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Real Software, een naamloze vennootschap (NV) naar Belgisch recht, met 
maatschappelijke zetel te Prins Boudewijnlaan 26, 2250 Kontich, België, 
RPR-nummer 0429.037.235, vertegenwoordigd door zijn raad van bestuur, 
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BRIEF VAN DE VOORZITTER EN DE CEO 
 
 
 
 
Geachte Aandeelhouder, 
 
Als nieuwe voorzitter en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap is het ons genoegen deze jaarbrochure aan u 
voor te stellen en de verwezenlijkingen en visie van ons bedrijf uiteen te zetten. We staan stil bij de veranderingen en 
wijzigingen van 2005, de vooruitgang die werd gemaakt naar onze doelstellingen, onze strategie, belangrijke acties die 
werden genomen en de toestand van de industrie. We blikken ook vooruit naar de belangrijkste uitdagingen en 
opportuniteiten van het komende jaar. 
 
Aanzienlijke veranderingen en ontwikkelingen kenmerkten 2005.  We hebben de activiteiten op aanzienlijke wijze 
gestabiliseerd en konden het bedrijf terug rendabel maken, weliswaar niet evenveel als verhoopt. Behoudens strakkere 
integratie van de activiteiten werd het bedrijf zowel operationeel als financieel verbeterd. Dit vindt zijn bevestiging in de 
operationele resultaten over het boekjaar 2005. Vandaag is Real Software een veel sterker bedrijf dan in 2003 of 2004. 
Ons operationeel resultaat en de operationele winstmarge stegen in aanzienlijke mate ondanks lagere omzet. We 
verwachten dat de trend van verbeterende operationele winst en marges zich verderzet in 2006 en dat de omzet zal 
stabiliseren. 
 
De grootste aandeelhouder, The Gores Group (TGG), bleef verder de sterk benodigde steun en bijstand verlenen 
waaraan het bedrijf in verschillende domeinen behoefte heeft, met inbegrip van managers en kapitaal waar nodig; deze 
bijstand bleek uiterst waardevol.  Het senior management werd uitgebreid met Paul De Schrijver, Vice President 
International en Guy Herregodts, Vice President Sales and Marketing.  Over het jaareinde besloten de toenmalige 
gedelegeerd bestuurder en CEO, Peter Op de Beeck en de raad van bestuur tot een minnelijke beëindiging van hun 
relatie.  De toenmalige voorzitter, Ashley Abdo, werd aangesteld om als gedelegeerd bestuurder en CEO op te treden, 
middels een “Manager’s Agreement” met TGG.  De raad van bestuur is van mening dat deze bijzondere 
managementwissel het bedrijf toelaat meer aandacht te richten op zijn thuismarkten en kerncompetenties vooraleer 
brede geografische uitbreiding na te streven. 
  
De raad van bestuur telt nog steeds drie onafhankelijke en Belgische bestuurders, waarvan twee leiders zijn in de 
Belgische zakenwereld (Burggraaf Etienne Davignon, Jean-Pierre Depaemelaere) en een derde professor aan de K.U.L. 
(Filip Roodhooft). Vier bestuurders werden voorgedragen door TGG (Scott Honour, Joe Page, Mark Stone en Gores 
Technology Ltd, Küsnacht Branch). De nieuwe voorzitter, William B. Patton, Jr. is een bestuurder die reeds lang banden 
heeft met TGG.  
 
Real Software startte met een ambitieus plan twee jaar geleden.  Het was de bedoeling om de business te verbeteren 
op operationeel vlak en tegelijkertijd uitbreiding na te streven door acquisities.  Grote verbeteringen werden gemaakt 
bij het verbeteren van de business, zoals hiervoor aangehaald; echter, groei door acquisities bleek niet mogelijk.  Bij 
het nastreven van deze objectieven hebben we minder aandacht en tijd besteed aan onze thuismarkten en zodoende 
onze kerncompetenties en krachten onderbenut.  In 2006 wordt de focus verlegd naar de thuismarkten. Dit betekent 
dat we geografisch minder in de breedte gaan maar breder op de plaatselijke markten onze kerncompetenties zullen 
aanwenden. Daarbij wordt strategische expansie voor Real Software niet uitgesloten, maar dit is geen topprioriteit van 
het jaar.  Zoals elk bedrijf wordt steeds uitgekeken naar opportuniteiten en evalueren we gedurig alle activa in functie 
van hun belang op middellange en lange termijn. 
 
