/09/2013

Vertegenwoordigd door:

William Blomme
Lidmaatschapsnr.: 1167

Berkenlaan 8 bus b, 1831 Diegem, België



Nr. VOL 1.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.

De jaarrekening werd / werd niet* geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming**,
B. Het opstellen van de jaarrekening**,
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,
kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende
boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard
van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats
Lidmaatschaps-

nummer

Aard van de
opdracht

(A, B, C en/of D)

*  Schrappen wat niet van toepassing is.
** Facultatieve vermelding.
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BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

VASTE ACTIVA ........................................................................... 20/28 73.098.566,70 81.193.785,75

Oprichtingskosten .................................................................... 5.1 20 6.474,79 28.100,46

Immateriële vaste activa .......................................................... 5.2 21 39.225.176,97 47.024.596,82

Materiële vaste activa .............................................................. 5.3 22/27 10.222.313,36 10.479.637,41

Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 6.679.562,69 6.947.043,96

Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 47.999,30 63.595,20

Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 1.634.787,99 1.784.703,38

Leasing en soortgelijke rechten ............................................. 25 1.430.771,27 1.618.036,19

Overige materiële vaste activa .............................................. 26 383.268,34 39.890,91

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 45.923,77 26.367,77

Financiële vaste activa ............................................................
5.4/
5.5.1 28 23.644.601,58 23.661.451,06

Verbonden ondernemingen ................................................... 5.14 280/1 23.543.484,68 23.543.484,68

Deelnemingen ................................................................... 280 23.543.484,68 23.543.484,68

Vorderingen ...................................................................... 281 ............................. .............................
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ................................................................................... 5.14 282/3 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................... 282 ............................. .............................

Vorderingen ...................................................................... 283 ............................. .............................

Andere financiële vaste activa ............................................... 284/8 101.116,90 117.966,38

Aandelen ........................................................................... 284 ............................. .............................

Vorderingen en borgtochten in contanten ......................... 285/8 101.116,90 117.966,38

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 111.921.366,56 133.764.716,07

Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... 29 ............................. .............................

Handelsvorderingen .............................................................. 290 ............................. .............................

Overige vorderingen .............................................................. 291 ............................. .............................

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 3 9.891.368,04 18.222.107,38

Voorraden .............................................................................. 30/36 1.606.930,57 9.120.941,11

Grond- en hulpstoffen ....................................................... 30/31 ............................. .............................

Goederen in bewerking ..................................................... 32 ............................. .............................

Gereed product ................................................................. 33 ............................. .............................

Handelsgoederen ............................................................. 34 1.606.930,57 9.120.941,11

Onroerende goederen bestemd voor verkoop .................. 35 ............................. .............................

Vooruitbetalingen .............................................................. 36 ............................. .............................

Bestellingen in uitvoering ....................................................... 37 8.284.437,47 9.101.166,27

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 57.657.158,13 66.849.137,45

Handelsvorderingen .............................................................. 40 54.065.183,15 61.257.613,75

Overige vorderingen .............................................................. 41 3.591.974,98 5.591.523,70

Geldbeleggingen ......................................................................
5.5.1/
5.6 50/53 991.943,36 .............................

Eigen aandelen ...................................................................... 50 976.505,40 .............................

Overige beleggingen ............................................................. 51/53 15.437,96 .............................

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 42.343.469,00 47.765.668,85

Overlopende rekeningen ......................................................... 5.6 490/1 1.037.428,03 927.802,39

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 185.019.933,26 214.958.501,82
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ............................................................(+)/(-) 10/15 80.710.952,46 79.831.407,67

Kapitaal ..................................................................................... 5.7 10 32.193.100,00 32.193.099,95

Geplaatst kapitaal .................................................................. 100 32.193.100,00 32.193.099,95

Niet-opgevraagd kapitaal ....................................................... 101 ............................. .............................

Uitgiftepremies ......................................................................... 11 43.268.269,26 45.791.825,58

Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. 12 ............................. .............................

Reserves ................................................................................... 13 5.051.183,23 4.944.284,97

Wettelijke reserve .................................................................. 130 782.747,81 773.358,63

Onbeschikbare reserves ........................................................ 131 1.052.185,16 75.679,76

Voor eigen aandelen ......................................................... 1310 976.505,40 .............................

Andere .............................................................................. 1311 75.679,76 75.679,76

Belastingvrije reserves .......................................................... 132 1.379.079,13 1.281.570,05

Beschikbare reserves ............................................................ 133 1.837.171,13 2.813.676,53

Overgedragen winst (verlies) ........................................(+)/(-) 14 178.394,48 -3.118.738,82

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 20.005,49 20.935,99

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief ................................................................................ 19 ............................. .............................

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .................... 16 1.981.713,82 2.368.856,02

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 1.262.692,53 1.699.565,16

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ 160 659.963,53 811.593,60

Belastingen ............................................................................ 161 ............................. .............................

Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. 162 ............................. .............................

Overige risico's en kosten ...................................................... 5.8 163/5 602.729,00 887.971,56

Uitgestelde belastingen ........................................................... 168 719.021,29 669.290,86

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 102.327.266,98 132.758.238,13

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 5.9 17 1.461.887,66 51.055.022,52

Financiële schulden ............................................................... 170/4 1.461.887,66 51.055.022,52

Achtergestelde leningen ................................................... 170 ............................. .............................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................... 171 ............................. 49.241.339,77

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................... 172 1.398.307,99 1.686.473,72

Kredietinstellingen ............................................................ 173 63.579,67 127.209,03

Overige leningen ............................................................... 174 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 175 ............................. .............................

Leveranciers ..................................................................... 1750 ............................. .............................

Te betalen wissels ............................................................ 1751 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 176 ............................. .............................

Overige schulden ................................................................... 178/9 ............................. .............................

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 42/48 94.654.787,84 75.725.076,94

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 5.9 42 42.669.891,15 4.086.222,97

Financiële schulden ............................................................... 43 ............................. .............................

Kredietinstellingen ............................................................ 430/8 ............................. .............................

Overige leningen ............................................................... 439 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 44 13.938.417,15 24.843.846,31

Leveranciers ..................................................................... 440/4 13.938.417,15 24.843.846,31

Te betalen wissels ............................................................ 441 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 46 9.449.615,01 18.358.845,17
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 5.9 45 26.436.681,60 26.590.213,82

Belastingen ....................................................................... 450/3 4.035.273,75 5.080.634,51

Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 22.401.407,85 21.509.579,31

Overige schulden ................................................................... 47/48 2.160.182,93 1.845.948,67

Overlopende rekeningen ......................................................... 5.9 492/3 6.210.591,48 5.978.138,67

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 185.019.933,26 214.958.501,82
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten ................................................................ 70/74 211.361.452,04 193.031.671,15

Omzet .................................................................................... 5.10 70 205.897.138,28 187.396.456,19
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..............(+)/(-) 71 -816.728,80 -230.530,65

Geproduceerde vaste activa .................................................. 72 122.079,00 347.770,58

Andere bedrijfsopbrengsten .................................................. 5.10 74 6.158.963,56 5.517.975,03

Bedrijfskosten ................................................................(+)/(-) 60/64 204.079.037,73 186.768.822,39

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .............................. 60 69.428.679,07 62.191.959,07

Aankopen .......................................................................... 600/8 61.898.265,50 70.303.927,73

Voorraad: afname (toename) ..................................(+)/(-) 609 7.530.413,57 -8.111.968,66

Diensten en diverse goederen ............................................... 61 39.757.719,47 34.772.452,26

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 5.10 62 85.643.131,77 80.302.780,59
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 9.478.367,39 10.091.108,11
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 631/4 -444.088,80 -259.422,61
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 5.10 635/7 -290.988,56 -850.418,54

Andere bedrijfskosten ............................................................ 5.10 640/8 506.217,39 520.363,51

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-) 649 ............................. .............................

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......................................(+)/(-) 9901 7.282.414,31 6.262.848,76

Financiële opbrengsten ........................................................... 75 662.280,68 1.907.126,55

Opbrengsten uit financiële vaste activa ................................. 750 ............................. 1.609.431,74

Opbrengsten uit vlottende activa ........................................... 751 469.454,18 186.296,04

Andere financiële opbrengsten .............................................. 5.11 752/9 192.826,50 111.398,77

Financiële kosten ...........................................................(+)/(-) 5.11 65 4.376.404,38 4.089.365,09

Kosten van schulden ............................................................. 650 4.220.094,72 4.008.048,40
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ...............(+)/(-) 651 ............................. .............................

Andere financiële kosten .............................................(+)/(-) 652/9 156.309,66 81.316,69

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting ..........................................................................(+)/(-) 9902 3.568.290,61 4.080.610,22

Nr. VOL 3BE 0429.037.235
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Uitzonderlijke opbrengsten ..................................................... 76 ............................. 3.674.964,39
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste
activa ..................................................................................... 760 ............................. .............................
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste
activa ..................................................................................... 761 ............................. 3.674.774,13
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's
en kosten ............................................................................... 762 ............................. .............................

Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa ..................... 763 ............................. .............................

Andere uitzonderlijke opbrengsten ........................................ 5.11 764/9 ............................. 190,26

Uitzonderlijke kosten .....................................................(+)/(-) 66 81.528,62 4.775.397,24
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 660 ............................. .............................

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ................ 661 ............................. .............................
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) ........................................(+)/(-) 662 ............................. .............................

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa .................. 663 ............................. 4.774.790,13

Andere uitzonderlijke kosten ................................................. 5.11 664/8 81.528,62 607,11
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten ...............................................................................(-) 669 ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 3.486.761,99 2.980.177,37

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .......................... 780 88.160,10 51.474,20

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ....................... 680 137.890,53 205.536,68

Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 5.12 67/77 33.000,00 17.549,63

Belastingen ............................................................................ 670/3 33.000,00 18.314,32
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ............................................. 77 ............................. 764,69

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 3.404.031,56 2.808.565,26

Onttrekking aan de belastingvrije reserves ........................... 789 170.280,10 98.991,26

Overboeking naar de belastingvrije reserves ........................ 689 267.789,18 399.160,82

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-) 9905 3.306.522,48 2.508.395,70

Nr. VOL 3BE 0429.037.235
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) ................................................(+)/(-) 9906 187.783,66 -3.118.738,82

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...................(+)/(-) (9905) 3.306.522,48 2.508.395,70

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .........(+)/(-) 14P -3.118.738,82 -5.627.134,52

Onttrekking aan het eigen vermogen .............................................. 791/2 ............................. .............................

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..................................... 791 ............................. .............................

aan de reserves .............................................................................. 792 ............................. .............................

Toevoeging aan het eigen vermogen .............................................. 691/2 9.389,18 .............................

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..................................... 691 ............................. .............................

aan de wettelijke reserve ................................................................ 6920 9.389,18 .............................

aan de overige reserves ................................................................. 6921 ............................. .............................

Over te dragen winst (verlies) ................................................(+)/(-) (14) 178.394,48 -3.118.738,82

Tussenkomst van de vennoten in het verlies ................................. 794 ............................. .............................

Uit te keren winst ............................................................................... 694/6 ............................. .............................

Vergoeding van het kapitaal ........................................................... 694 ............................. .............................

Bestuurders of zaakvoerders .......................................................... 695 ............................. .............................

Andere rechthebbenden ................................................................. 696 ............................. .............................
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TOELICHTING

STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 20P xxxxxxxxxxxxxxx 28.100,46

Mutaties tijdens het boekjaar
Nieuwe kosten van het boekjaar ..................................................................... 8002 ........................

Afschrijvingen ................................................................................................. 8003 21.625,67

Andere ..................................................................................................(+)/(-) 8004 ........................

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ (20) 6.474,79

Waarvan
Kosten van oprichting en kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte van leningen
en andere oprichtingskosten ........................................................................... 200/2 6.474,79

Herstructureringskosten .................................................................................. 204 ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN

SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 8.166.315,08

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8022 102.523,00

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8032 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8042 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052 8.268.838,08

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122P xxxxxxxxxxxxxxx 5.798.329,41

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8072 1.114.218,33

Teruggenomen ............................................................................................... 8082 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8092 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8102 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8112 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122 6.912.547,74

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 211 1.356.290,34
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

GOODWILL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8053P xxxxxxxxxxxxxxx 156.654.593,76

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8023 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8033 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8043 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8053 156.654.593,76

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8123P xxxxxxxxxxxxxxx 111.997.982,61

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8073 6.787.724,52

Teruggenomen ............................................................................................... 8083 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8093 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8103 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8113 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8123 118.785.707,13

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 212 37.868.886,63

Nr. VOL 5.2.3BE 0429.037.235

First - VOL2012 - 11 / 71



STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191P xxxxxxxxxxxxxxx 13.044.242,32

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8161 11.745,64

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8171 20.610,86

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8181 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191 13.035.377,10

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8211 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8221 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8231 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8241 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321P xxxxxxxxxxxxxxx 6.097.198,36

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8271 277.276,21

Teruggenomen ............................................................................................... 8281 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8291 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8301 18.660,16

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8311 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321 6.355.814,41

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (22) 6.679.562,69

Nr. VOL 5.3.1BE 0429.037.235
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192P xxxxxxxxxxxxxxx 2.429.726,38

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8162 25.638,64

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8172 32.434,18

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8182 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192 2.422.930,84

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8212 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8222 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8232 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8242 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322P xxxxxxxxxxxxxxx 2.366.131,18

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8272 41.234,54

Teruggenomen ............................................................................................... 8282 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8292 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8302 32.434,18

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8312 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322 2.374.931,54

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (23) 47.999,30

Nr. VOL 5.3.2BE 0429.037.235
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193P xxxxxxxxxxxxxxx 11.093.013,25

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8163 940.075,32

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8173 2.770.748,69

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8183 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193 9.262.339,88

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8213 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8223 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8233 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8243 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323P xxxxxxxxxxxxxxx 9.308.309,87

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8273 991.319,76

Teruggenomen ............................................................................................... 8283 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8293 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8303 2.672.077,74

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8313 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323 7.627.551,89

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (24) 1.634.787,99

Nr. VOL 5.3.3BE 0429.037.235

First - VOL2012 - 14 / 71



Codes Boekjaar Vorig boekjaar

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194P xxxxxxxxxxxxxxx 3.745.298,38

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8164 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8174 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8184 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194 3.745.298,38

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8254P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8214 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8224 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8234 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8244 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8254 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8324P xxxxxxxxxxxxxxx 2.127.262,19

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8274 187.264,92

Teruggenomen ............................................................................................... 8284 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8294 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8304 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8314 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8324 2.314.527,11

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (25) 1.430.771,27

WAARVAN

Terreinen en gebouwen .................................................................................... 250 1.430.771,27

Installaties, machines en uitrusting ................................................................. 251 ........................

Meubilair en rollend materieel .......................................................................... 252 ........................

Nr. VOL 5.3.4BE 0429.037.235
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8195P xxxxxxxxxxxxxxx 1.386.601,84

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8165 412.985,66

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8175 106.801,72

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8185 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8195 1.692.785,78

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8255P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8215 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8225 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8235 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8245 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8255 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8325P xxxxxxxxxxxxxxx 1.346.710,93

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8275 57.703,44

Teruggenomen ............................................................................................... 8285 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8295 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8305 94.896,93

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8315 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8325 1.309.517,44

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (26) 383.268,34

Nr. VOL 5.3.5BE 0429.037.235
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196P xxxxxxxxxxxxxxx 26.367,77

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8166 19.556,00

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8176 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8186 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196 45.923,77

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8256P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8216 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8226 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8236 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8246 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8256 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8326P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8276 ........................

Teruggenomen ............................................................................................... 8286 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8296 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8306 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8316 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8326 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (27) 45.923,77

Nr. VOL 5.3.6BE 0429.037.235
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STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8391P xxxxxxxxxxxxxxx 83.667.812,82

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8361 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8371 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8381 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8391 83.667.812,82

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8451P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8411 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8421 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8431 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8441 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8451 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8521P xxxxxxxxxxxxxxx 60.124.328,14

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8471 ........................

Teruggenomen ............................................................................................... 8481 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8491 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8501 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8511 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8521 60.124.328,14

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8551P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8541 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8551 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (280) 23.543.484,68

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 281P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8581 ........................

Terugbetalingen .............................................................................................. 8591 ........................

Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8601 ........................

Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 8611 ........................

Wisselkoersverschillen .........................................................................(+)/(-) 8621 ........................

Overige mutaties ...................................................................................(+)/(-) 8631 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (281) ........................

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE

BOEKJAAR ........................................................................................................... 8651 ........................

Nr. VOL 5.4.1BE 0429.037.235
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - DEELNEMINGEN EN

AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8392P xxxxxxxxxxxxxxx 495.999,99

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8362 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8372 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8382 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8392 495.999,99

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8452P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8412 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8422 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8432 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8442 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8452 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8522P xxxxxxxxxxxxxxx 495.999,99

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8472 ........................

Teruggenomen ............................................................................................... 8482 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8492 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8502 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8512 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8522 495.999,99

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8552P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8542 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8552 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (282) ........................

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 283P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8582 ........................

Terugbetalingen .............................................................................................. 8592 ........................

Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8602 ........................

Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 8612 ........................

Wisselkoersverschillen .........................................................................(+)/(-) 8622 ........................

Overige mutaties ...................................................................................(+)/(-) 8632 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (283) ........................

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE

BOEKJAAR ........................................................................................................... 8652 ........................