Om de medewerkers, ons belangrijkste vermogensbestanddeel, beter te gebruiken werden zware investeringen gedaan 
in opleiding en het verbeteren van processen. Alle Belgische medewerkers volgden een accountability training die de 
focus op klantgerichtheid versterkt. Real Software streeft er ook permanent naar om uit te blinken in het leveren van 
diensten en het uitvoeren van taken door middel van het Capability Maturity Model Integration (“CMMI”). In de herfst 
zal dit leiden tot een graad 2 certificaat en CMMI graad 3 certificatie in 2007.  Het CMMI programma helpt bedrijven om 
uitmuntendheid in het leveren van diensten te verwezenlijken. Het doorvoeren van dergelijke uitmuntendheid in een 
organisatie met verantwoordelijkheidszin zorgt voor betere relaties en meer voldoening zowel extern ten opzichte van 
klanten als intern tussen medewerkers. 
 
Een andere sleutel voor succes is de continue aandacht voor en investeringen in technische differentiatie, zowel in het 
dienstensegment middels development frameworks als in de software producten door middel van een 
gemeenschappelijke en vernieuwende technische aanpak. Om deze objectieven te halen hebben we belangrijke 
investeringen gedaan in 2005 en worden bijkomende investeringen gedaan als onderdeel van het operationele plan 
voor 2006. 
 
Real Software heeft een ruim aanbod van diensten en een brede waaier van oplossingen voor zijn klanten. Dit gaat van 
de diensten van een ontwikkelaar voor een dag of een week over ondersteuning van infrastructuur tot grootschalige 
ontwikkelingsprojecten en volledig afgewerkte applicaties. De spanwijdte en diepte van ons aanbod laten ons toe om 
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uiterst soepel in te spelen op het merendeel van de behoeften van onze klanten. We hebben verscheidene ingangen bij 
onze klanten hetgeen een essentieel voordeel is ten opzichte van de concurrenten. Daarbij hebben we uitzonderlijke 
technologische expertise (JAVA, Oracle, .Net, etc.) en beschikken over gedegen sectorkennis in vele markten (Banking, 
Finance & Insurance, Wholesale, Industry, Retail, Publics & Para-Publics, etc.).  Deze sterkte moeten we aanwenden 
om onze aanwezigheid in alle activiteitsgebieden op te drijven. 
 
Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code (de Code) afgekondigd. In 2005 heeft de raad van 
bestuur een Corporate Governance Comité opgericht bestaande uit William Patton, Filip Roodhooft en Thierry de Vries, 
secretaris-generaal, om het naleven van de Code door de vennootschap op een georganiseerde en efficiënte wijze te 
formaliseren. Een “Corporate Governance Practices Book”, (CGPB), werd uitgewerkt om ervoor te zorgen dat de raad 
van bestuur, het management, de medewerkers, de aandeelhouders en het brede publiek in het bijzonder op de hoogte 
kunnen zijn van de inzet voor en het geloof in de Code van de vennootschap. Het CGPB staat in zijn geheel op de 
website van de vennootschap, www.realsoftware.be. 
 
Real Software blijft zich verder inspannen om zijn activiteiten te verbeteren op het financieel vlak, om zijn medewerkers 
trots aan te wakkeren en om het vertrouwen van zijn klanten nog te doen toenemen. Alhoewel het bedrijf onderhevig 
aan is allerlei business risico’s zowel intern als extern blijft het management vol vertrouwen in het aanhoudend succes 
van Real Software. Wij zijn zeer erkentelijk voor de inspanningen van alle medewerkers en de aanhoudende steun van 
onze aandeelhouders. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
         
William B. Patton, Jr.    Ashley W. Abdo    

Permanent vertegenwoordiger van Gores Technology Ltd, 
Küsnacht Branch 

Voorzitter van de Raad van Bestuur   Gedelegeerd Bestuurder – CEO 
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ACTIVITEITENVERSLAG 2005  
 
 
 

• Omzet 
De groepsomzet voor het tweede semester van 2005 bedraagt € 57,0 miljoen, 7,9% minder dan in het 
tweede semester van 2004 (€ 61,9 miljoen), wat een weerspiegeling is van de voortgezette rationalisatie van 
de activiteiten. De totale groepsomzet voor 2005 bedraagt € 115,9 miljoen, 10,3% minder dan het jaar 
voordien (€ 129,3 miljoen). De omzet van het tweede semester van het jaar, die door seizoensgebonden 
factoren doorgaans lager is dan de omzet van het eerste halfjaar, is gestegen van 92% in 2004 tot 96 % in 
2005, wat wijst op een stijging van de opbrengsten als gevolg van een versterking van de verkoopafdeling.  
 
 

• Recurrent bedrijfsresultaat1 
Het recurrent bedrijfsresultaat1 voor het tweede semester van 2005 bedraagt € 1,5 miljoen, zijnde 
€ 2,7 miljoen meer dan het vergelijkbare resultaat voor het tweede semester van 2004 (€ -1,2 miljoen). In 
vergelijking met 2004 steeg het recurrent bedrijfsresultaat1 in 2005 met € 3,7 miljoen tot € 1,2 miljoen. Dat 
is het resultaat van de verbeteringsplannen die werden uitgevoerd in het eerste semester van 2005 en 
leidden tot een betere EBIT-marge in de afdelingen en lagere vaste kosten. In vergelijking met vorig jaar 
verbeterde het segement Services met € 1,7 miljoen en het segment Products met € 1,3 miljoen.  
 

Segment information

€ m Products Services Corporate Group Products Services Corporate Group 

Turnover 43,0 86,3 129,3 38,8 77,1 115,9

Recurr. oper.result ( footnote 1) -2,5 4,4 -4,4 -2,5 -1,2 6,1 -3,7 1,2

% -5,8% 5,1% -3,4% -2,0% -3,1% 7,9% -3,2% 1,0%

2004 2005

 
 
• Bedrijfsresultaat  

Het bedrijfsresultaat voor het tweede semester van 2005 bedraagt € -4,9 miljoen, dat is € 1,6 miljoen beter 
dan in het tweede semester van 2004. In de tweede helft 2005 werd er een bijkomende voorziening van 
€ 5,9 miljoen aangelegd voor verdere herstelplannen. Dat verklaart het negatieve bedrijfsresultaat in het 
tweede semester van 2005.  
 
Het bedrijfsresultaat voor 2005 bedraagt € -4,0 miljoen, d.i. een verbetering met € 1,7 miljoen ten opzichte 
van 2004, en dat ondanks een voorziening voor herstructurering die € 1,9 miljoen hoger is dan in 2004. Dit 
resultaat omvat € 1,2 miljoen niet-wederkerende opbrengsten, vooral afkomstig van een gunstige regeling 
met een vroegere aandeelhouder, € -6,7 miljoen herstructureringskosten en € 0,3 miljoen vrijval van 
voorzieningen dankzij gunstige akkoorden.  
 

• Netto resultaat 
Het netto groepsresultaat voor het tweede semester van 2005 bedraagt € -7,7 miljoen, dat is € 0,8 miljoen 
beter dan het jaar voordien. Het netto groepsresultaat voor 2005 bedraagt € -10,1 miljoen, evenveel als het 
vorige jaar. Het financieel resultaat bedraagt € -5,4 miljoen, dit is een verslechtering met € 1,3 miljoen ten 
opzichte van het jaar voordien, wat verklaard kan worden door € 0,8 miljoen uitzonderlijke kwijtschelding 
van rente door banken in het eerste kwartaal van 2004 en bijkomende kosten voor kredietfaciliteiten die zijn 
aangegaan in 2005.  
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  (note: REBIT = Recurrent bedrijfsresultaat - voetnoot 1) 

 

• Netto cashflow van bedrijfsactiviteiten 
De netto cashflow uit operaties bedraagt € 1,3 miljoen op jaarbasis, dat is € 4,6 miljoen beter dan in 2004, 
wat vooral toe te schrijven is aan een vermindering van het netto werkkapitaal. 
 