Nr. VOL 5.4.2BE 0429.037.235
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8393P xxxxxxxxxxxxxxx 2.400,01

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8363 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8373 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8383 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8393 2.400,01

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8453P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8413 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8423 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8433 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8443 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8453 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8523P xxxxxxxxxxxxxxx 2.400,01

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8473 ........................

Teruggenomen ............................................................................................... 8483 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8493 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8503 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8513 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8523 2.400,01

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8553P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8543 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8553 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (284) ........................

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 285/8P xxxxxxxxxxxxxxx 117.966,38

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8583 5.245,00

Terugbetalingen .............................................................................................. 8593 22.094,48

Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8603 ........................

Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 8613 ........................

Wisselkoersverschillen .........................................................................(+)/(-) 8623 ........................

Overige mutaties ...................................................................................(+)/(-) 8633 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (285/8) 101.116,90

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE

BOEKJAAR ........................................................................................................... 8653 ........................

Nr. VOL 5.4.3BE 0429.037.235
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Nr. VOL 5.5.1

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282
van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de
posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.

Aangehouden
maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

rechtstreeks dochters Eigen vermogen Nettoresultaat

NAAM, volledig adres van de ZETEL
en, zo het een onderneming naar

Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER Aantal % %

Jaarrekening
per

Munt-
code (+) of (-)

(in eenheden)
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Frankim
BE 0427.684.480
Naamloze vennootschap
Grote Steenweg 15 bus 17, 9840 De Pinte,
België 31/03/2011 EUR 1.208.991,00 85.992,00

aandeel op naam 250 100,0 0,0

Real Solutions SA
LU
Buitenlandse onderneming
Rue d'Eich 33, 1461 Luxemburg, Luxemburg 31/03/2011 EUR 585.677,85 232.238,72

. 2.170 99,95 0,0

Airial Conseil SAS
FR
Buitenlandse onderneming
Rue Bellini 3, 92806 Puteaux Cedex, Frankrijk 31/03/2011 EUR 3.551.250,00 505.060,00

. 48.918 99,98 0,0

Real Software Nederland BV
NLB B
Buitenlandse onderneming
Printerweg 26, 1830 AD Amesfoort, Nederland 31/03/2011 EUR 783.429,00 68.838,00

. 40 100,0 0,0

Real Software Frankrijk SA
FR
Buitenlandse onderneming
Rue Pereire 106, 78100 Saint Germain en
Laye, Frankrijk 31/12/2010 EUR -276.105,00 -21.167,00

. 499.994 99,99 0,0

ECO2BE.com
BE 0472.154.527
Naamloze vennootschap
Molenhuizen 25, 3980 Tessenderlo, België 31/12/2005 EUR -32.935,00 -100.013,00

. 620 50,0 0,0
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Nr.   VOL 5.5.2
 
LIJST VAN ONDERNEMINGEN WAARVOOR DE ONDERNEMING ONBEPERKT AANSPRAKELIJK IS IN HAAR HOEDANIGHEID VAN 
ONBEPERKT AANSPRAKELIJK VENNOOT OF LID 
 
De jaarrekening van elk van de ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is, wordt bij de voorliggende 
jaarrekening gevoegd en samen hiermee openbaar gemaakt, tenzij in de tweede kolom de reden wordt vermeld waarom dit niet het 
geval is; deze vermelding gebeurt door te verwijzen naar de van toepassing zijnde code (A, B, C of D) die hieronder wordt 
gedefinieerd. 
 
De jaarrekening van de vermelde onderneming: 
 A. wordt door deze onderneming openbaar gemaakt door neerlegging bij de Nationale Bank van België; 
 B. wordt door deze onderneming daadwerkelijk openbaar gemaakt in een andere lidstaat van de Europese Unie, overeenkomstig 

artikel 3 van de richtlijn 68/151/EEG; 
 C. wordt door integrale of evenredige consolidatie opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de onderneming die is 

opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen inzake 
de geconsolideerde jaarrekening; 

 D. betreft een maatschap, een tijdelijke handelsvennootschap of een stille handelsvennootschap. 
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NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM
en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,

het ONDERNEMINGSNUMMER

Eventuele
code

Frankim
BE 0427.684.480
Naamloze vennootschap
Grote Steenweg 15 bus 17, 9840 De Pinte, België

A

Real Software Nederland
NLB
Buitenlandse onderneming
Spacelab 37, 3824NS Amesfoort, Nederland

B
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GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Aandelen .......................................................................................................... 51 ........................ ........................

Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag ............................ 8681 ........................ ........................

Niet-opgevraagd bedrag ............................................................................... 8682 ........................ ........................

Vastrentende effecten ..................................................................................... 52 ........................ ........................

Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen .......................... 8684 ........................ ........................

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen .................................................... 53 15.437,96 ........................

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens één maand ............................................................................. 8686 15.437,96 ........................

meer dan één maand en hoogstens één jaar .......................................... 8687 ........................ ........................

meer dan één jaar .................................................................................... 8688 ........................ ........................

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen ................................. 8689 ........................ ........................

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Over te dragen kosten support- en onderhoudscontracten eigen gebruik ........................................................ 676.141,43

Over te dragen kosten support- en onderhoudscontracten ............................................................................... 240.675,51

Over te dragen kosten converteerbare obligatielening ...................................................................................... 108.602,56

Te ontvangen intrest zichtrekening .................................................................................................................... 9.277,31

Over te dragen kosten overige .......................................................................................................................... 2.731,22
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First - VOL2012 - 23 / 71



STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ............................................... 100P xxxxxxxxxxxxxxx 32.193.099,95

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ............................................... (100) 32.193.100,00

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar
Kapitaalsvermindering - vernietiging 14.538.900 eigen aandelen ............. -2.523.556,27 -14.538.900

Kapitaalsverhoging door incorporatie van uitgiftepremie ........................... 2.523.556,32 0

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

Aandelen zonder nominale waarde ........................................................... 32.193.100,00 520.776.756

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

Aandelen op naam .......................................................................................... 8702 xxxxxxxxxxxxxx 79.962.581

Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen .......................... 8703 xxxxxxxxxxxxxx 440.814.175

Codes
Niet-opgevraagd

bedrag
Opgevraagd,

niet-gestort bedrag

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal ................................................................................ (101) ........................ xxxxxxxxxxxxxx

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal ................................................................... 8712 xxxxxxxxxxxxxx ........................

Aandeelhouders die nog moeten volstorten
..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

Codes Boekjaar

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag ............................................................................................................................... 8721 976.505,40

Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8722 5.846.500

Gehouden door haar dochters

Kapitaalbedrag ............................................................................................................................... 8731 ........................

Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8732 ........................

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen .......................................................................... 8740 42.318.096,06

Bedrag van het te plaatsen kapitaal ............................................................................................... 8741 4.463.221,13

Maximum aantal uit te geven aandelen .......................................................................................... 8742 72.200.000

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten

Aantal inschrijvingsrechten in omloop ............................................................................................ 8745 23.342.500

Bedrag van het te plaatsen kapitaal ............................................................................................... 8746 1.442.974,23

Maximum aantal uit te geven aandelen .......................................................................................... 8747 23.342.500

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal ..................................................................................................... 8751 32.193.100,00
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Codes Boekjaar

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling

Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8761 ........................

Daaraan verbonden stemrecht ....................................................................................................... 8762 ........................

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf ................................................................. 8771 ........................

Aantal aandelen gehouden door haar dochters ............................................................................. 8781 ........................

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE

KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN

QuareoQ CVBA / 50.000.000 / 9,60%
KBC Financial Products / 12.787.000 / 2,46%
KBC (anders dan Financial Products) / 1.080.832 / 0,21%
Fortis Investment Management NV / 8.857.800 / 1,70%
Deutsche Bank AG / 14.152.355 / 2,71%
Colruyt Familie in onderling overleg / 87.852.256 / 16,87%
Cegeka / 20.676.850 / 3,97%
Andere / 325.369.663 / 62,48%
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VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG

VOORKOMT

Voorziening RSZ ............................................................................................................................................... 343.000,00

Voorziening garanties productverkoop .............................................................................................................. 135.000,00

Voorziening juridische dossiers ......................................................................................................................... 124.729,00

............................................................................................................................................................................. ........................
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STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR,

NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8801 42.669.891,15

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8811 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8821 42.318.096,06

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8831 288.165,73

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8841 63.629,36

Overige leningen ............................................................................................................................ 8851 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8861 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8871 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8881 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8891 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8901 ........................

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ......................................... (42) 42.669.891,15

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8802 1.461.887,66

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8812 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8822 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8832 1.398.307,99

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8842 63.579,67

Overige leningen ............................................................................................................................ 8852 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8862 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8872 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8882 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8892 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8902 ........................

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar . 8912 1.461.887,66

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8803 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8813 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8823 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8833 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8843 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8853 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8863 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8873 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8883 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8893 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8903 ........................

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ............................................ 8913 ........................
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Codes Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8921 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8931 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8941 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8951 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8961 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8971 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8981 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8991 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9001 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 9011 ........................

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ............................................................. 9021 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9051 ........................

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden ............................... 9061 ........................

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa
van de onderneming

Financiële schulden ............................................................................................................................ 8922 1.813.682,75

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8932 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8942 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8952 1.686.473,72

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8962 127.209,03

Overige leningen ............................................................................................................................ 8972 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8982 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8992 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9002 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 9012 ........................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ........................................ 9022 ........................

Belastingen ..................................................................................................................................... 9032 ........................

Bezoldigingen en sociale lasten ..................................................................................................... 9042 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9052 ........................

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd
op activa van de onderneming ............................................................................................................. 9062 1.813.682,75

Codes Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

Belastingen (post 450/3 van de passiva)

Vervallen belastingschulden ............................................................................................................... 9072 ........................

Niet-vervallen belastingschulden ........................................................................................................ 9073 4.002.273,75

Geraamde belastingschulden ............................................................................................................. 450 33.000,00

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ...................................... 9076 ........................

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ................................................. 9077 22.401.407,85
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Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Onderhoudscontracten ...................................................................................................................................... 5.939.477,74

Verzekeringen ................................................................................................................................................... 77.278,60

Intresten leningen .............................................................................................................................................. 144.292,17

Andere ............................................................................................................................................................... 49.542,97
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BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

Uitsplitsing per geografische markt
................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende
bedragen ....................................................................................................... 740 ........................ ........................

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft
ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ............................................................ 9086 1.304 1.246

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten .............. 9087 1.234,1 1.207,4

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9088 2.040.251 2.000.739

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ....................................... 620 60.749.650,70 56.797.751,47

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ........................................ 621 18.204.959,53 17.400.885,29

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ............................. 622 2.966.407,42 2.645.211,14

Andere personeelskosten ...................................................................(+)/(-) 623 3.588.908,90 3.354.714,35

Ouderdoms- en overlevingspensioenen ....................................................... 624 133.205,22 104.218,34

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ................................(+)/(-) 635 -151.630,07 -266.346,65

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt ................................................................................................... 9110 57.113,18 100.578,38

Teruggenomen ......................................................................................... 9111 73.516,21 ........................

Op handelsvorderingen
Geboekt ................................................................................................... 9112 1.577.826,19 1.963.766,90

Teruggenomen ......................................................................................... 9113 2.005.511,96 2.323.767,89

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen ............................................................................................... 9115 427.616,17 385.285,94

Bestedingen en terugnemingen .................................................................... 9116 718.604,73 1.235.704,48

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen ...................................................................... 640 190.482,32 190.711,62

Andere .......................................................................................................... 641/8 315.735,07 329.651,89

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ............................................................ 9096 2 3

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten .................................. 9097 0,5 4,3

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9098 1.026 8.428

Kosten voor de onderneming ........................................................................ 617 32.671,07 168.234,58
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FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE RESULTATEN

Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening

Kapitaalsubsidies ..................................................................................... 9125 930,50 973,78

Interestsubsidies ...................................................................................... 9126 ........................ ........................

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
ontvangen tussenkomst ESF ................................................................... 44.723,80 74.474,82

Ontvangen betalingskortingen ................................................................. 4.301,28 16.549,12

Positieve koersverschillen ........................................................................ 135.895,00 18.890,14

Andere ..................................................................................................... 6.975,92 510,91

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio ............... 6501 ........................ ........................

Geactiveerde intercalaire interesten .............................................................. 6503 ........................ ........................

Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt ........................................................................................................ 6510 ........................ ........................

Teruggenomen ............................................................................................. 6511 ........................ ........................

Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling
van vorderingen ............................................................................................ 653 ........................ ........................

Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen ............................................................................................... 6560 ........................ ........................

Bestedingen en terugnemingen .................................................................... 6561 ........................ ........................

Uitsplitsing van de overige financiële kosten
Commissies op bankwaarborgen .......................................................(+)/(-) 36.154,14 28.316,67

Koersverschillen .................................................................................(+)/(-) 82.512,35 22.481,20

Bankkosten .........................................................................................(+)/(-) 32.134,20 29.521,50

Andere ................................................................................................(+)/(-) 5.508,97 997,32

Boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten
............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten
Kosten terugkoop converteerbare obligatie ....................................................................................................... 80.627,48

Andere ............................................................................................................................................................... 901,14

............................................................................................................................................................................. ........................
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BELASTINGEN EN TAKSEN

Codes Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar .................................................................................. 9134 33.000,00

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen .................................................................. 9135 ........................

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen ........................................... 9136 ........................

Geraamde belastingsupplementen .................................................................................................... 9137 33.000,00

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren .......................................................................... 9138 ........................

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ........................................................................... 9139 ........................

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd .......... 9140 ........................

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit
de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Beweging in belastingsvrije reserves ......................................................................................(+)/(-) 6.700.000,00

Verworpen uitgaven ................................................................................................................(+)/(-) 2.800.000,00

Notionele intrestaftrek .............................................................................................................(+)/(-) -365.000,00

Aanwending fiscaal recupereerbare verliezen .........................................................................(+)/(-) -12.590.000,00

Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Codes Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties ................................................................................................................................ 9141 119.380.000,00

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ...................... 9142 119.380.000,00

Andere actieve latenties
................................................................................................................................................... ........................

................................................................................................................................................... ........................

................................................................................................................................................... ........................

Passieve latenties .............................................................................................................................. 9144 ........................

Uitsplitsing van de passieve latenties
................................................................................................................................................... ........................

................................................................................................................................................... ........................

................................................................................................................................................... ........................

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE

VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar) ................................................................. 9145 18.678.818,42 17.964.122,80

Door de onderneming ................................................................................... 9146 39.023.591,53 39.775.606,09

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing ........................................................................................ 9147 19.242.315,21 17.062.434,48

Roerende voorheffing ................................................................................... 9148 ........................ ........................
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE

ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN ........................ 9149 ........................

Waarvan
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop ................................................... 9150 ........................

Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten ....................................... 9151 ........................
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn
gewaarborgd ...................................................................................................................................... 9153 ........................

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 9161 6.232.033,75

Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................ 9171 10.274.121,78

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ................................................................... 9181 ........................

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa .............................................. 9191 ........................
Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken
activa ................................................................................................................................................. 9201 ........................

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 9162 ........................

Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................ 9172 ........................

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ................................................................... 9182 ........................

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa .............................................. 9192 ........................
Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken
activa ................................................................................................................................................. 9202 ........................

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO

VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN

OPGENOMEN

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

TERMIJNVERRICHTINGEN

Gekochte (te ontvangen) goederen .................................................................................................... 9213 ........................

Verkochte (te leveren) goederen ......................................................................................................... 9214 ........................

Gekochte (te ontvangen) deviezen ..................................................................................................... 9215 ........................

Verkochte (te leveren) deviezen .......................................................................................................... 9216 ........................
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VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF

DIENSTEN

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN

TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT

VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN

Een extra legaal pensioenplan werd toegekend aan bepaalde personeelsleden. De jaarlijkse pensioenpremie die aan de
verzekeringsmaatschappij wordt betaald, wordt in dezelfde boekhoudkundige periode in de resultatenrekening opgenomen.

Codes Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk ................... 9220 ........................

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regeling voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de
openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de
vennootschap; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens worden
vermeld:

Verplichtingen uit operationele leasing op minder dan 1 jaar: 5.398.695 EUR
Verplichtingen uit operationele leasing op meer dan 1 jaar: 11.311.101 EUR
Uitvoeringsgaranties: 1.915.668,72 EUR
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa .................................................................................... (280/1) 23.543.484,68 23.543.484,68

Deelnemingen ............................................................................................... (280) 23.543.484,68 23.543.484,68

Achtergestelde vorderingen .......................................................................... 9271 ........................ ........................

Andere vorderingen ...................................................................................... 9281 ........................ ........................

Vorderingen op verbonden ondernemingen ................................................. 9291 7.604.746,29 7.939.632,49

Op meer dan één jaar ................................................................................... 9301 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9311 7.604.746,29 7.939.632,49

Geldbeleggingen ............................................................................................. 9321 ........................ ........................

Aandelen ....................................................................................................... 9331 ........................ ........................

Vorderingen .................................................................................................. 9341 ........................ ........................

Schulden .......................................................................................................... 9351 1.823.759,39 1.740.681,55

Op meer dan één jaar ................................................................................... 9361 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9371 1.823.759,39 1.740.681,55

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor
schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen ......................... 9381 ........................ ........................
Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming .................. 9391 ........................ ........................

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen ......................................... 9401 ........................ ........................

Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa ........................................................ 9421 ........................ 1.609.431,74

Opbrengsten uit vlottende activa .................................................................. 9431 24.290,57 28.987,32

Andere financiële opbrengsten ..................................................................... 9441 ........................ ........................