• Eigen vermogen/vreemd vermogen 
Op het einde van 2005 bedroeg het eigen vermogen € -52,9 miljoen, dat is € 6,1 miljoen beter dan het jaar 
voordien. Deze verbetering is het resultaat van de opname van een automatisch converteerbare obligatie 
van € 15,6 miljoen in juli 2005 en een kapitaalsverhoging van € 0,8 miljoen in het kader van een schikking in 
een rechtsgeschil met een vroegere aandeelhouder, wat gedeeltelijk wordt ondervangen door € -
10,1 miljoen verlies in 2005. 
 

• Personeel 
Op 31 december 2005 telde Real Software Group 1155 werknemers ten opzichte van 1251 op 31 december 
2004.1  

 
• Perspectieven voor 2006 

Voor het boekjaar 2006 verwacht de groep een verdere verbetering van het bedrijfsresultaat en een 
stabilisatie van de activiteiten door enerzijds een voortgezette optimalisatie van de middelen, een 
verbetering van de productiviteit van het segment “Products” en een vermindering van de vaste kosten en 
anderzijds als gevolg van de versterking van de verkoopafdeling medio 2005.  

 
• IFRS  

Over de afsluiting van het boekjaar 2005 wordt verslag uitgebracht conform de IFRS normen, met 
vergelijkbare cijfers voor 2004. Als een gevolg van de aanpassing aan IFRS is het eigen vermogen sinds 1 
januari 2004 € 45,4 miljoen lager. De conversienota zal beschikbaar worden gesteld op de website 
www.realsoftware.be. 

 
• Continuïteitsprincipe 

De raad van bestuur heeft de balans per 31 december 2005 opgemaakt op basis van het 
continuïteitsprincipe, rekening houdend met de volgende overwegingen:  

� Aanzienlijke verbetering van het recurrent bedrijfsresultaat1 in 2005  
� Een verbetering van het verwachte bedrijfsresultaat over 2006 
� uitstel tot 2007 voor de aflossing van € 5,8 miljoen kapitaal en € 3,7 miljoen rente op de 

preferente schuld  
� uitbreiding van 50 % schuldkwijtschelding op preferente schuld tot 2007 

 

                                                 
1 Het gerapporteerde aantal personeelsleden op 31 december 2004 van 1283 werd verminderd met 32 om rekening te houden 
met de werknemers die op die dag het einde van hun opzegperiode bereikten. 
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1. ALGEMENE INFORMATIE OVER REAL SOFTWARE 
 

1. GESCHIEDENIS EN ONTWIKKELING VAN REAL SOFTWARE  

1.1. ALGEMENE INFORMATIE 

Real Software NV, afgekort als “RLS”, werd opgericht op 6 juni 1986 voor een termijn van onbepaalde duur. Real 
Software NV werd opgericht als een naamloze vennootschap (NV) naar Belgisch recht. Overeenkomstig het Belgische 
Wetboek van vennootschappen is de aansprakelijkheid van de aandeelhouders van Real Software NV beperkt tot hun 
inbreng in het kapitaal van Real Software NV. 
 
De maatschappelijke zetel van Real Software NV is gevestigd te Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich, in het 
rechtsgebied van het kanton Kontich, arrondissement Antwerpen. De vennootschap is ingeschreven in het register van 
rechtspersonen onder het nummer 0429.037.235. 
 
De Vennootschap heeft 2 vestigingen, in Houthalen (Centrum Zuid 1527, 3530 Houthalen-Helchteren) en in Oostkamp 
(Siemenslaan 12,8020 Oostkamp).  
 
Voorafgaandelijk aan de beursgang in 1997 en gedurende de daaropvolgende jaren, heeft Real Software haar 
activiteiten stap per stap uitgebreid door deelnemingen te nemen in een groot aantal ondernemingen in Belgie en in het 
buitenland.  Op 21 december 2001 is Real Software gefusioneerd met een groot aantal van haar, overwegend 
Belgische, dochtervennootschappen.  De huidige organisatie van Real Software, die deelnemingen heeft, het weze 
rechtstreeks of onrechtstreeks, in zestien (16) vennootschappen, is het gevolg van voormelde fusie, alsook van de 
verkoop en vereffening van een aantal (buitenlandse) dochterondernemingen die niet langer een strategisch belang 
voor de vennootschap waren.  Voor meer informatie over de organisatiestructuur van Real Software, wordt verwezen 
naar Hoofdstuk 5. 
 
Voor meer informatie over de statuten en andere corporate informatie, wordt verwezen naar de Hoofdstukken 14 en 
16. 
 
Hierna wordt een overzicht geboden over de gebeurtenissen en mijlpalen in de ontwikkeling van Real Software’s 
activiteiten in 2003, 2004 en 2005. Gelieve op te merken dat Real Software tot jaareinde 2004 rapporteert onder GAAP.  
De onderstaande informatie met betrekking tot de jaren 2003 en 2004 is dus niet IFRS conform. 
 

1.2. MIJLPALEN 

Gelieve te noteren dat Real Software tot jaareinde 2004 rapporteert onder GAAP.  De onderstaande 
informatie met betrekking tot de jaren 2003 en 2004 is dus niet IFRS conform. 

MIJLPALEN 2003 

26/02 Real Software maakt de jaarresultaten 2002 bekend. Met een performant vierde kwartaal wordt de jaarprognose 
van €3,5 m netto courant groepsresultaat bevestigd.  Er werd in 2002 een groepsomzet gerealiseerd van €179,6 
m met een operationele winst van €14 m of een EBIT marge van 7,8 %. De groepsomzet in de kernactiviteiten 
heeft, op vergelijkbare basis een daling ondergaan van –6,6 %, in lijn met het marktgemiddelde.  De 
groepsintegratie werd verder gezet.  Op 10 juni 2002 werd een fusie doorgevoerd van 15 Belgische 
dochtermaatschappijen.  Het nieuwe organisatiemodel rond vier kerndivisies werd geïmplementeerd.  Als laatste 
stap in het herstructurerings- en integratieprogramma heeft de Raad van Bestuur en het management beslist 
om de consolidatiegoodwill, met betrekking tot de betaalde prijzen voor de acquisities in het verleden, opnieuw 
te evalueren.  Deze “goodwill impairment” werd ten belope van €53,8 m verwerkt in de uitzonderlijke resultaten.  
Het netto groepsresultaat van €-76,4 m is hoofdzakelijk hiervan een gevolg. De groep verwacht voor 2003 een 
status quo in omzet en EBIT. 

Juni 2003 

 
30/06 Real Software begint onderhandelingen over een herschikking van zijn financiële schuld met als doelstelling om 

deze dermate aan te passen dat niet alleen de korte termijn continuïteit van het bedrijf wordt veilig gesteld, 
maar dat de grondvesten worden gelegd voor een langetermijnontwikkeling van de groep.  Real Software streeft 
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daarom naar een akkoord met de schuldeisers dat het bedrijf een evenwichtige kapitaal- en schuldstructuur 
verschaft. De vervaldag van de interesten verschuldigd op 30 juni 2003 wordt tijdens de onderhandelingen 
uitgesteld. 

 
24/11 De Bijzondere Algemene Aandeelhoudersvergadering mandateerde de Raad van Bestuur om de schuldher-

schikkingsgesprekken met de banken verder te zetten binnen het kader van de krijtlijnen die werden 
gecommuniceerd in de persberichten van de Vennootschap op 10 en 23 oktober 2003.  De vergadering beslist 
tot verderzetting van de activiteiten van de Vennootschap overeenkomstig art. 633 van de Vennootschapswet en 
dit zolang de onderhandelingen met de banken lopen. Het huidige moratorium van de intrest- en 
kapitaalaflossingen wordt met dit doel door de banken verder verschoven naar 15 maart 2004. 

MIJLPALEN 2004 

 Februari 2004 
 
09/02   Real Software kondigt aan dat het met Gores Technology Group LLC een overeenkomst bereikt heeft om de 

continuïteit van de groep te verzekeren. Een overeenkomst tussen Gores Technology Group LLC en het 
bankensyndicaat houdt in dat de gehele bankschuld (€ 200 miljoen) en bijhorende waarborgen worden 
overgenomen door Gores Technology Group LLC. De overeenkomst tussen Gores Technology Group LLC en Real 
Software houdt in dat de meerderheid van de overgedragen schuld (€ 157 miljoen) geherstructureerd zal 
worden zodat Gores Technology Group LLC ongeveer 83 % van de uitstaande Real Software aandelen na 
herschikking verwerft. Bovendien heeft Gores er zich toe verbonden Real Software nieuw werkkapitaal te 
verschaffen tot € 10 miljoen (in de vorm van converteerbare obligaties of gelijkaardige financiële instrumenten 
die Gores van tijd tot tijd kan onderschrijven).  