Kosten van schulden .................................................................................... 9461 22.523,03 3.565,34

Andere financiële kosten .............................................................................. 9471 ........................ ........................

Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden ........................................................................ 9481 ........................ ........................

Verwezenlijkte minderwaarden ..................................................................... 9491 ........................ 1.100.010,00

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Financiële vaste activa .................................................................................... (282/3) ........................ ........................

Deelnemingen ............................................................................................... (282) ........................ ........................

Achtergestelde vorderingen .......................................................................... 9272 ........................ ........................

Andere vorderingen ...................................................................................... 9282 ........................ ........................

Vorderingen ..................................................................................................... 9292 ........................ ........................

Op meer dan één jaar ................................................................................... 9302 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9312 ........................ ........................

Schulden .......................................................................................................... 9352 ........................ ........................

Op meer dan één jaar ................................................................................... 9362 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9372 ........................ ........................
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Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag
van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie
over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de
vennootschap

Zie VOL 7 .......................................................................................................................................................... 0,00

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

Codes Boekjaar

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING

RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE

ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF

ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen ........................................................................................ 9500 ........................

Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Waarborgen toegestaan in hun voordeel ........................................................................................... 9501 ........................

Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ................................................ 9502 ........................

Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders ..................................................................................................... 9503 740.229,65

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ...................................................................................... 9504 ........................

Codes Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen) ............................................................................................... 9505 140.581,00

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten ............................................................................................................... 95061 ........................

Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................... 95062 1.487,00

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................... 95063 14.322,00

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten ............................................................................................................... 95081 ........................

Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................... 95082 11.565,25

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................... 95083 ........................

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMING DIE ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN

VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

De onderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar gemaakt
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SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: 218 14904 .......... .......... ..........

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar

Codes

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal (T) of
totaal in
voltijdse
equivalenten
(VTE)

3P. Totaal (T) of
totaal in
voltijdse
equivalenten
(VTE)

(boekjaar) (boekjaar) (boekjaar) (vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers ................... 100 1.132,3 131,5 1.234,1 (VTE) 1.207,4 (VTE)

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren .... 101 1.872.958 167.293 2.040.251 (T) 2.000.739 (T)

Personeelskosten ....................................... 102 76.612.509,76 8.897.416,79 85.509.926,55 (T) 80.198.562,25 (T)

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 103 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ...................... (T) ...................... (T)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers .................................................................... 105 1.175 129 1.275,7

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 110 1.152 129 1.252,7

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 111 23 ........................ 23,0

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 112 ........................ ........................ ........................

Vervangingsovereenkomst ...................................................... 113 ........................ ........................ ........................

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen .................................................................................... 120 1.013 55 1.054,9

lager onderwijs .................................................................... 1200 2 ........................ 2,0

secundair onderwijs ............................................................ 1201 409 31 433,2

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1202 427 13 436,2

universitair onderwijs .......................................................... 1203 175 11 183,5

Vrouwen .................................................................................. 121 162 74 220,8

lager onderwijs .................................................................... 1210 ........................ ........................ ........................

secundair onderwijs ............................................................ 1211 68 45 104,1

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1212 53 19 68,3

universitair onderwijs .......................................................... 1213 41 10 48,4

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ..................................................................... 130 ........................ ........................ ........................

Bedienden ............................................................................... 134 1.152 129 1.252,7

Arbeiders ................................................................................. 132 ........................ ........................ ........................

Andere ..................................................................................... 133 23 ........................ 23,0
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UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN

Tijdens het boekjaar

Codes

1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking
van de
onderneming
gestelde
personen

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen .................................................................. 150 0,5 ........................

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ........................................................................ 151 1.026 ........................

Kosten voor de onderneming ......................................................................................... 152 32.671,07 ........................

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN
Codes

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het
boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of tijdens
het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen
personeelsregister ..................................................................... 205 234 5 237,9

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 210 234 5 237,9

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 211 ........................ ........................ ........................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 212 ........................ ........................ ........................

Vervangingsovereenkomst ...................................................... 213 ........................ ........................ ........................

UITGETREDEN
Codes

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam ............................................................. 305 163 18 176,7

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 310 163 18 176,7

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 311 ........................ ........................ ........................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 312 ........................ ........................ ........................

Vervangingsovereenkomst ...................................................... 313 ........................ ........................ ........................

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen .................................................................................. 340 3 ........................ 3,0

Brugpensioen .......................................................................... 341 5 1 5,8

Afdanking ................................................................................. 342 20 4 22,5

Andere reden ........................................................................... 343 135 13 145,4

het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op
halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de
onderneming ....................................................................... 350 ........................ ........................ ........................
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Codes Mannen Codes Vrouwen

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5801 560 5811 91

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5802 15.144 5812 1.872

Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 5803 232.126,00 5813 34.686,00

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding .............. 58031 331.064,27 58131 46.914,33

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ......... 58032 ........................ 58132 ........................

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) ........................... 58033 98.938,27 58133 12.228,33

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5821 ........................ 5831 ........................

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5822 ........................ 5832 ........................

Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 5823 ........................ 5833 ........................

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5841 ........................ 5851 ........................

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5842 ........................ 5852 ........................

Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 5843 ........................ 5853 ........................
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WAARDERINGSREGELS

1.Oprichtingskosten

De oprichtingskosten worden geboekt tegen aanschaffingswaarde en worden ten laste gelegd van de

resultatenrekening van het boekjaar waarin deze kosten worden gemaakt of waarvoor verbintenissen

worden aangegaan.

2.Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa verkregen van derden of door inbreng worden geboekt tegen

aanschaffingswaarde. Immateriële vaste activa met een beperkte levensduur worden afgeschreven tegen

20% lineair..

De interne kosten inzake eigen ontwikkelde software en het onderhoud ervan wordt in de

resultatenrekening opgenomen in de boekhoudkundige periode waarin deze kosten zich voordoen. Alle

kosten in verband met onderzoek en ontwikkeling die worden aangerekend door derden worden

geactiveerd en lineair afgeschreven op 5 jaar.  De interne personeelsgerelateerde kosten kunnen

geactiveerd worden, voor zover de activa een toekomstig economisch nut hebben voor de onderneming.

De fusiegoodwill wordt afgeschreven over 10 jaar.

3.Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden geboekt aan aanschaffingsprijs. De afschrijvingen over de

materiële vaste activa worden berekend in functie van de geraamde economische levensduur van de

desbetreffende activa bestanddelen. De materiële vaste activa maken het voorwerp uit van

aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen wanneer uit reden van verandering of wijziging van de

economische of technologische omstandigheden, hun boekwaarde de gebruikswaarde voor de onderneming

overschrijdt. De materiële vaste activa welke buiten gebruik gesteld of niet meer duurzaam tot de

activiteit van de onderneming bijdragen, zullen het voorwerp uitmaken van een aanvullende

afschrijving, teneinde hun waardering en hun geraamde realisatiewaarde te doen overeenstemmen.

De volgende afschrijvingspercentages worden toegepast :

Terreinen en gebouwen

gebouwen                  5% degressief

Installaties, machines en uitrusting

PC's                                   20% lineair, 33,33% degressief

Installaties en machines        10% degressief, 20% lineair en degressief, 33,33% lineair

Computerinstallaties              20% lineair en degressief, 33,33% lineair

Kantoormachines               20% lineair en degressief

Meubilair en rollend materieel
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Meubilair                                  10 % lineair, 20 % Lineair en Degressief

Personenwagens               20% Lineair, 25 % lineair

Leasing en soortgelijke rechten

Leasing Gebouwen                                      5 % lineair en Degressief

Leasing Installaties en Machines20 % Lineair en Degressief, 33.33 % Lineair

Leasing Computermaterieel                   33.33 % Lineair en Degressief

Leasing kantoormeubilair                   10 % Lineair, 20 % Degressief

Leasing Personenwagens                   20 % Lineair, 25 % Lineair

Leasing Vrachtwagens                   20 % Lineair

Overige Materiële Vaste Activa

Inrichting gehuurd gebouw Kontich20 % Lineair en Degressief

Inrichting gehuurd gebouw Houthalen10 % Degressief

4. Financieel vaste activa

De deelnemingen, aandelen en vastrentende effecten worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde.

Waardeverminderingen op deelnemingen en aandelen kunnen worden geboekt ingeval van duurzame

minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rendabiliteit of de vooruitzichten

van de vennootschap waarin de deelnemingen of de aandelen worden aangehouden.

5. Vorderingen op meer dan 1 jaar

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Op de nominale waarde wordt een

waardevermindering toegepast indien de betaling op de vervaldag onzeker is.

6.Voorraden en Bestellingen in Uitvoering

De voorraad Handelsgoederen wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

De verwerking van de werken in uitvoering (ook turnkey- of vasteprijsprojecten genoemd) gebeurt

volgens de 'Percentage of Completion method' waarbij het afwerkingspercentage gebaseerd is op een

zo juist mogelijke inschatting van de reeds gepresteerde uren en geactualiseerde vooruitzichten van

nog te presteren uren om het vasteprijscontract af te werken. Werken in uitvoering worden

gewaardeerd tegen kostprijs plus tot dan toe opgenomen winst, naar rato van de voortgang van het

project.  De kostprijs omvat, naast alle uitgaven die rechtstreeks verband houden met specifieke

projecten, ook een toerekening van de gemaakte vaste en variabele indirecte kosten op basis van een
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normale productiecapaciteit. De winsten worden op basis van de voortschrijding der werken in

resultaat opgenomen.

Indien het waarschijnlijk is dat de totale kosten de contractwaarde zullen overstijgen, worden de

nodige voorzieningen genomen

Waardeverminderingen worden geboekt in geval van duurzame ontwaarding van de voorraden.

7. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Op de nominale waarde wordt een

waardevermindering toegepast indien de betaling op de vervaldag onzeker is.

8. Liquide middelen en geldbeleggingen

Deze activa worden geboekt tegen hun nominale waarde. Waardeverminderingen worden toegepast wanneer

hun realisatiewaarde op balansdatum lager is dan de nominale waarde.

9.Overlopende rekeningen

Deze post wordt gewaardeerd aan nominale waarde en omvat:

- de pro rata van opbrengsten, die slechts in de loop van het volgend boekjaar worden geind, maar

betrekking hebben op het verstreken boekjaar.

- de pro rata van intresten, begrepen in de nominale waarde van provisies en schulden, ten laste te

nemen van het resultaat in volgende boekjaren.

- de pro rate van kosten, die werden aangerekend in het afgelopen boekjaar, maar betrekking hebben

op volgende boekjaren.

10.Voorzieningen voor risico's en kosten

De vereiste voorzieningen voor risico's en kosten worden gevormd. De waardering van alle

voorzieningen voor risico's en kosten gebeurt tegen nominale waarde.

11.Schulden

Deze passiva worden geboekt tegen hun nominale waarde.

12.Overlopende rekeningen.

Deze post wordt gewaardeerd aan nominale waarde en omvat:

- de pro rata van opbrengsten, die slechts in de loop van het volgend boekjaar worden in resultaat

genomen naarmate de periode waarop zij betrekking hebben verstrijkt, maar die reeds werden

gefactureerd in het afgelopen boekjaar

- de pro rata van intresten en kosten, die betrekking hebben op het afgelopen boekjaar maar die in

het volgend boekjaar verschuldigd zijn.
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13.Resultaatbepaling

"Time and material" contracten zijn deze overeenkomsten waarbij de facturatie aan de klant wordt

opgemaakt op basis van de werkelijke gepresteerde tijd en geleverde hardware, volgens een

contractueel vastgelegde prijsafspraak per tijdseenheid en/of hardware. Omzet inzake 'time and

material' contracten wordt opgenomen in de boekhoudkundige periode tijdens dewelke de arbeidstijd

is gepresteerd en materiaal is geleverd.

Voor de vasteprijscontracten; zie rubriek voorraad. Vooruitgefactureerde diensten worden geboekt

onder rubriek 46: ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen.

14.Pensioenen

Een extra legaal pensioensplan werd toegekend aan bepaalde personeelsleden. De jaarlijkse

pensioenpremie die aan de verzekeringsmaatschappij wordt betaald, wordt in dezelfde boekhoudkundige

periode in de resultatenrekening opgenomen.

Toelichting bij Vol 5.14:

Bijkomende info van sectie VOL 5.14 Transacties met verbonden partijen buiten normale

marktvoorwaarden

We verwijzen naar de toelichting in de geconsolideerde jaarrekening van de groep RealDolmen over

'corporate governance' waarin de vergoedingen van de bestuurders over het afgelopen boekjaar in

detail zijn toegelicht, evenals naar toelichting 34 over 'verbonden partijen' in het jaarverslag.

Er zijn geen andere transacties met verbonden partijen gekend die voldoen aan de cumulatieve

voorwaarden om onder deze rubriek te worden opgenomen.
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REALDOLMEN NV 
A. Vaucampslaan 42 
1654 Huizingen 

RPR 0429 037 235 (Brussel) 

 

JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE 
VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  

 
 
Geachte Aandeelhouder,  
 
Wij hebben de eer u het verslag van de Vennootschap voor het maatschappelijk boekjaar 
eindigend op 31 maart 2012 voor te leggen.  
 

Financiële gegevens 

  
Het balanstotaal per 31 maart 2012 bedroeg 185.020 KEUR, tegenover 214.959 KEUR voor het 
boekjaar afgesloten op 31 maart 2011.  
 
De afname van de immateriële vaste activa is voornamelijk toe te schrijven aan de afschrijving 
van de bestaande fusiegoodwill. 
 
De daling in de vlottende activa van 133.765 KEUR tot 111.921 KEUR is voornamelijk een gevolg 
van de volgende elementen: lagere cashpositie met 5,4 MEUR.  Op 31 maart 2011 had 
RealDolmen 2 grote hardwareverkopen afgesloten.  Hoewel de levering van deze goederen in 
april 2011 plaatsvond, waren deze goederen op 31 maart 2011 al uit het magazijn van de 
leverancier vertrokken, met als gevolg dat zij als voorraad moesten erkend worden in de boeken 
van RealDolmen voor een bedrag van 7,7 MEUR.  Desondanks werd een deel van deze 
verkopen reeds op voorhand gefactureerd naar de klanten voor een bedrag van 6,9 MEUR.  Dit 
verklaart de grote daling van de voorraad en de handelsvorderingen op 31 maart 2012.  De 
overige vorderingen op minder dan een jaar hebben voornamelijk betrekking op intercompany 
vorderingen en buitenlandse BTW-vorderingen. 
 
De overgedragen kosten bevatten hoofdzakelijk onderhoudscontracten van leveranciers op eigen 
hardware en software die over verschillende boekjaren worden gespreid. 
 
De toename van het eigen vermogen met 0,9 MEUR is voornamelijk het resultaat van de te 
bestemmen winst van het boekjaar van 3.307 KEUR voor het boekjaar eindigend op 31 maart 
2012, gecompenseerd door de kapitaalsvermindering van 2.524 KEUR, als gevolg van de 
vernietiging van 145.389 eigen aandelen, gevolgd door een kapitaalsverhoging door incorporatie 
van een deel van de uitgiftepremies voor hetzelfde bedrag.  Van dit totaal werden 145.389 
aandelen vernietigd overeenkomstig het Belgische Wetboek van Vennootschappen  en de 
bijbehorende kapitaalvermindering werd gecompenseerd met een kapitaalverhoging via een 
vermindering van de uitgiftepremies. Deze kapitaalsvermindering werd anticipatief per 31 maart 
2012 doorgevoerd vooruitlopend op de beslissing van de buitengewone algemene 
aandeelhoudersvergadering. Deze beslissing werd goedgekeurd door de buitengewone 
algemene aandeelhoudersvergadering van 20 juli 2012, in toepassing de specifieke bepalingen 
van het Belgische Wetboek van Vennootschappen. 
 
In dit bijzonder verslag zal overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek Vennootschappen nader 
worden ingegaan op de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur van de 
voorgestelde bevoegdheden onder het toegestane kapitaal gebruik zal kunnen maken, en de 
daarbij nagestreefde doeleinden. 
 
De totale schuldpositie van de onderneming daalde van 132.758 KEUR tot 102.327 KEUR, 
waarvan 42.670 KEUR kortlopende schulden zijn, voornamelijk gerelateerd aan de 
converteerbare obligatie. Op 20 januari 2012 werd een deel van de converteerbare obligatie 
ingekocht aan een nominale waarde van 7,4 MEUR van de 43,5 MEUR, 2% senior bevoorrechte 
converteerbare obligatie, met een terugbetalingsprijs van 118,44% (in overeenstemming met een 
rendement van 5,25% op jaarbasis) en vervaldatum in juli 2012.  Dit gedeelte werd ingekocht aan 
een aankoopprijs van 8,7 MEUR (in overeenstemming met 117,44% van de uitgiftewaarde, 
inclusief de laatste coupon van 1% die in juli verstrijkt), waarop een verlies van 81 KEUR werd 
gerealiseerd.  De aangekochte obligaties zullen worden vernietigd, zodat nog 42,3 MEUR aan 
converteerbare obligaties zal openstaan.  De overige kortlopende schuld, inclusief over te dragen 
opbrengsten en toe te rekenen kosten, daalde van 81.703 KEUR tot 58.196 KEUR.  De over te 
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dragen opbrengsten hebben voornamelijk betrekking op de omzet uit onderhoudscontracten.  Als 
gevolg van de 2 transacties waarvan sprake onder de vlottende activa, omvatten de korte termijn 
schulden van vorig jaar een bedrag van 7,7 MEUR aan onbetaalde leveranciersfacturen, samen 
met de voorschotfacturatie van 6,9 MEUR, dewelke de sterke afname van de korte termijn 
schulden verklaren. 
 