April 2004 

06/04 Tijdens de buitengewone algemene vergadering hebben de aandeelhouders de voorgestelde inbreng van het 
grootste deel van de schuldvordering in het kapitaal van Real Software goedgekeurd. De ingebrachte vordering 
bedroeg € 157.036.633,13 waarvoor 150.996.763 nieuwe aandelen worden uitgegeven.  Bijgevolg houdt Gores 
Technology Group (via een verwante onderneming) een meerderheidsbelang van 83% aan in Real Software NV. 
Op dezelfde vergadering werden acht nieuwe bestuurders, voorgedragen door Gores Technology Group, aan de 
bestaande Raad van Bestuur toegevoegd. Op de algemene vergadering onmiddellijk hierna werd de jaarrekening 
van de Vennootschap goedgekeurd.  

September 2004  

24/09 Het bedrijf beslist tot een nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur, met ingang op 1 oktober 2004.  Het 
aantal bestuurders wordt van 15 teruggebracht tot 9: de gedelegeerd bestuurder - CEO, vijf bestuurders die de 
meerderheidsaandeelhouder (Real Holdings LLC, een verbonden vennootschap van Gores Technology Group 
LLC) vertegenwoordigen en drie onafhankelijke bestuurders.  Zes bestuurders nemen ontslag (zie hoofdstuk : 
Bestuur en corporate governance). 

 
26/09 De Raad van Bestuur benoemt Peter Op de Beeck tot nieuw Gedelegeerd Bestuurder en CEO van het bedrijf.  

Vanaf 1 oktober 2004 start hij zijn nieuwe functie en volgt Theo Dilissen op. 
 

MIJLPALEN 2005 

Februari 2005 

27/02: De jaarresultaten van 2004 worden gepubliceerd: de totale groepsomzet van 2004 bedraagt € 133,1 miljoen, 
16,1% minder dan in 2003 (€ 158,9 miljoen). 50% van de omzetvermindering is toe te schrijven aan de 
stopzetting van activiteiten met een lage marge. Vergeleken met 2003 is de bedrijfswinst verbeterd van 
€ 1,5 miljoen tot € 1,6 miljoen. Het netto groepsresultaat van 2004 is € 23,5 miljoen beter dan in 2003 en 
bedraagt € -32,6 miljoen. De netto cashflow bedroeg € -6,0 miljoen, een verbetering met € 14,2 miljoen 
vergeleken met het vorige jaar. De financiële schuld daalde met € 149,3 miljoen ten opzichte van 2003. 

Maart 2005 

03/03: Real Software sluit een akkoord met de heer Rudy Hageman en Indi NV. De minnelijke schikking komt erop neer 
dat de heer Hageman en Indi NV afzien van hun vorderingen ten opzichte van Real Software, die op haar beurt 
afziet van haar burgerlijke vordering en strafklacht tegen de heer Hageman en Indi NV. Er wordt 
overeengekomen dat de vordering van Indi NV op Real Software wordt verminderd tot € 800.000. De vordering 
zal worden opgenomen in het aandelenkapitaal van Real Software binnen de acht (8) weken. Met deze schikking 
maakt Real Software een einde aan een geschil met de oprichter en voormalige gedelegeerd bestuurder dat al 
jaren aansleepte. 
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29/03: Op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt de commissaris – Deloitte & Touche 

Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door William Blomme, herbenoemd. Op de buitengewone algemene 
vergadering van aandeelhouders wordt besloten tot de uitgifte van 1.500 converteerbare G-1-obligaties met een 
looptijd van 5 jaar vanaf hun uitgifte met opheffing van de voorkeurrechten van de bestaande aandeelhouders 
ten voordele van Real Holdings, LLC en Roosland Beheer B.V. De opbrengsten van deze obligaties zullen worden 
aangewend om de hoofdsom van bestaande overbruggingskredieten terug te betalen. De buitengewone 
algemene vergadering van aandeelhouders besluit ook een kapitaalverhoging door te voeren onder de 
opschortende voorwaarde van de conversie van voornoemde obligaties. De conversie kan op elk moment tijdens 
de looptijd gebeuren tegen een conversievoet die is vastgelegd in de uitgifte- en conversievoorwaarden van de 
converteerbare G-1-obligaties.  