De bedrijfswinst is van 6.263 KEUR naar 7.282 KEUR gestegen. 
 
De financiële opbrengsten van 662 KEUR bevatten hoofdzakelijk dividenden en intresten uit de 
liquide middelen. De financiële kosten van 4.376 KEUR bestaan hoofdzakelijk uit intresten 
gerelateerd aan de converteerbare obligatie (2.535 KEUR), afgeschreven kosten met betrekking 
tot de converteerbare obligatie (400 KEUR) en de interest gerelateerd aan de operationele 
leasing van auto’s (1.060 KEUR) 
 
Het uitzonderlijke resultaat van vorig boekjaar is voornamelijk het resultaat van de 
kapitaalsverhoging bij Oriam SA via een inbreng in natura van de rekening courant tussen 
RealDolmen en Oriam SA (van 1.100 KEUR) gedurende het boekjaar, gevolgd door de verkoop 
van de deelneming aan Airial SAS voor 1 EUR.  Deze beide transacties resulteerden in een 
uitzonderlijke opbrengst van 3.675 KEUR (zijnde de terugname van de geboekte 
waardevermindering op de deelneming in Oriam SA in het verleden), gecompenseerd door een 
uitzonderlijke kost van 4.775 KEUR als gevolg van de verkoop van de deelneming aan Airial SAS  
(zijnde de initiële aanschaffingswaarde van de 3.675 KEUR en de nieuwe deelneming van 1.100 
KEUR). 
 
De uitzonderlijke kosten van het boekjaar 2011-2012 hebben betrekking op het gerealiseerd 
verlies uit de inkoop van een gedeelte van de converteerbare obligatie in januari 2012. 
 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Converteerbare obligatielening: Het uitstaande saldo van €36,1 miljoen van haar 2% senior 
onbevoorrechte converteerbare obligatie met terugbetalingsprijs van 118,44% werd op 
vervaldatum van 15 juli 2012 integraal terugbetaald. 
 
Nieuwe financiering: Er werd tevens een nieuwe financiering overeengekomen met een 
grootbank en een eerste kredietlijn opgenomen ten bedrage van €11 miljoen voor een vaste 
termijn van 3 jaar. Deze financieringsmiddelen worden gedekt door de gebruikelijke 
zekerheden. 
 
Kapitaalsvermindering/-verhoging: Op 20 juli 2012 kwam de buitengewone algemene 
vergadering samen waarop alle voorstellen van besluit werden goedgekeurd: 
 Kapitaalvermindering bij toepassing van artikelen 620, 623, 624 en 625 Wetboek 

Vennootschappen ten bedrage van €2.523.556,27 en vernietiging van 145.389 gebundelde 
eigen aandelen ingekocht in weerwil van artikel 617 Wetboek Vennootschappen; 

 Kapitaalverhoging ten bedrage van €2.523.556,32 door incorporatie van uitgiftepremie tot 
€32.193.100,00; 

 Vaststelling dat de voormelde kapitaalverhoging en kapitaalvermindering daadwerkelijk 
verwezenlijkt werden en dat het kapitaal €32.193.100,00 bedraagt; 

 Vernieuwing van de bevoegdheid aan de raad van bestuur verleend om het 
maatschappelijk kapitaal, in één of in meerdere malen te verhogen, met een maximaal 
bedrag gelijk aan het maatschappelijke kapitaal van de Vennootschap op de datum van 
deze vergadering zijnde €32.193.100,00, voor een periode van 5 jaar vanaf datum van 
publicatie van deze beslissing en vernieuwing van de bevoegdheid om in geval van een 
openbaar overnamebod  het kapitaal van de Vennootschap te verhogen voor een periode 
van 3 jaar; 

 Goedkeuring van de niet toepassing van de bepalingen van artikel 520ter Wetboek 
Vennootschappen voor het boekjaar 2012-2013. 

 
Beëindiging rechtzaak: Bij arbitrale beslissing van 27 juli 2012 werd Real Solutions SA, het 
Luxemburgs filiaal van de groep, veroordeeld in het kader van een oud geschil tot betaling van 
€571.214,00, te vermeerderen met interesten sinds 1999 en twee derde van de erelonen en 
kosten.  Het bedrag was grotendeels geprovisioneerd. 

Belangenconflicten en transacties met verbonden partijen 

 
Artikelen 523, 524 en 524ter uit het Wetboek van Vennootschappen voorzien in een speciale 
procedure in geval van belangenconflicten en transacties met verbonden partijen. 
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In de loop van het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2012 hebben zicht geen belangenconflicten 
en transacties met verbonden partijen voorgedaan die dienen vermeld te worden. 
 
Risicofactoren 
 
Het Uitvoerend Management staat in voor een kader van interne controle en risicobeheer, onder 
toezicht van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beoordeelt de implementatie van dit 
kader en steunt daarvoor op het advies van het Auditcomité. De belangrijkste risicofactoren 
worden hierna beschreven, zowel financieel als operationeel, die typisch zijn voor de activiteiten 
van de groep: 
 

 Schommelingen in het marktklimaat kunnen de vraag ongunstig beïnvloeden, en 
concurrentiële druk kan leiden tot een nog hogere druk op de marges  

De sectoren waarbinnen wij actief zijn, zijn gevoelig voor marktschommelingen en recessie 
Daarenboven worden de markten gekenmerkt door lage toegangsbarrières. Het kan niet worden 
uitgesloten dat een toegenomen concurrentie in de toekomst de marges verder doen dalen. De 
economische ontwikkelingen en concurrentie kunnen verschillen naargelang de regio/het land en 
per marktsegment waarin wij actief (zullen) zijn. Het concurrentievermogen is afhankelijk van een 
aantal factoren die we niet allemaal onder controle hebben. Het gaat onder meer om de volgende 
factoren: 
 succes bij het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten/diensten; 
 vermogen om in de behoeften van onze klanten te voorzien; 
 prijsstelling, kwaliteit, prestaties, betrouwbaarheid;  
 kenmerken, gebruikscomfort en verscheidenheid van onze producten; 
 prijzen en kwaliteit van onze dienstenportefeuille; 
 vermogen om topexperts inzake industrie en ICT aan te trekken en te behouden; 
 kwaliteit van onze klantenservice; 
 merkherkenning en ons imago op de markt;  
 introductie van producten of technologieën door onze concurrenten.  

Als wij niet succesvol kunnen concurreren in alle segmenten waarin we actief zijn, kan dit onze 
marges, marktaandeel en rentabiliteit beïnvloeden. 
 

 Onze onderneming zal negatief beïnvloed worden als wij niet in staat zijn om op snelle 
technologische veranderingen te anticiperen en er gelijke tred mee te houden, of als het 
gebruik van technologie in het bedrijfsleven minder snel toeneemt dan in het verleden. 
 
 Het succes zal deels bepaald worden door ons vermogen om informatie-, communicatie- en 
technologiediensten en –oplossingen te ontwikkelen en te implementeren die anticiperen op en 
gelijke trend houden met de voortdurende, elkaar snel opvolgende veranderingen in de 
technologie en de industrienormen. Het is mogelijk dat wij niet tijdig met succes op die 
ontwikkelingen kunnen anticiperen of reageren, en dat ons aanbod geen succes heeft op de 
markt. Bovendien kunnen door concurrenten ontwikkelde diensten, oplossingen en technologieën 
ons aanbod van diensten of oplossingen oncompetitief of overbodig maken. Elk van die 
omstandigheden kan een aanzienlijk ongunstig effect hebben op ons vermogen om 
klantencontracten binnen te halen en ze met succes uit te voeren. 
 
Onze activiteiten zijn ook deels afhankelijk van een aanhoudende toename van het gebruik van 
technologie in het bedrijfsleven door onze klanten, prospecten en hun klanten en leveranciers. 
Als de toename van het gebruik van technologie vertraagt ten gevolge van een moeilijk 
economisch klimaat, kan dit een ongunstige weerslag hebben op de sector. Bovendien vergt het 
gebruik van nieuwe technologie voor commerciële doeleinden doorgaans inzicht in en 
aanvaarding van een nieuwe manier om aan bedrijfsvoering te doen en informatie uit te wisselen. 
Ondernemingen die al veel in traditionele middelen voor bedrijfsvoering en uitwisseling van 
informatie hebben geïnvesteerd, zullen misschien slechts weifelend of met vertraging 
overschakelen op een nieuwe benadering, die een deel van hun bestaande personeel en 
infrastructuur verouderd kan maken. Dit kan een ongunstig effect hebben op de vraag. 
 

 Interne IT-systemen 

Ons bedrijf is ook afhankelijk van interne IT-systemen. IT-systemen die slecht functioneren 
kunnen problemen veroorzaken of zelfs leiden tot (gedeeltelijk) verlies van gegevens. Om 
problemen te voorkomen en om de continuïteit te waarborgen, zijn regelmatige backups en 
onderhoud van de systemen onderdeel van de interne IT-proces. 
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 Ondernemingen concurreren steeds meer op wereldwijde basis. Toegenomen 
concurrentie vanwege wereldwijde of pan-Europese spelers kan leiden tot een verhoogde 
druk op de marges en een daling van de rentabiliteit 

Grote internationale en pan-Europese spelers die verder proberen marktaandeel te winnen op 
lokale markten, kunnen de concurrentie doen toenemen, met een hogere druk op marges en 
rentabiliteit als gevolg.  
 

 Als we er niet in slagen competente werknemers aan te werven, te behouden en nieuwe 
aan te trekken, zal dit een ongunstige weerslag hebben op ons toekomstige succes 

Personeel is voor ons een kritieke succesfactor en een belangrijke voorwaarde voor onze groei. 
We moeten berekend hooggeschoold personeel aantrekken om de groei te voeden. Bovendien is 
het ontzettend belangrijk dit personeel te behouden. Momenteel is de vraag naar personen met 
de ICT-vaardigheden van ons personeel opnieuw aan het toenemen. Een personeelstekort, of 
een hoog verloop van personeel, zou onze groei kunnen afremmen net zoals een overschot aan 
niet inzetbare professionals onze performantie negatief kan beïnvloeden.  Met een goed gevuld 
orderboek richten we ons volledig op het in dienst nemen van nieuwe mensen ondanks de lastige 
arbeidsmarkt in de huidige ‘war-for-talent’-omgeving. 
 
We hebben vakbondsvertegenwoordigers en streven naar een positieve en constructieve sociale 
klimaat. Toch kunnen sociale acties invloed hebben op de business. 
 

 Succesvol uitrollen van het RealDolmen DataCenter 

Het succes zal bepaald worden door ons vermogen om de komende jaren continue te investeren 
in ons DataCenter, operationeel sinds september 2010, en om voldoende klantencontracten 
binnen te halen zodat de capaciteit voldoende wordt gebruikt. Zo kan RealDolmen zich verder 
toeleggen op de verdere ontwikkeling, levering en optimalisering van zijn dienstenaanbod voor 
data center outsourcing. Met deze investeringen in een datacenter geeft ook RealDolmen 
invulling aan de verschuiving naar 'cloud computing'. Daarbij worden ICTmiddelen niet langer 
aangekocht en bij bedrijven ter plekke geïnstalleerd maar als een internetdienst afgenomen bij 
een externe leverancier. Dat laat bedrijven en organisaties toe om flexibeler om te gaan met ICT 
en hun investeringskosten om te buigen naar operationele kosten.  Bovendien kunnen door 
concurrenten ontwikkelde diensten, oplossingen en technologieën ons aanbod van diensten of 
oplossingen oncompetitief of overbodig maken en kan een negatief effect hebben op onze 
operationele resultaten en marktpositie. 
 

 Afhankelijkheid van verkoopsuccessen 

Het bedrijfsplan voor 2012/2013 is gebaseerd op bepaalde verkoopsuccessen in de hele 
onderneming. Hierbij inbegrepen is de verkoop aan zowel nieuwe als aan bestaande klanten. 
Hoewel wij een goed orderboek behouden, is het geenszins zeker dat de verwachte verkopen 
inderdaad tot stand komen, in een situatie waarin de wereldeconomie nog de naweeën van de 
crisis voelt en nieuwe financiële en politieke crisissen zich reeds hebben aangekondigd. Een deel 
van de verwachte verkopen heeft betrekking op producten die misschien nog bijkomende 
functionaliteiten vergen. De uitvoering van die taken gaat gepaard met risico’s en kan op die 
manier invloed uitoefenen op ons vermogen om de beloofde oplossingen te verkopen en/of 
leveren. 
 

 Onverwachte kosten of vertragingen kunnen onze contracten onrendabel maken 

Wij hebben verschillende types van contracten, waaronder contracten in regie, contracten met 
vaste prijs en contracten die kenmerken van de vorige twee combineren. Aan al deze 
contracttypes zijn risico's verbonden wanneer verbintenissen worden aangegaan op het vlak van 
timing, budget, bevoegdheden of te leveren prestaties. Bij het indienen van een voorstel tot 
overeenkomst, ramen wij de kosten en het tijdschema voor de uitvoering van de projecten. In 
deze ramingen trachten wij een zo accuraat mogelijke inschatting te geven voor wat betreft de 
efficiëntie van de methodologie en van de experts, wanneer wij ze inzetten op projecten. 
Verhoogde of onverwachte kosten of onverwachte vertraging met betrekking tot de uitvoering van 
die verbintenissen, zelfs indien die vertraging wordt veroorzaakt door factoren waar wij zelf geen 
vat op hebben, kunnen deze contracten minder rendabel of onrendabel maken, met alle gevolgen 
van dien voor de winstmarges. In het verleden kregen we ten gevolge van foute ramingen, met 
dergelijke kostenoverschrijdingen, af te rekenen.  
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 Onze klanten kunnen contracten beëindigen met een korte opzeggingstermijn 

Klanten doen vaak een beroep op onze dienstverlening op een niet-exclusieve en individuele 
contractsbasis, veeleer dan in het kader van exclusieve langlopende contracten. Hoewel onze 
boekhoudsystemen de duur van verbintenissen identificeren, kunnen ze niet nagaan of 
contracten al dan niet beëindigd kunnen worden met korte opzeggingstermijn en zonder 
betekenisvolle sanctie.Wij gaan er van uit dat de meeste van de contracten door de klanten 
kunnen worden beëindigd met een relatief korte opzeggingstermijn en zonder betekenisvolle 
sanctie. Service Level Agreements (dienstverlening en onderhoud) worden van jaar tot jaar 
gesloten en kunnen enkel worden beëindigd op de vervaldatum van het contract, met een 
opzeggingstermijn van minimaal 90 dagen. De beëindiging van contracten met korte 
opzeggingstermijn kan de bedrijfsresultaten van de onderneming ongunstig beïnvloeden. 
 

 Als wij er niet in slagen de prijzen en bezettingsgraden op peil te houden en/of de kosten 
te beperken, zal de rentabiliteit hieronder lijden 

De rentabiliteit wordt in wezen bepaald door de tarieven die worden aangerekend voor de 
diensten en de bezettingsgraad of de inzetbaarheid van experts. Als wij de prijzen voor de 
diensten of een gunstige bezettingsgraad niet op peil kunnen houden zonder overeenkomstige 
kostenverlagingen, kunnen wij de winstmarge niet aanhouden en kan de rentabiliteit hieronder 
lijden. 
 

 De tarieven worden onder meer beïnvloed door de volgende factoren:  
 
 de perceptie van de klant over ons vermogen om hen via onze diensten een 

toegevoegde waarde te geven 
 concurrentie 
 introductie van nieuwe diensten of producten door onszelf of concurrenten 
 het prijsbeleid van concurrenten  
 het algemeen economisch klimaat. 
 

 Onze bezettingsgraden worden onder meer beïnvloed door de volgende factoren:  
 seizoensgebonden trends, hoofdzakelijk als gevolg van vakantieperiodes 
 het vermogen om werknemers te laten doorstromen van voltooide naar nieuwe 

projecten 
 de mogelijkheid om de vraag naar onze diensten in te schatten en zo een aangepaste 

personeelsbezetting te handhaven voor de diverse diensten 
 het vermogen om het natuurlijk verloop te beheren  
 de doeltreffendheid van ons verkoopteam. 
 

 Niet-opgemerkte fouten of defecten in de software kunnen onze prestaties ongunstig 
beïnvloeden, de vraag naar onze producten en diensten doen afnemen en de service- en 
onderhoudskosten doen stijgen 

Eigen ontwikkelde softwaretoepassingen kunnen fouten of defecten bevatten die niet werden 
opgemerkt en die de prestaties ervan ongunstig beïnvloeden, met als mogelijk gevolg een 
verminderde vraag naar onze producten. Eventuele defecten of fouten in nieuwe versies of 
upgrades van onze producten kunnen leiden tot het verlies van bestellingen of tot vertraging in 
het binnenlopen van bestellingen. Dit kan vervolgens aanleiding geven tot een vermindering van 
de opbrengsten, een vertraagde aanvaarding door de markt, een verschuiving van de middelen 
voor ontwikkeling, productaansprakelijkheidsvorderingen of verhoogde service- en 
garantiekosten. Al deze elementen hebben mogelijk een aanzienlijk ongunstig effect op de 
activiteiten, de resultaten en de financiële toestand. Eventuele rechtsvorderingen kunnen 
gepaard gaan met hoge verdedigingskosten en aanzienlijke middelen vergen die op het resultaat 
kunnen drukken. Bovendien is het mogelijk dat de totale kosten voor onderhoud, controle en 
engineering in geval van ernstige en onoplosbare defecten in eigen ontwikkelde toepassingen 
niet volledig gedekt worden door de op jaarbasis vastgestelde en betaalde vergoedingen voor 
service en onderhoud of onze ter zake afgesloten verzekeringen. We kunnen claims omwille van 
de productaansprakelijkheid niet uitsluiten, evenmin imago-schade bij een dergelijk voorval. Ter 
zake werden ter indekking verzekeringspolissen afgesloten waarbinnen ook het recall-risico werd 
opgenomen. 
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 Derde partijen kunnen beweren dat wij hun intellectuele eigendomsrechten schenden  

Hoewel wij geloven dat onze producten geen inbreuk plegen op de intellectuele 
eigendomsrechten van anderen en wij zelf alle nodige rechten bezitten op het gebruik van de 
intellectuele eigendom die voor onze activiteit en wordt ingezet, zijn wij blootgesteld aan het risico 
van vorderingen wegens schending van de intellectuele eigendomsrechten van derden, inclusief 
met betrekking tot intellectuele eigendom die door derden werd ontwikkeld en door ons werd 
verworven in het kader van bedrijfstransacties of de aankoop van activa. Die vorderingen kunnen 
leiden tot aanzienlijke uitgaven aan gerechtskosten en schadevergoedingen, het inzetten van 
veel management resources, vertragingen bij verzendingen, het sluiten van auteursrechten of 
licentieovereenkomsten onder ongunstige voorwaarden, de stopzetting van het gebruik van 
gewraakte handelsbenamingen of technologie of de ontwikkeling van intellectuele eigendom die 
geen schending is van die van anderen. De aansprakelijkheidsverzekering dekt de onderneming 
niet in tegen het risico dat haar eigen technologie of in licentie genomen technologie van derden 
de intellectuele eigendom van anderen kan schenden. Daarom kunnen dergelijke vorderingen 
een aanzienlijk ongunstig effect hebben op onze activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële 
toestand. 
 

 Geschillen 

De onderneming is niet betrokken in rechtszaken die op grond van IFRS kunnen worden 
beschouwd als latente verplichtingen. 
 

 Regelgeving risico's 

Wij zijn onderworpen aan nationale en internationale wet-en regelgeving. Als gevolg van de 
notering op Euronext is RealDolmen ook onderworpen aan de wetgeving inzake 
bekendmakingen aan de markt en preventie van handel met voorkennis. Wijzigingen in de 
vigerende wettelijke kader kunnen een invloed hebben op de processen en vereisen mogelijk 
bijkomende administratieve aandacht. 
 

 Overmacht risico's 

Overmacht risico's zijn niet te vermijden, hoewel sommige risico’s eventueel gedekt kunnen 
worden door het aangaan van een verzekering. Waar het polisbedrag ontoereikend blijkt, zal de 
onderneming zelf de kosten moeten dragen. Contractuele clausules voorzien dat de uitvoering 
eventueel (tijdelijk) uitgesteld kan worden, waardoor projecten nadien toch nog conform 
opgeleverd kunnen worden. 

 
Kapitaalverhogingen, uitgifte van stemverlenende effecten, inkoop eigen aandelen 

Tijdens het boekjaar dat beëindigd werd op 31 maart 2012 heeft de vennootschap 203.854 eigen 
aandelen verworven voor een totale waarde van 3.500 KEUR.  145.389 eigen aandelen worden 
vernietigd in overeenstemming met artikel 625 van het Wetboek Vennootschappen voor een 
bedrag van 2.524 KEUR.  58.465 eigen aandelen (977 KEUR) blijven geldig en zijn opgenomen 
in de balans. 
 
De Raad van Bestuur heeft beslist om het kapitaal te verminderen bij toepassing van artikelen 
620, 623, 624 en 625 van het Wetboek Vennootschappen ten bedrage van 2.524 KEUR met 
vernietiging van 145.389 gebundelde eigen aandelen; de kapitaalvermindering zal uitsluitend 
worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.  De kapitaalvermindering wordt gevolgd 
door een kapitaalverhoging  van 2.524 KEUR door incorporatie van de uitgiftepremie. 
 
Dit voorstel wordt voorgelegd aan de bijzondere algemene vergadering die zal plaatsvinden op 2 
juli 2012 en in het geval dat het vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens deze vergadering, zal 
een finale stemming plaatsvinden op 20 juli 2012. 
 

Gebruik van financiële instrumenten 

De Vennootschap heeft in het op 31 maart 2012 afgesloten boekjaar geen gebruik gemaakt van 
financiële instrumenten, die de activa, passiva en de financiële positie van de vennootschap 
kunnen beïnvloeden.  
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Bestemming van het resultaat 
De jaarrekening voor het jaar werd afgesloten met een winst voor belastingen van 3.486.762 
EUR in vergelijking met 2.980.177 EUR vorig jaar . De te bestemmen winst bedraagt 3.306.522 
EUR. In het licht van het overgedragen verlies van het vorige jaar, ten belope van – 3.118.739 
EUR, bedraagt de te bestemmen winst 187.784 EUR.   

 

Corporate Governance verklaring 
 

1. Algemeen 

De Raad van Bestuur heeft in 2005 het Corporate Governance Charter (“het Charter”) 
goedgekeurd op basis van de oorspronkelijke Belgische Corporate Governance Code.  De 
Belgische Corporate Governance Code is beschikbaar op: 
www.corporategovernancecommittee.be.  

Sinds de publicatie van de Belgische Corporate Governance Code 2009 heeft de NV 
RealDolmen de Code 2009 als huidige referentiecode voor het bedrijf aangenomen. <0} Het 
Charter staat op de website van de Vennootschap: 
http://www.realdolmen.com/uploadedFiles/Investor_Relations/Publications/090901%20Corporate
%20governance%20code_sec.pdf. 

Deze verklaring van deugdelijk bestuur is een hoofdstuk uit het jaarverslag met de informatie 
bedoeld in de artikelen 96, §2 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen. Zoals de Code 
2009 zal RealDolmen in dit hoofdstuk uitleggen waarom – eventueel – wordt afgeweken van 
enkele bepalingen van de Code, overeenkomstig het “pas toe of leg uit / comply or explain” 
principe. 

 

2. Raad van Bestuur 
 
Samenstelling 
 
De Raad van Bestuur bestaat uit acht leden, waarvan er vier zijn voorgedragen door de 
hoofdaandeelhouders. Alle bestuurders zijn niet uitvoerend, behalve de Gedelegeerd Bestuurder 
die ook de titel draagt van Chief Executive Officer. Drie bestuurders zijn onafhankelijk op grond 
van criteria van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en van bepaling 2.3 van de 
Belgische Corporate Governance Code. De voorzitter van de Raad van Bestuur is een 
onafhankelijk bestuurder en deze functie wordt dus niet gecumuleerd door de Gedelegeerd 
Bestuurder 
 

Naam Voorzitter aanvang
mandaat 

einde
mandaat hoofdfunctie bijgewoonde 

vergaderingen 
Michel Akkermans, vast 
vertegenwoordiger van  
NV Pamica 2010 2014 C.E.O. Clear2Pay 90% 
     
Gedelegeerd 
bestuurder 

    

Bruno Segers, 
permanent        Bruno 
Segers, vast 
vertegenwoordiger 
van BVBA All Together 

2010 2014 C.E.O. 
RealDolmen 100% 

     
Bestuurders voorgedragen door 
hoofdaandeelhouders 

  

Jef Colruyt 2010 2014 Voorzitter Colruyt 
Group 60% 

Wim Colruyt 2010 2014 Bestuurder 
Colruyt Group 90% 

Gaëtan Hannecart 2010 2014 C.E.O. Matexi 
Group 70% 

Dimitri Duffeleer, vast 
vertegenwoordiger van 
NV At Infinitum 

2010 2014 Zaakvoerder 
Quaeroq bvba 100% 

     
Onafhankelijke 
Bestuurders 
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Filip Roodhooft, vast 
vertegenwoordiger van 
BVBA DR Associates 

2010 2014 Gewoon 
hoogleraar K.U.L 100% 

Thierry Janssen, vast 
vertegenwoordiger van 
BVBA Temad 

2010 2014 Zaakvoerder 
Temad bvba 80% 

  
Michel Akkermans  (vaste vertegenwoordiger van Pamica NV) is burgerlijk ingenieur elektronica 
en computerwetenschappen met een diploma economie en financiën van de Universiteit Leuven. 
Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring in de IT sector, zowel op nationaal als internationaal vlak. 
Hij is oprichter en Gedelegeerd Bestuurder van de NV Clear2Pay, een bedrijf dat oplossingen 
voor elektronische betalingen ontwikkelt. Dankzij zijn fusie- en acquisitiepolitiek werkt Clear2Pay 
nu tot in China en Australië.  
Hij heeft in 1989 FICS opgericht, een marktleider in software voor online bankieren en verplichte 
financiële rapportering. In 1999 fuseerde hij FICS, samen met Edify en Vertical One, met Security 
First Technologies, tot de internet banking marktleider S1 Corporation (Nasdaq: SONE). 
Buiten Clear2Pay is Michel Akkermans ook bestuurder bij de "privak" (private equity closed-end 
fund) Quest for Growth, bij ICT-dienstverlener Approach, bij dataminingspecialist Enqio en bij 
Agfa-Gevaert Groep. Hij adviseert venture capital en private equity fondsen zoals GIMV ICT, Big 
Bang Ventures en Hummingbird. 
 
Bruno Segers (vaste vertegenwoordiger van All Together BVBA) kwam bij RealDolmen in juli 
2007. Hij is de vroegere Country General Manager van Microsoft BeLux, waar hij de 
onderneming in zes jaar van €150m to €300m deed groeien.  Hij is actief in de Belgische IT-
sector en behoudt in die hoedanigheid zijn mandaten in de Raden van Bestuur van i-venture, City 
Live en IBBT, een onderzoeksinstituut van de Vlaamse regering. 
 
Baron Jef Colruyt, voorzitter van de Colruyt Groep, staat als sinds 1994 aan het hoofd van de 
Colruyt groep. Hij heeft meer dan relevante ervaring in het voeren van een geslaagd HR-beleid in 
verschillende al dan niet beursgenoteerde ondernemingen. 
 
Wim Colruyt is 25 jaar actief in de ICT sector waaronder 10 jaar bij Dolmen Computer 
Applications in sales, software ontwikkeling en als afdelingshoofd. Daarna verantwoordelijk voor 
ICT van Colruyt Frankrijk en de Foodservice branche. Heeft een goede ervaring in het integreren 
van overgenomen bedrijven in een multi-culturele context en implementatie van ERP-systemen. 
Actief in verschillende mandaten binnen de Colruyt-holding. Zijn ICT-achtergrond en de kennis 
van de historiek en fundamentals van de business vormen zijn bijdrage tot de Raad van Bestuur. 
 
Gaëtan Hannecart is burgerlijk ingenieur elektromechanica met een MBA van Harvard University 
en staat aan het hoofd van de Matexi groep die wordt gecontroleerd door de familie Vande 
Vyvere. Matexi is een gediversifieerd bouwbedrijf en vastgoedpromotor vooral actief in 
vastgoedontwikkeling, woningbouw als investeringen. 
 
Dimitri Duffeleer (vaste vertegenwoordiger van At Infinitum NV) is ingenieur-architect en leidt de 
bvba Quaeroq, een investeringsvehikel van de familie Vande Vyvere, dat tot dusver in 
verschillende landen van de Europese Unie een 25-tal participaties beheert in kleine en 
middelgrote beursgenoteerde ondernemingen in diverse sectoren. 
 
Filip Roodhooft (vaste vertegenwoordiger van DR Associates BVBA) is doctor in de 
economische wetenschappen en professor aan de K.U.L. 
 
Thierry Janssen (vaste vertegenwoordiger van Temad BVBA) is ingenieur en heeft meer dan 20 
jaar ervaring in algemene directiefuncties in de IT dienstverlenende ondernemingen in 
verschillende landen. Hij is actief in het kader van het Just In Time Management partnerschap 
(www.jitm.be) sinds meer dan 8 jaar. 
 

Activiteitenverslag 
 
De Raad van Bestuur is in het voorbije boekjaar 10 keer bijeengekomen. De Raad van Bestuur 
heeft toezicht uitgeoefend op de activiteiten van de Groep door nazicht van de resultaten aan de 
hand van de rapportering door de Gedelegeerd Bestuurder. De jaar- en halfjaarresultaten en de 
kwartaalresultaten werden goedgekeurd en bekendgemaakt. Daarnaast heeft de Raad van 
Bestuur onder meer de volgende onderwerpen behandeld: periodiek verslag uitgebracht door het 
Auditcomité en het Benoemings- en Remuneratiecomité, de jaarvergadering in september 2011, 
de status van business development (fusies, overnames en divestitures), het inkoopprogramma 
van eigen aandelen, operational excellence en toekomststrategie ("Vision 2015") en de 
driemaandelijkse prognoses. 
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Gedragsregels belangenconflicten 

Transacties met verbonden ondernemingen 

Artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet een speciale procedure die van 
toepassing is op intra- Groep of verrichtingen met verbonden ondernemingen. De procedure is 
van toepassing op beslissingen en transacties tussen RealDolmen en verbonden ondernemingen 
van RealDolmen die geen dochters zijn van de ondernemingen. Zij is eveneens van toepassing 
op beslissingen of transacties tussen elke dochter van de onderneming en ondernemingen 
verbonden aan dochters van RealDolmen die zelf geen dochter zijn van RealDolmen. Vooraleer 
een dergelijke beslissing of transactie wordt genomen of uitgevoerd, dient de Raad van Bestuur 
een bijzonder comité aan te stellen dat bestaat uit drie onafhankelijke bestuurders, bijgestaan 
door een of meer onafhankelijke experts. Dit comité moet de voordelen en de nadelen voor de 
onderneming van de beslissing of transactie afwegen. Het moet de financiële gevolgen ervan 
expliciteren en bepalen of de beslissing of transactie al dan niet een nadeel vormt voor de 
onderneming dat manifest onwettig is in het licht van het beleid van de onderneming. Wanneer 
het comité besluit dat de beslissing of transactie niet manifest onwettig is, maar van oordeel is 
dat het de onderneming zal schaden, moet het uiteenzetten met welke voordelen is rekening 
gehouden om de nadelen te compenseren. Al deze elementen worden uiteengezet in een advies 
van het comité. De Raad van Bestuur neemt dan een beslissing, rekening houdend met het 
oordeel van het comité. Elke afwijking van het advies van het comité moet gemotiveerd worden. 
Bestuurders in wiens hoofde een belangenconflict gerezen is, zijn niet gerechtigd om deel te 
nemen aan de beraadslaging en de stemming (zoals uiteengezet in voorgaande paragraaf). Het 
advies van het comité en de beslissing van de Raad van Bestuur moeten ter kennis gebracht 
worden van de commissaris, die een afzonderlijke opinie moet schrijven. Het besluit van het 
comité, een uittreksel van de notulen van de Raad van Bestuur en de opinie van de commissaris 
moeten bij het jaarlijks rapport van de Raad van Bestuur gevoegd worden. 
 
Deze procedure is niet van toepassing op beslissingen of transacties in de gebruikelijke gang van 
zaken aan gangbare marktcondities, en transacties of beslissingen met een waarde minder dan 
1% van de geconsolideerde netto-activa van de onderneming. 
 
Gedurende het boekjaar 2011/2012 waren er geen transacties met verbonden ondernemingen. 

Belangenconfl icten 

Elke bestuurder en uitvoerend manager wordt aangemoedigd zijn persoonlijke en 
zakengerelateerde aangelegenheden zo te organiseren dat directe en indirecte 
belangenconflicten met RealDolmen vermeden worden. Onverminderd de toepassing van 
wettelijke procedures, bevat het Corporate Governance Charter van de onderneming specifieke 
procedures om een uitkomst te bieden bij potentiële conflicten. Samengevat, een bestuurder of 
een uitvoerend manager dient voor zijn benoeming de Raad van Bestuur in kennis te stellen van 
zijn “verrichtingen met verbonden partijen” met de onderneming of diens dochters. Tijdens zijn 
mandaat moet hij de voorzitter van de Raad van Bestuur op de hoogte brengen van alle 
verrichtingen met verwante partijen met de onderneming of diens dochters, die hij wenst te 
ondernemen, en dergelijke verrichtingen kunnen enkel voltrokken worden met de goedkeuring 
van de Raad van Bestuur. 
 
Artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet een specifieke procedure binnen de 
Raad van Bestuur in geval van een mogelijk belangenconflict voor een of meerdere bestuurders 
bij het nemen van een of meerdere beslissingen of bij het sluiten van transacties door de Raad 
van Bestuur. In geval van een belangenconflict dient de betreffende bestuurder zijn 
medebestuurders te informeren over het conflict vooraleer de Raad van Bestuur over de zaak 
beraadslaagt en een beslissing neemt over de betreffende materie. Voorts kan de betrokken 
bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming door de Raad van Bestuur in 
zaken die een mogelijk belangenconflict met zich kunnen meebrengen. 
 
Artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen voorziet een gelijkaardige procedure in 
geval van belangenconflict voor leden van het uitvoerend comité. In geval van een dergelijk 
conflict kan enkel de Raad van Bestuur de beslissing nemen die geleid heeft tot het bewuste 
belangenconflict. Het uitvoerend managementteam wordt niet beschouwd als een uitvoerend 
comité in de betekenis van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen. 
 
Gedurende het boekjaar 2011-2012 werden geen mogelijke belangenconflicten ter kennis 
gebracht van de Raad van Bestuur. 
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Gedragsregels financiële transacties 
 
De Raad van Bestuur heeft zijn beleid inzake voorkoming van marktmisbruik bekendgemaakt in 
het Charter (hoofdstuk 4). 
 

Evaluaties 
 
De Raad van Bestuur evalueert op relevante tijdstippen de goede werking van het 
bestuursorgaan overeenkomstig hoofdstuk 1 van het Charter. De Raad van Bestuur begon met 
een 'self assessment’ oefening tijdens het boekjaar 2011/2012, waarvan het resultaat 
geanalyseerd en besproken zal worden in het huidige fiscale jaar. Deze 'zelfevaluatie' omvatte 
het Auditcomité en het Benoemings- en Remunerariecomité.. 
 

3. Auditcomité 
 

Samenstelling 
 
Het Auditcomité bestaat uit drie leden die conform artikel 526bis §2 van het Wetboek van 
Vennootschappen allen Niet-Uitvoerend Bestuurder zijn en waarvan de meerderheid 
onafhankelijk is. Alle leden beschikken over de nodige ervaring die hen geschikt maakt voor de 
opdrachten van het Auditcomité. De Gedelegeerd Bestuurder en de Chief Financial Officer zijn 
geen lid van het comité maar worden op de vergaderingen uitgenodigd. 
 
Filip Roodhooft (vaste vertegenwoordiger van DR Associates BVBA) is voorzitter van het 
Comité omwille van zijn academische kwalificaties en mandaten aan de K.U.L. en Vlerick Leuven 
Gent Management School op het gebied van accountancy, evenals zijn voorzitterschap van de 
benoemingscommissie van het Belgisch Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten. 
 
Thierry Janssen (vaste vertegenwoordiger van Temad BVBA) brengt ervaring als manager met 
budgetverantwoordelijkheid in een reeks ICT bedrijven gedurende meer dan twintig jaar 
waardoor hij visie combineert met inzicht in operationele risico’s. 
 
Dimitri Duffeleer (vaste vertegenwoordiger van At Infinitum NV) is burgerlijk ingenieur architect 
en heeft verschillende post-universitaire opleidingen gevolgd van bedrijfseconomische en 
financiële aard. Hij is mede-oprichter en managing director van het investeringsfonds Quaeroq en 
heeft meer dan 11 jaar ervaring in de financiële analyse van beursgenoteerde bedrijven. Hij zetelt 
in verschillende raden van bestuur. 
 
Activiteitenverslag  
 
Het Auditcomité geeft advies aan de Raad van Bestuur op het vlak van financieel, wettelijk en 
reglementair toezicht. Het comité heeft specifieke taken, hierbij inbegrepen de financiële 
verslaggeving, de interne controle en het risicomanagement van de Vennootschap, alsook het 
revisie- en rapporteringsproces met betrekking tot de Vennootschap en haar dochters. Het 
comité rapporteert op regelmatige basis aan de Raad van Bestuur over de uitoefening van zijn 
plichten en wijst in het bijzonder op de aangelegenheden die nadere actie of verbetering vereisen 
en maakt aanbevelingen over mogelijke optimalisatie. De referentiebepalingen van het 
Auditcomité worden verder beschreven in het Charter. 
 
Het Comité vergaderde vijf maal in vorig boekjaar.  

 
 
 
 
 
 

Onderwerpen die vorig jaar nader werden onderzocht waren: jaar-, halfjaar- en 
kwartaalresultaten, het budgetproces, het jaarverslag, de interne en externe audit, het 
risicobeheer en interne controle, de integriteit van de financiële rekeningen. Voorts heeft het 
comité prioritaire thema's besproken, zoals de kosten van kapitaal op bedrijfs-en divisie niveau, 
optimalisatie van de rapportering door de Commissie aan de Raad van Bestuur, opvolging van de 
risico's vastgesteld tijdens de risicoanalyse workshop, prijzen en winstgevendheid van grote 
projecten. Het comité heeft prive-sessies georganiseerd met de Commissaris, de Chief Financial 
Officer en de Interne Auditor. 
 

4. Benoemings- en Remuneratiecomité 

Auditcomité Aanwezigheid
Filip Roodhooft 100% 
Thierry Janssen 100% 
Dimitri Duffeleer 100% 
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Samenstelling 
 
Het Benoemings- en Remuneratiecomité bestaat uit drie leden die allen niet-uitvoerende 
bestuurders zijn. Twee leden zijn tevens onafhankelijke bestuurders en dus is het comité conform 
artikel 526quater §2 van het Wetboek van Vennootschappen dat een meerderheid van 
onafhankelijke bestuurders vereist, samengesteld. Alle leden beschikken over de nodige ervaring 
die hen geschikt maakt voor de opdrachten van het Benoemings- en Remuneratiecomité. 
 
De Gedelegeerd Bestuurder en Chief People Officer zijn geen lid van het comité maar worden op 
de vergaderingen uitgenodigd. 
 
Michel Akkermans is voorzitter van het Comité op grond van zijn ervaringen met het aansturen 
van internationale teams en zijn specifieke ervaring als lid van het Benoemings- en 
Remuneratiecomité van Agfa-Gevaert, een groot Belgisch beursgenoteerd bedrijf. 
 
Wim Colruyt heeft meer dan twintig jaar relevante ervaring in het voeren van een geslaagd HR-
beleid in onderdelen van de Colruyt Groep bij al dan niet beursgenoteerde ondernemingen. 
 
Thierry Janssen heeft verscheidene IT bedrijven geleid van grote omvang en complexiteit; hij 
draagt zijn praktijkgerichte visie en kennis bij in het comité over de IT markt. 
 
Activiteitenverslag 
 
Het Benoemings- en Remuneratiecomité is een permanent comité van de Raad van Bestuur, dat 
de Raad aanbevelingen verschaft met betrekking tot de benoeming van bestuurders, teneinde 
ervoor te zorgen dat het benoemings- en verkiezingsproces op een adequate en professionele 
manier georganiseerd wordt. Het geeft advies over de toewijzing van functies binnen de Raad 
van Bestuur. Het comité bepreekt de vergoeding voor de bestuurders die aan de Algemene 
Vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd, evenals de benoeming, het ontslag, de 
vergoeding en de eventuele bonussen voor het uitvoerend management, en bepaalt mee het 
algemene salarisbeleid van de Groep. De referentiebepalingen van het Benoemings- en 
Remuneratiecomité zijn in detail uiteengezet in het Charter. 
 
Het Comité vergaderde drie maal in vorig boekjaar.  

 
 
 
 
 
 

Onderwerpen die vorig jaar nader werden onderzocht, waren: de objectieven en variabele 
vergoeding van het uitvoerend management, de samenstelling van de Raad van Bestuur, 
onafhankelijke voorzitter van de Raad van Bestuur, een externe studie over de vergoeding van 
bestuurders en besprekingen over een nieuwe variabele compensatieplan verspreid over drie 
jaar. 
 

5. Uitvoerend Management 
 

Samenstelling 
Het RealDolmen management Team bestaat uit de Gedelegeerd Bestuurder – CEO en vijf van 
zijn rechtstreekse medewerkers. Aan de Gedelegeerd Bestuurder – CEO wordt het dagelijks 
bestuur van de Vennootschap toevertrouwd en aldus vertegenwoordigt hij de Vennootschap 
“onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur” zoals 
de statuten dat bepalen. Hij is verantwoordelijk voor de uitwerking van voorstellen voor de Raad 
van Bestuur met betrekking tot strategie, planning, financiën, projecten, personeelsbeleid en 
budget en elke andere aangelegenheid die behandeld dient te worden op het niveau van de 
Raad van Bestuur. Hij staat ook in voor de implementatie van de goedgekeurde voorstellen. De 
Gedelegeerd Bestuurder – CEO staat aan het hoofd van en houdt toezicht op de verschillende 
afdelingen van de Vennootschap en brengt verslag uit aan de Raad van Bestuur over hun 
activiteiten. Bij de uitoefening van zijn functie wordt hij bijgestaan door het uitvoerend 
management, dat rechtstreeks verslag uitbrengt aan hem. De Raad van Bestuur beslist over 
benoemingen van leden van het uitvoerend management op advies van het Benoemings- en 
Remuneratiecomité. Het uitvoerend management vormt geen “Executive Committee” 
(“directiecomité”/”comité de direction”) in de betekenis van artikel 524bis van het Belgisch 
Wetboek van Vennootschappen  
 

Benoemings- en Remuneratiecomité Aanwezigheid
Michel Akkermans  100% 
Wim Colruyt  100% 
Thierry Janssen  100% 
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De organisatie van het Uitvoerend Management weerspiegelt de operationele 
ondernemingsstructuur van de Vennootschap. De volgende personen zijn benoemd als leden 
van het Uitvoerend Management: 
 
Naam Functie 
Mark De Keersmaecker Chief Operational Officer 
Paul De Schrijver Chief Finance Officer 
Dirk Debraekeleer Chief Commercial Officer 
Sabine Fannes Chief People Officer 
Thierry de Vries Secretary-General 
 

6. Remuneratieverslag 
Het Remuneratieverslag werd ingevoerd door de Wet van 6 april 2010 tot versterking van het 
deugdelijk bestuur in beursgenoteerde ondernemingen. 
 
Remuneration policy 
 
In het boekjaar 2011/2012 heeft RealDolmen geen nieuwe procedure gehanteerd om (i) een 
remuneratiebeleid te ontwikkelen voor de bestuurders, de leden van het directiecomité, de 
andere leiders en de personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, en (ii) de 
remuneratie te bepalen van individuele bestuurders, leden van het directiecomité, andere leiders 
en personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap. 
 
De geldende vergoedingsbeleid is ongewijzigd en streeft naar marktconformiteit, zowel in de 
samenstelling van de elementen van de vergoeding en de bedragen, die verschillende keren 
gereviseerd werd door een gerenommeerde adviseur op basis van vergelijkbare 
beursgenoteerde ondernemingen. 
 
De wet van 6 april 2010 heeft thans de samenstelling en opdracht van het Benoemings- en 
Remuneratiecomité aangepast. Het bedrijf begon de effecten van de nieuwe regels te 
onderzoeken en huurde een externe adviseur om te helpen bij het definiëren van een 
toekomstige beloningsbeleid. De Nomination en Remuneration Committee onderzoekt 
voortdurend samen met de CEO een aanpassing van dit beleid ten aanzien van de 
groepsstrategie en passende doelstellingen voor de variabele vergoeding van het uitvoerend 
management. 
 
Vergoeding bestuurders 
 
Tijdens het door het jaarverslag behandelde boekjaar werd het volgende remuneratiebeleid 
gehanteerd met betrekking tot de bestuurders, de leden van het directiecomité, de andere leiders 
en de personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.  
 
a) principes waarop de remuneratie was gebaseerd, met aanduiding van de relatie tussen 
remuneratie en prestaties 
De bestuurders ontvangen uitsluitend een vaste vergoeding zonder verband met de resultaten 
van de Vennootschap maar forfaitair ingeschat in functie van de inspanningen besteed aan hun 
mandaat en de bijzondere verantwoordelijkheid eigen aan hun taken binnen de Raad van 
Bestuur. 
 
b) relatief belang van de verschillende componenten van de vergoeding 
Niet van toepassing, cf. supra. 
 
c) kenmerken van prestatiepremies in aandelen, opties of andere rechten om aandelen te 
verwerven 
Niet van toepassing, cf. supra. 
 
d) informatie over het remuneratiebeleid voor de komende twee boekjaren 
De evaluatie is aan de gang. 
 
e) Wanneer het remuneratiebeleid in vergelijking met het gerapporteerde boekjaar 
ingrijpend wordt aangepast, dient dit in het bijzonder tot uitdrukking te komen 
Niet van toepassing, cf. supra. 
 
Op individuele basis werden volgende bedragen van de remuneratie en andere voordelen  aan 
de niet-uitvoerende bestuurders toegekend  door de Vennootschap of een Vennootschap die tot 
de consolidatiekring van de Vennootschap behoort. 
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Michel Akkermans, 
vast 
vertegenwoordiger van 
NV Pamica 

58.333  70.000  52.500    17.500  

Bruno Segers, vast 
vertegenwoordiger van 
BVBA All 
Together 

100.000  300.000  225.000  7.075  16.576  80.156  

Jef Colruyt 22.400 20.000 15.000    5.000  

Wim Colruyt 22.917 27.500 20.625    6.875  
Gaëtan Hannecart 16.667 20.000 10.000    10.000  

Dimitri Duffeleer, vast 
vertegenwoordiger van 
NV At Infinitum 

22.917  27.500 20.625    6.875  

Filip Roodhooft, vast 
vertegenwoordiger van 
BVBA DR Associates 

36.100  35.000 26.250    8.750  

Thierry Janssen, vast 
vertegenwoordiger van 
BVBA Temad 

37.300  35.000 26.250    8.750  

  
f) Indien bepaalde leden van het directiecomité, bepaalde andere leiders of bepaalde 
personen belast met het dagelijks bestuur ook lid zijn van de Raad van Bestuur, informatie 
over het bedrag van de remuneratie dat zij in die hoedanigheid ontvangen 
 
Niet van toepassing, cf. infra. 
 
Vergoeding CEO 
 
De Gedelegeerd Bestuurder – CEO is de enige uitvoerend Bestuurder binnen de Raad van 
Bestuur. Het managementcontract overeengekomen met de huidige Gedelegeerd Bestuurder 
voorziet in een vaste jaarlijkse vergoeding van €300.000, betaalbaar in 12 gelijke schijven. 
Hiernaast werd een bijkomende variabele vergoeding van €195.000 voorzien, afhankelijk van het 
behalen van bepaalde doelstellingen. De vaste vergoeding omvat alle kosten, met uitzondering 
voor kosten met betrekking tot telefonie, internet, restauratie- en vertegenwoordigingskosten, 
transport en logement bij zakenreizen, die vergoed worden op voorlegging van betalingsbewijs. 
Elke partij heeft op elk moment het recht de overeenkomst te beëindigen middels een 
voorafgaande opzeggingsperiode van twaalf (12) maanden. De dienstverleningsovereenkomst 
voorziet strikte niet-concurrentie- en vertrouwelijkheidverbintenissen. 
Remuneratie en andere voordelen die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de 
hoofdvertegenwoordiger van de uitvoerende bestuurders, aan de voorzitter van het 
directiecomité, aan de hoofdvertegenwoordiger van de personen belast met het dagelijks bestuur 
werden toegekend door de Vennootschap of een Vennootschap die tot de consolidatie-kring van 
deze Vennootschap behoort. 
Deze informatie betreft dus betalingen gedaan aan Bruno Segers, vast vertegenwoordiger van All 
Together BVBA, Gedelegeerd Bestuurder - Chief Executive Officer en wordt verstrekt met een 
uitsplitsing tussen:: 
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a) het basissalaris; €100.000 €300.000 €225.000 

b) de variabele remuneratie: alle bijkomende bezoldiging 
die gekoppeld is aan prestatiecriteria met aanduiding van 
de vorm waarin deze variabele remuneratie werd 
betaald; 

€143.520 target 
€195.000 €68.737 

c) pensioen: de bedragen die zijn betaald gedurende het 
door het jaarverslag behandelde boekjaar of de kosten 
van de diensten die zijn verleend gedurende het door het 
jaarverslag behandelde boekjaar, naar gelang van het 
type pensioenplan, met een verklaring van de 
toepasselijke pensioenregeling; 

€0 €0  

d) de overige componenten van de remuneratie, zoals de 
kosten of waarde van verzekeringen en andere 
voordelen in natura, met een toelichting van de 
bijzonderheden van de belangrijkste onderdelen 

€7.075 €16.576  

sub-totalen: €250.595 €316.576 €293.737 

 
Wanneer deze remuneratie in vergelijking met het door het jaarverslag behandelde 
boekjaar ingrijpend wordt aangepast, dient dit in het bijzonder tot uitdrukking te komen 
Vergoeding Uitvoerend Management. 
Er is geen belangrijke aanpassing gebeurd in het voorbije boekjaar 

Principes 

Het Uitvoerend Management heeft een gelaagd systeem van vergoeding: 
 Vast loon 
 Groepsverzekering (type vaste bijdrage, pensioenvorming, dekking overlijdensrisico, 

dekking invaliditeit) en een hospitalisatieverzekering; 
 Bedrijfswagen 
 Maaltijdcheques of maaltijdvergoedingen, forfaitaire onkostenvergoeding en, voor 

sommigen, een home office allowance 
 Variabel loon, met name target bonus die een percentage bedraagt van het vast loon en 

in principe een cash bonus is afhankelijk van het behalen van gebudgetteerde financiële 
resultaten door de Groep (omzeten EBIT) en het realiseren van persoonlijke 
doelstellingen die aansluiten op de strategische acties uitgezet in het kader van een 
lange termijn strategie 

 Aandelenopties (Warrantenplan 2008, met uitoefenprijs aan €0,26 – cf. infra Toelichting 
32) 

In het geval de uitvoerende bestuurders, de leden van het directiecomité, de andere leiders of de 
personen belast met het dagelijks bestuur in aanmerking komen voor vergoedingen gebaseerd 
op de prestaties van de Vennootschap of een Vennootschap die tot de consolidatiekring van 
deze Vennootschap behoort, op de prestaties van de bedrijfseenheid of op de prestaties van de 
betrokkene, de criteria voor de evaluatie van de prestaties ten opzichte van de doelstellingen, de 
aanduiding van de evaluatieperiode en de beschrijving van de methoden die worden toegepast 
om na te gaan of aan deze prestatiecriteria is voldaan. Deze gegevens dienen zo te worden 
vermeld dat zij geen vertrouwelijke informatie leveren omtrent de strategie van de onderneming. 
 
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 september 2011 heeft een vrijstelling 
verleend van de bepalingen van de wet van 6 april 2010 met betrekking tot variabele vergoeding 
(art.520ter vennootschapsrecht). Daarom ontving het uitvoerend Management een variabele 
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vergoeding enkel gebaseerd op de resultaten van de groep RealDolmen in het afgelopen fiscale 
jaar 2011-2012. De bonus is afhankelijk van vooraf gedefinieerde en objectief meetbare criteria 
gedurende een boekjaar, in het bijzonder het geconsolideerde resultaat betreffende het omzet, 
EBIT en het nettoresultaat. Op basis van gecontroleerde resultaten beslist het Benoemings- en 
Remuneratiecomité over de bonussen voorgesteld door de CEO en de Raad van Bestuur beslist 
over de betaling. In 2011-2012 was er geen "claw back" van de bonus ten voordele van het 
bedrijf. De buitengewone algemene vergadering van 20 juli 2012 heeft de vrijstelling van de 
toepassing van art.520ter Wetboek Vennootschappen verlengd voor het boekjaar 2012/2013. 

Relatief belang van componenten 

Op globale basis, het bedrag van de remuneratie en andere voordelen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks aan de andere uitvoerende bestuurders, leden van het directiecomité, andere 
leiders en personen belast met het dagelijks bestuur werden verstrekt door de Vennootschap of 
een Vennootschap die tot de consolidatiekring van deze Vennootschap behoort. Deze informatie 
moet worden verstrekt met een uitsplitsing tussen: 
 
a) het basissalaris 
 
 totalen Patronale 

laste 
betrokkenen: Marc De Keersmaecker, Dirk Debraekeleer, Paul De Schrijver, 
Sabine Fannes en Thierry de Vries 5 

 

totaal bedrag inclusief patronale lasten: €1.366.851,72  
 
 
b) de variabele remuneratie: alle bijkomende bezoldiging die gekoppeld is aan prestatiecriteria met aanduiding 
van de vorm waarin deze variabele remuneratie werd betaald; 
 
betrokkenen: cf. supra 5  
loonbonus €0  
target bonus €455.873,02 excl. PL 
vakantiegeld op variabele remuneratie €71.420,11 excl. PL 
totaal bedrag inclusief patronale lasten: €699.582,74 excl. PL 

 
c) pensioen: de bedragen die zijn betaald gedurende het door het jaarverslag behandelde boekjaar of de kosten 
van de diensten die zijn verleend gedurende het door het jaarverslag behandelde boekjaar, naar gelang van het 
type pensioenplan, met een verklaring van de toepasselijke pensioenregeling: 
 
betrokkenen: cf. supra 5  
werkgeversbijdrage groepsverzekering basis €12.518,37 excl. PL 
werkgeversbijdrage groepsverzekering legacy €44/month excl. PL 
werknemersbijdrage groepsverzekering €0/month excl. PL 
werkgeversbijdrage KVGI €371/month excl. PL 
werkgeversbijdrage hospitalisatieverzekering €47/month excl. PL 
solidariteitsfonds €3/month excl. PL 
op jaarbasis €158.144 Incl. PL 
 

d) de overige componenten van de remuneratie, zoals de kosten of waarde van verzekeringen en andere 
voordelen in natura, met een toelichting van bijzonderheden van de belangrijkste onderdelen. 
 
Betrokkenen, cf. supra maar niet allen op dezelfde wijze, bijvooorbeeld 
maaltijdvergoeding of maaltijdcheque 

5 NA

Maaltijdvergoeding 630,72 NA 
Forfaitaire onkostenvergoeding 1.400,00 NA 
Maaltijdcheques 160,56 NA 
Home Office Allowance 700,00 NA 
on annual basis 30.613,44 NA 

 

Wanneer deze remuneratie in vergelijking met het door het jaarverslag behandelde boekjaar 
ingrijpend wordt aangepast, dient dit in het bijzonder tot uitdrukking te komen: Er zijn geen 
wijzigingen geweest gedurende het vorige boekjaar. 
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Remuneratiebeleid voor de komende twee boekjaren: de Raad van Bestuur onderzoekt 
verder het remuneratiebeleid om het beter aan te passen aan de nieuwe strategische visie en 
operationele verbeteringen in kwestie en om de implicaties van de wet van 6 april 2010 op te 
nemen om de corporate governance in beursgenoteerde vennootschappen te bekrachtigen. 
 
Kenmerken aandelenopties: voor de uitvoerende bestuurders, de leden van het directiecomité, 
de andere leiders en de personen belast met het dagelijks bestuur, op individuele basis, het 
aantal en de voornaamste kenmerken van de aandelen, de aandelenopties of alle andere rechten 
om aandelen te verwerven, toegekend, uitgeoefend of vervallen in de loop van het door het 
jaarverslag behandelde boekjaar. 
 
Er werden tijdens het boekjaar geen nieuwe aandelenopties uitgegeven aan en geen warrants 
uitgeoefend door begunstigde leden van het Uitvoerend Management. Voor meer details over 
Warrantenplan 2008 wordt verwezen naar IFRS toelichting 32. 
 
Bepalingen omtrent vertrekvergoedingen: voor de uitvoerende bestuurders, de leden van het 
directiecomité, de andere leiders en de personen belast met het dagelijks bestuur, op individuele 
basis, de bepalingen omtrent vertrekvergoedingen tewerkgesteld op basis van een 
arbeidsovereenkomst.  
 
Deze arbeidsovereenkomsten zijn in het algemeen van onbepaalde duur, met een proefperiode. 
De arbeidsovereenkomsten kunnen beëindigd worden op ieder moment door de onderneming 
met inachtname van de wettelijke vooropzeg, die in het geval van CFO Paul De Schrijver 
contractueel werd bepaald op minstens 12 maanden. De arbeidsovereenkomsten bevatten strikte 
niet-concurrentiebedingen voor 12 maanden, alsook vertrouwelijkheidbedingen en IP 
overdrachtsbepalingen.  
 
Wat de vertrekvergoeding van de Gedelegeerd Bestuurder betreft, wordt herhaald wat in vorige 
jaarverslagen stond: Elke partij heeft op elk moment het recht de overeenkomst te beëindigen 
middels een voorafgaande opzeggingsperiode van twaalf (12) maanden. De 
dienstverleningsovereenkomst voorziet strikte niet-concurrentie- en 
vertrouwelijkheidverbintenissen. 
 
In geval van vertrek: van de uitvoerende bestuurders, de leden van het directiecomité, de 
andere leiders of de personen belast met het dagelijks bestuur, zijn de verantwoording en de 
beslissing door de Raad van Bestuur, op voorstel van het remuneratiecomité, of de betrokkenen 
in aanmerking komen voor de vertrekvergoeding, en de berekeningsbasis hiervoor. 
 
Niet van toepassing 
 
Terugvorderingsrecht: voor de uitvoerende bestuurders, de leden van het directiecomité, de 
andere leiders en de personen belast met het dagelijks bestuur, is  de mate waarin ten gunste 
van de Vennootschap voorzien is in een terugvorderingsrecht van de variabele remuneratie die 
wordt toegekend op basis van onjuiste financiële gegevens als volgt:  
 
Tijdens boekjaar 2011-2012 was er geen terugvorderingsrecht in de zin van de wet voorzien. 
 

7. Externe en interne audit 
 
Externe audit 
 
De Algemene Jaarvergadering van Aandeelhouders van 8 september 2010 herbenoemde 
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, een burgerlijke Vennootschap onder de vorm van 
een coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met 
maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b als commissaris van de Vennootschap 
voor een vierde periode van drie jaar, die begon op 1 april 2010 en een einde zal nemen na de 
Algemene Vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 maart 2013.  
 
Voor de uitoefening van zijn mandaat werd Deloitte Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door 
William Blomme, opgenomen in het register van erkende bedrijfsrevisoren van het Instituut van 
de Bedrijfsrevisoren, onder referte IBR A01724.  
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Het laatste fiscale jaar ontving de auditor de volgende bedragen:  
Statutaire opdracht:     €141.581  
Buitengewone activiteiten of opdrachten:   €14.322  
 
 
Het laatste fiscale jaar ontvingen partijen verwant met de auditor volgende bedragen: 
Audit van buitenlandse filialen:  €67.000  
Fiscaal advies:    €12.747 
 
Interne audit 
 
De interne audit wordt uitgeoefend door de interne auditor die op kwartaalbasis rapporteert aan 
het Auditcomité en hiërarchisch rapporteert aan de secretaris van de Raad van Bestuur. De 
interne auditor werkt volgens de beginselen vastgelegd in het Charter, meer bepaald de volgende 
richtlijnen (Bijlage 3 van het Charter van het Auditcomité): 
(a) Documenten, verslagen en andere relevante informatie terugvinden over het interne 

auditproces, de interne controles, de systemen voor risicomanagement en de systemen die 
de compliance verzekeren; 

(b) Samen met de verantwoordelijke voor de interne auditor(s) en de managers belast met de 
interne controles, hun verantwoordelijkheid evalueren inzake problemen met, defecten of 
fouten in de interne audit en de interne controles; 

(c) Met het Executive management de risicomanagementsystemen bespreken om bijkomende 
informatie en opheldering te krijgen, en hun verantwoordelijkheid registreren voor 
problemen, defecten of fouten in de risicobeheersystemen; 

(d) Met de compliance officer (i) de regels ter preventie van marktmisbruik, (ii) de gebreken van 
de regels, (iii) en mogelijke schendingen van de regels bespreken; 

(e) Verslagen verkrijgen van het Bestuur, het hoofd van de Interne Auditafdeling van de 
Onderneming en de externe auditor die bevestigen dat de Onderneming en haar 
dochterondernemingen de toepasselijke wetten en voorschriften naleven, evenals de 
statuten van de Onderneming; 

(f) Met het Bestuur en de externe auditor alle correspondentie met wetgevende instellingen en 
overheidsinstellingen bespreken, evenals de gepubliceerde verslagen van belangrijke zaken 
die betrekking hebben op de financiële berichten van de Onderneming of haar 
boekhoudbeleid; 

(g) Met de respectieve leden van de juridische afdeling van de Onderneming alle juridische 
aangelegenheden bespreken die een belangrijke impact zouden kunnen hebben op de 
financiële berichten van de Onderneming met betrekking tot de naleving van de 
toepasselijke wetten en voorschriften; 

(h) Met het Bestuur de resultaten van het onderzoek bespreken naar de efficiëntie van de 
interne auditfunctie, de interne controles, de risicomanagementsystemen en de systemen die 
de compliance verzekeren, en verbeteringen voorstellen aan het Bestuur; 

(i) Advies geven aan het Bestuur over het reglement en de procedures van de Onderneming op 
het vlak van de compliance met de toepasselijke wetten en voorschriften. 

(j) Elke individuele verantwoordelijke manager kan een audit vragen, en indien dit vrijwillig 
gebeurt, wordt het verslag van deze audit alleen naar de manager gestuurd die het verzoek 
heeft ingediend. 

 
Indien een niet-aangekondigde audit plaatsvindt, wordt het auditverslag naar de 
manager/afdeling van de audit, de toezichthoudende manager en de verantwoordelijke manager 
van de afdeling interne audit gestuurd. 
 
Het Auditcomité hoort een keer per jaar in besloten vergaderingen de interne auditor, de externe 
auditor en de CFO, alleen, zonder de aanwezigheid van andere leden van het management of de 
uitvoerende bestuurder. 
 
Belangrijke kenmerken van interne controle en beheerssystemen  
 
Algemeen 
 
De Raad van Bestuur en het management van de onderneming zijn verantwoordelijk voor het 
invoeren en in standhouden van een coherent geheel van interne controles. Interne controle is in 
zijn ruime definitie een proces gericht op het verkrijgen van redelijke zekerheid inzake het 
bereiken van doelstellingen met betrekking tot (a) de effectiviteit en efficiëntie van de 
bedrijfsprocessen, (b) de betrouwbaarheid van de financiële rapportering, en (c) de naleving van 
de toepasselijke wet- en regelgeving. 
 
De risico beheers- en interne controlesystemen van RealDolmen zijn opgezet in 
overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen, de vereisten opgelegd door de 
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Belgische Corporate Governance Code en de principes van de Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO), dit alles rekening houdend met de omvang 
en de specifieke behoeften van de Groep. 
 
De Groep heeft zoals eerder vermeld een interne auditor aangesteld die de goede werking van 
het interne controle framework nagaat en aanbevelingen formuleert voor verdere verbetering. Het 
vorige fiscale jaar was hij ook verantwoordelijk over een speciaal project dat zal worden 
voortgezet tijdens het huidige fiscale jaar 2012-2013 en heeft betrekking op het 'New Way of 
Working', in het bijzonder de evaluatie van het onroerend goed de Vennootschap met het oog op 
een mogelijke verplaatsing van deel of het geheel van haar middelen.. 
 
Controle omgeving 
 
RealDolmen past een Corporate Governance Charter toe dat leidt tot het respecteren van 
gangbare ethische normen door bestuurders, management en personeel bij de uitoefening van 
hun taken. De management aanpak is erop gericht efficiënt en snel te komen tot welafgewogen 
beslissingen, op het vlak van operationele, commerciële, financiële of andere vormen van 
risico’s. De Groep is onderverdeeld in afdelingen waarvan de medewerkers beschikken over 
functieomschrijvingen. De delegaties van bevoegdheden zijn vastgelegd. 
 
De bedrijfsprocessen zijn op basis van het APQC- model gerubriceerd in het ‘Audit Universe’ en 
worden systematisch gedocumenteerd. De proceseigenaars bewaken de effectiviteit en 
efficiëntie van het proces en bouwen de nodige controle- en meetpunten in om de goede werking 
en de output van het proces te bewaken. De bedrijfsprocessen worden regelmatig geëvalueerd 
en zijn voor alle medewerkers toegankelijk via het RealDolmen- intranet. 
 
De controle omgeving met betrekking tot de financiële rapportering is opgebouwd rond centraal 
opgestelde teams met betrekking tot boekhouding, controle en rapportering werkzaamheden. De 
Group Controller en de Group Reporting Manager rapporteren aan de CFO en hanteren 
professionele boekhoud -, rapportering - en consolidatiesoftware met ingebouwde controles en 
validatie. Maandelijks worden volledige interne verslagen opgesteld die worden nagezien door en 
besproken met het uitvoerend management. 
 
Daarnaast voert de interne auditor een risico- gebaseerd audit plan uit waarbij de controles in de 
sleutelprocessen worden opgevolgd en geëvalueerd. De bevindingen en aanbevelingen worden 
gerapporteerd aan het verantwoordelijke management en de procesverantwoordelijke en wordt 
samengevat besproken op het Auditcomité. 
 
Risicobeheer 
 
Leidinggevenden doorheen de hele onderneming en op alle niveaus van de organisatie zijn 
verantwoordelijk voor het risicobeheer. Van deze personen wordt verwacht dat ze zich bewust 
zijn van risico’s en deze begrijpen wanneer ze strategieën ontwikkelen, doelstellingen bepalen en 
beslissingen nemen. Zij worden daarbij ondersteund via gestructureerd intern overleg en door 
centrale diensten zoals o.a. Legal. 
 
De risicoanalyse en de werking van de interne controle wordt momenteel bijgewerkt op basis van 
de audit rapporten van de interne en externe auditor. In het afgelopen fiscale jaar werden de 
resultaten van een globale risicoanalyse, uitgevoerd door Deloitte Bedrijfsrevisoren, opgevolgd 
en terug gerapporteerd naar het Auditcomité. Het Comite hield op zijn beurt de Raad van Bestuur 
op de hoogte. 
 
Controleactiviteiten 
 
De strategische, operationele, financiële, fiskale en juridische objectieven worden gedefinieerd in 
het strategisch plan en het jaarlijks budget dat wordt goedgekeurd door de raad van bestuur. De 
risico’s die gepaard gaan met deze objectieven worden beschreven en, samen met het realiseren 
van de objectieven, opgevolgd en gerapporteerd doorheen de geledingen van het management. 
Deze worden nadien voorgelegd aan het uitvoerend management, het auditcommitte en de raad 
van bestuur. 
 
Beleidslijnen en procesbeschrijvingen die zorgen voor een éénvormige en gecontroleerde 
werkwijze, zijn aanwezig voor de belangrijkste processen en worden regelmatig geevalueerd 
door de procesverantwoordelijken in samenspraak met de betrokken managers. De interne 
auditor evalueert deze processen volgens een beurtrol in functie van de gemaakte risicoanalyse. 
De correcte toepassing van de boekhoudnormen en de juistheid, consistentie en volledigheid van 
de rapportering wordt op permanente basis nagezien door de Group Controller en de Group 
Reporting Manager. Bijkomend worden periodieke audits uitgevoerd door de interne auditor. 
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Deze laatste pleegt daarnaast overleg met de externe auditor om specifieke aandachtsgebieden 
eventueel verder uit te diepen. 
 
Informatie en communicatie 
 
RealDolmen heeft een ERP- systeem en ondersteunende IT- applicaties ingevoerd om de 
efficiënte verwerking van de transacties te ondersteunen en het management te voorzien van 
betrouwbare financiële en operationele informatie om de activiteiten te beheren, te controleren en 
te sturen. 
 
De nodige processen, budgetten en capaciteit zijn voorzien om de prestaties, de beschikbaarheid 
en de integriteit van de IT- systemen te behouden. 
 
Het verstrekken van periodieke financiële informatie naar de markt wordt gestroomlijnd door een 
gepaste toewijzing van verantwoordelijkheden, coördinatie tussen de verschillende betrokken 
afdelingen en een gedetailleerde financiële kalender. In het eerste en derde kwartaal wordt een 
trading update vrijgegeven terwijl alle relevante financiële informatie halfjaarlijks en na het einde 
van het boekjaar wordt bekendgemaakt. 
 
Opvolging en sturing 
 
De interne controle wordt voortdurend opgevolgd door het management. De prestaties van de 
operationele activiteiten worden gemeten en vergeleken met budgeten, lange termijnplannen en 
key performance indicatoren. 
 
De opvolgingsprocedures bestaan uit een combinatie van toezicht door het management en van 
onafhankelijke objectieve beoordelingen van deze activiteiten door interne audit, externe audit of 
andere derde partijen. Relevante bevindingen van interne audit en/of de commissaris in verband 
met de procesprestaties, richtlijnen en procedures, scheiding van verantwoordelijkheden en de 
toepassing van de boekhoudnormen worden gerapporteerd aan het Auditcomité. 
 
De cijfers op kwartaalbasis en de jaar- en halfjaarrapportering wordt uitvoerig toegelicht door de 
financiële directie in het Auditcomité en nadien in de Raad van Bestuur. Het nazicht door het 
Auditcomité omvat o.a. de periodieke informatie naar de markt, de goedkeuring van de 
gerelateerde persberichten, de consistente toepassing van de boekhoudregels en het impact van 
eventuele nieuwe IFRS- boekhoudnormen 
 

8. Aandeelhouders 
 
Aandeelhoudersovereenkomsten en controle  
 
De Vennootschap is niet op de hoogte van aandeelhoudersovereenkomsten die stem- of 
overdrachtsrechten zouden beperken. 
 
Zoals blijkt uit het overzicht van de kennisgevingen die de Vennootschap ontving van haar 
aandeelhouders (cf. infra), wordt RealDolmen op dit moment indirect gecontroleerd door twee 
aandeelhoudersgroepen, die samen bijna 26% van het door de Vennootschap uitgegeven 
kapitaal in handen houden: de familie Colruyt en de familie Vande Vyvere. De Vennootschap is 
niet op de hoogte van overeenkomsten tussen deze partijen wat betreft de uitoefening van 
gemeenschappelijke controle over de Vennootschap. 
 
In het geval een Vennootschap een of meer controlerende aandeelhouders heeft, bepaalt de 
Belgische Corporate Governance Code dat de Raad van Bestuur ernaar moet streven dat de 
controlerende aandeelhouders weloverwogen gebruik maken van hun positie en dat zij de 
rechten en belangen van de minderheidsaandeelhouders respecteren. Wezenlijke beperkingen of 
lasten die een moedervennootschap heeft opgelegd, of waarvan zij de instandhouding heeft 
verlangd moeten in overeenstemming met artikel 524 in fine van het Belgisch Wetboek van 
Vennootschappen bekend worden gemaakt. 
 
Transacties met verbonden ondernemingen 
 
Artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet een speciale procedure die van 
toepassing is op intra-groep of verrichtingen met verbonden ondernemingen. De procedure is van 
toepassing op beslissingen en transacties tussen RealDolmen en verbonden ondernemingen van 
RealDolmen die geen dochters zijn van de ondernemingen. Zij is eveneens van toepassing op 
beslissingen of transacties tussen elke dochter van de onderneming en ondernemingen 
verbonden aan dochters van RealDolmen die zelf geen dochter zijn van RealDolmen. Vooraleer 
een dergelijke beslissing of transactie wordt genomen of uitgevoerd, dient de Raad van Bestuur 
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een bijzonder comité aan te stellen dat bestaat uit drie onafhankelijke bestuurders, bijgestaan 
door een of meer onafhankelijke experts. Dit comité moet de voordelen en de nadelen voor de 
onderneming van de beslissing of transactie afwegen. Het moet de financiële gevolgen ervan 
expliciteren en bepalen of de beslissing of transactie al dan niet een nadeel vormt voor de 
onderneming dat manifest onwettig is in het licht van het beleid van de onderneming. Wanneer 
het comité besluit dat de beslissing of transactie niet manifest onwettig is, maar van oordeel is 
dat het de onderneming zal schaden, moet het uiteenzetten met welke voordelen is rekening 
gehouden om de nadelen te compenseren. Al deze elementen worden uiteengezet in een advies 
van het comité. De Raad van Bestuur neemt dan een beslissing, rekening houdend met het 
oordeel van het comité. Elke afwijking van het advies van het comité moet gemotiveerd worden. 
Bestuurders in wiens hoofde een belangenconflict gerezen is, zijn niet gerechtigd om deel te 
nemen aan de beraadslaging en de stemming (zoals uiteengezet in voorgaande paragraaf). Het 
advies van het comité en de beslissing van de Raad van Bestuur moet ter kennis gebracht 
worden van de commissaris, die een afzonderlijke opinie moet schrijven. Het besluit van het 
comité, een uittreksel van de notulen van de Raad van Bestuur en de opinie van de commissaris 
moeten bij het jaarlijks rapport van de Raad van Bestuur gevoegd worden. 
 
Deze procedure is niet van toepassing op beslissingen of transacties in de gebruikelijke gang van 
zaken aan gangbare marktcondities, en transacties of beslissingen met een waarde minder dan 
1% van de geconsolideerde netto-activa van de onderneming. 
 
Gedurende het besproken boekjaar waren er geen transacties met verbonden ondernemingen 
die de toepassing van artikel 524 Wetboek van Vennootschappen vereisten. 
 
Belangenconflicten  
 
Elke bestuurder en uitvoerend manager wordt aangemoedigd zijn persoonlijke en 
zakengerelateerde aangelegenheden zo te organiseren dat directe en indirecte 
belangenconflicten met RealDolmen vermeden worden. Onverminderd de toepassing van 
wettelijke procedures, bevat het Corporate Governance Charter van de onderneming specifieke 
procedures om een uitkomst te bieden bij potentiële conflicten. Samengevat, een bestuurder of 
een uitvoerend manager dient voor zijn benoeming de Raad van Bestuur in kennis te stellen van 
zijn “verrichtingen met verbonden partijen” met de onderneming of diens dochters. Tijdens zijn 
mandaat moet hij de voorzitter van de Raad van Bestuur op de hoogte brengen van alle 
verrichtingen met verwante partijen met de onderneming of diens dochters, die hij wenst te 
ondernemen, en dergelijke verrichtingen kunnen enkel voltrokken worden met de goedkeuring 
van de Raad van Bestuur. 
 
Artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet een specifieke procedure binnen de 
Raad van Bestuur in geval van een mogelijk belangenconflict voor een of meerdere bestuurders 
bij het nemen van een of meerdere beslissingen of bij het sluiten van transacties door de Raad 
van Bestuur. In geval van een belangenconflict dient de betreffende bestuurder zijn 
medebestuurders te informeren over het conflict vooraleer de Raad van Bestuur over de zaak 
beraadslaagt en een beslissing neemt over de betreffende materie. Voorts kan de betrokken 
bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming door de Raad van Bestuur in 
zaken die een mogelijk belangenconflict met zich kunnen meebrengen. 
 
Artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen voorziet een gelijkaardige procedure in 
geval van belangenconflict voor leden van het uitvoerend comité. In geval van een dergelijk 
conflict kan enkel de Raad van Bestuur de beslissing nemen die geleid heeft tot het bewuste 
belangenconflict. Het uitvoerend managementteam wordt niet beschouwd als een uitvoerend 
comité in de betekenis van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen. 
 
Gedurende het boekjaar 2011/2012 werden geen mogelijke belangenconflicten ter kennis 
gebracht van de Raad van Bestuur. 
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Schema aandeelhoudersstructuur 
 

 

 
Referentieaandeelhouders 
 
De Vennootschap heeft geen kennis van kruisparticipaties tussen de referentieaandeelhouders 
die worden vertegenwoordigd door de volgende Vennootschappen: 
DIM NV     QUAEROQ CVBA 
HIM NV     BRUFIN NV 
HIM TWEE NV    Samen aangeduid als "QuaeroQ" in het diagram 
hierboven 
ANIMA NV 
HERBECO NV 
FARIK NV 
ETN FR. COLRUYT NV 
Samen aangeduid als "Colruyt" in het diagram hierboven 
 

9. Algemene Vergaderingen 
 

Laatste Algemene Vergadering  
 
Vorig boekjaar is de Algemene Vergadering van aandeelhouders bijeengekomen op 14 
september en 5 oktober 2011. De volgende besluiten werden genomen:  
 Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 

afgesloten op 31 maart 2011 en bestemming van het resultaat; 
 Kwijting aan bestuurders en aan de commissaris; 
 Corporate governance:  

o Goedkeuring van het vergoedingsrapport 
o Goedkeuring van de vergoeding van de Bestuurders voor het boekjaar 2011-2012: 

 Een vaste eenmalige vergoeding van €20.000 per jaar voor de 
bestuurders en €70.000 per jaar voor de Voorzitter van de Raad ; 

 Een vaste eenmalige vergoeding voor de leden van het Auditcomité van 
€7.500 en voor de voorzitter van het Auditcomité van €15.000, en voor de 
leden van het Vergoedings-en Benoemingscommissie van €7.500 en voor 
de voorzitter van de Vergoedings-en Benoemingscommissie commissie 
van €15.000 (tenzij deze functie ingevuld is door de voorzitter van de 
raad); 

o Goedkeuring van het voorstel van de niet toepassing van de bepalingen van artikel 
520ter hierboven vermeld voor het boekjaar 2011-2012; 

 Wijziging van de statuten betreffende de oproepingsmodaliteiten, toevoeging van 
agendapunten, vraagrecht, het stemmen van publicaties, en stemmen bij volmacht. 

 Toestemming voor een periode van vijf jaar vanaf 14 september 2011 om een maximum van 
20% van de uitstaande aandelen te verwerven, hetzij 1.070.631 gebundelde (ISIN 
BE0003899193) eigen aandelen in de betekenis van artikel 627 van het Wetboek van 

QuaeroQ CVBA 
9,60% 10%

Colruyt (2) 
16,87% 17%

Institutionele 
beleggers (1) 

7,08%

Cegeka 3,97% 
4%

Free Float 
62,48% 62%
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Vennootschappen met het oog op vernietiging, overdracht of het gebruik voor een Employee 
Stock Option Plan. 
 

Buitengewone Algemene Vergadering  
 
Op 20 juli 2012 heeft een Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de 
Vennootschap plaats op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. 
 
De volgende besluiten werden genomen: 

 Kapitaalvermindering bij toepassing van artikelen 620, 623, 624 en 625 Wetboek 
Vennootschappen ten bedrage van €2.523.556,27 en vernietiging van 145.389 
gebundelde eigen aandelen ingekocht in weerwil van artikel 617 van het Wetboek 
Vennootschappen. 

 Kapitaalverhoging ten bedrage van €2.523.556,32 door incorporatie van uitgiftepremie 
tot €32.193.100,00. 

 Vaststelling van de kapitaalvermindering en kapitaalverhoging daadwerkelijk 
verwezenlijkt werden en het kapitaal aldus €32.193.100,00 bedraagt. 

 Hernieuwing van het toegestaan kapitaal: 
a. Kennisname van het Bijzonder Verslag opgemaakt door de Raad van Bestuur bij 

toepassing van artikel 604 van het Wetboek Vennootschappen. 
b. Bij toepassing van artikel 607 van het Wetboek Vennootschappen, verniewing van 

de bijzondere machtiging om het geplaatst maatschappelijk kapitaal te verhogen 
met een maximaal bedrag gelijk aan het maatschappelijk kapitaal zijnde 
€32.193.100,00 voor een periode van vijf jaar ingaand op de datum waarop het 
machtigingsbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt 
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 

c. Bij toepassing van artikel 607 Wetboek Vennootschappen, vernieuwing van de 
bijzondere machtiging om het geplaatst maatschappelijk kapitaal te verhogen 
ingeval van een openbaar overnamebod voor een periode van drie jaar, ingaande 
op 20 juli 2012. 

 Uitzondering voor het boekjaar 2012/2013 op variabele vergoedingen bij toepassing van 
artikel 520ter Wetboek Vennootschappen. 

 
10. Pas toe of leg uit (Comply or explain) 

Genderdiversiteit 

Het Charter van het bedrijf bepaalt dat elk lid van de Raad van Bestuur zijn mandaat op een 
eerlijke, ethische en verantwoorde wijze zal vervullen. De eerste plicht van elke bestuurder is de 
belangen van de Vennootschap beschermen. Daarvoor is onafhankelijke meningsvorming 
vereist, ongeacht of de bestuurder Uitvoerend Bestuurder of Onafhankelijk Bestuurder is of niet. 
Dit brengt mee dat er verscheidenheid van mening moet bestaan in het belang van de 
Vennootschap.  
 
De Code 2009 beveelt echter aan dat de Raad van Bestuur dient te worden samengesteld op 
basis van genderdiversiteit en diversiteit in het algemeen. Op dit vlak bestaat er dus een afwijking 
die het bedrijf kan verklaren door de historische groei van de Vennootschap en de omstandigheid 
dat de vertegenwoordigers van de referentieaandeelhouders die de meerderheid in de Raad van 
Bestuur uitmaken, allen mannen zijn. De Raad van Bestuur in zijn huidige samenstelling biedt 
complementariteit en hun verschillende achtergrond, ervaring en competenties staat garant voor 
een diversiteit aan meningen. Bovendien, wanneer wijzigingen in de samenstelling van de Raad 
van Bestuur overwogen worden, zullen de bestuurders vrouwen met de nodige ervaring en 
vaardigheden in hun beoordeling voor de nieuwe samenstelling van het bestuur erbij betrekken. 
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Vooruitzichten voor de volgende twaalf maanden 

De economische situatie vraagt ons om voorzichtig te blijven, gezien de wisselende 
investeringslust gedurende het laatste kwartaal van het boekjaar. De meeste van onze Service-
indicatoren verbeterden in de tweede helft van vorig jaar en we hebben deze in de tweede helft 
van dit jaar kunnen handhaven, met uitzondering van de productiviteit als gevolg van een 
aanzienlijke aanwervingsinspanning. De personeelsbezetting is ook gestegen met slechts een 
beperkte invloed op het resultaat van het vorige boekjaar. Daarom verwachten we dat de 
inkomsten uit Services in dit boekjaar zullen blijven groeien. De inkomsten uit Products zullen 
waarschijnlijk lager liggen dan vorig jaar. De sterke verkoop van Products in het vorige boekjaar 
en het feit dat we hierop geen duidelijk zicht hebben door de aard van deze activiteit vragen om 
voorzichtigheid, zeker in de huidige economische onzekerheid. Voor het volledige boekjaar 
2012/2013 verwachten we nog steeds een lichte groei met een kleine verbetering van de marges.  

Wij blijven erop vertrouwen dat onze positie als marktleider, de kracht van ons single-source 
aanbod, de kwaliteiten en toewijding van onze mensen, het voordeel van de strategische 
projecten waarin we zijn blijven investeren en onze financiële stabiliteit, die zeer cruciaal is in 
woelige tijden, ons de mogelijkheid zullen bieden om ons marktaandeel te blijven vergroten. 

 
*    * 

* 
 
We verklaren dat de geconsolideerde en statutaire jaarrekening een waar en getrouw beeld geeft 
en stellen voor om de jaarrekening goed te keuren en de winst over te dragen naar volgend jaar 
 
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen vragen wij aan de algemene vergadering 
kwijting te willen verlenen aan de bestuurders en de commissaris van de Vennootschap voor het 
uitoefenen van hun opdracht tijdens het afgelopen boekjaar, met name Pamica NV, 
vertegenwoordigd door Michel Akkermans, DR Associates BVBA, vertegenwoordigd door Filip 
Roodhooft, Temad BVBA vertegenwoordigd door Thierry Janssen, All Together BVBA 
vertegenwoordigd door Bruno Segers, Jef Colruyt, Willem Colruyt, Gaëtan Hannecart en At 
Infinitum NV, vertegenwoordigd door Dimitri Duffeleer. 
 
Huizingen, 25 mei 2012 
 
Voor de Raad van Bestuur 
 
 
 
 
 
 

 
Pamica NV, vertegenwoordigd door 
Michel Akkermans
Voorzitter van de Raad Van Bestuur 

All Together BVBA 
Vertegenwoordigd door de heer Bruno Segers 
Gedelegeerd Bestuurder - CEO 
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