April 2005 

25/04: Ter uitvoering van de minnelijke schikking die op 3 maart 2005 werd gesloten tussen Real Software, de heer 
Rudy Hageman en Indi NV, verhoogt de raad van bestuur het kapitaal van Real Software binnen de grenzen van 
het toegestaan kapitaal met € 100.512 en een uitgiftepremie van € 699.488, door middel van inbreng in natura 
van de schuldvordering van Indi NV ten belope van € 800.000 en door uitgifte van 1.600.000 aandelen met een 
uitoefenprijs van € 0,50 per aandeel aan Indi NV.   

 
 Augustus 2005 
 
31/08: Publicatie van de halfjaarresultaten. Per 30 juni 2005 bedroeg de groepsomzet € 61,0 miljoen. Het 

bedrijfsresultaat (EBIT) was break-even in de eerste helft van 2005. Door middel van factoring in België en 
Frankrijk werd gezorgd voor bijkomende financiering. Het uitzonderlijke resultaat voor het eerste semester van 
2005 bedraagt € 1,0 miljoen. Het financiële resultaat van € -5,7 miljoen in het eerste semester van 2005 is in lijn 
met 2004.  
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2. BUSINESS OVERVIEW 
 

2.1. BELANGRIJKSTE PRODUCTEN EN ACTIVITEITEN VAN REAL SOFTWARE  

2.1.1. PRODUCTEN, DIENSTEN EN ACTIVITEITEN 

2.1.1.1. Algemeen 

 
Real Software groep is een belangrijk ICT solutions provider en service bedrijf in de Benelux en Frankrijk. In 2004 
realiseerde de groep een bedrijfsomzet van € 129,3 miljoen, met een bedrijfswinst van 1,2%.  Voor meer financiële 
informatie wordt verwezen naar Hoofdstuk 12 
 
De activiteiten van de groep richten zich op de automatisering en optimalisatie van de bedrijfsprocessen en daarbij 
horende ICT infrastructuur. Real Software’s technologiekennis (Java, Microsoft, iSeries, Oracle), gecombineerd met een 
ruime ervaring in specifieke industrieën en functionele domeinen (zoals asset-, collaboration-, performance 
management, business intelligence), laten de groep toe om innovatieve totaaloplossingen te brengen. De klant krijgt 
een totaalaanbod van ontwikkeling en implementatie van eigen producten over maatwerk en outsourcing tot 
consultancy m.b.t. producten van derden, zoals o.a. Microsoft, Oracle, Java en iSeries.  Real Software kiest bewust voor 
specifieke marktsegmenten waarbinnen de groep niche oplossingen wil brengen zoals o.a. retail en groothandel, 
productie, banking & leasing, life sciences en de overheid. Bekende klanten zijn o.m. Du Pont de Nemours, Carrefour, 
Johnson & Johnson, Merck Sharp & Dohme, Blokker, STIB-MIVB, TF1, EDF – Electricité de France, SNCF, Bandag, 
Philips, Goodyear, KBC Bank en Fortis Bank.  
 
De grondstof van het bedrijf is kennis; continue innovatie en het op de voet volgen van de nieuwste technologieën is 
voor Real Software cruciaal om zijn competitieve slagkracht te garanderen.  Real Software helpt zijn klanten om hun 
bedrijfsprocessen te automatiseren en te optimaliseren.  Het bedrijf bouwt kennis op rond strategische planning, het 
analyseren van organisaties en hun werking, specifieke kennisdomeinen, het stroomlijnen van processen en het 
inzetten van verschillende technologieën, met als doelstelling meerwaarde te realiseren bij de klanten.  
 
Real Software is vandaag één van de grootste softwarehuizen in België.  De groep stelt zich het objectief om het 
grootste technologisch platform uit te bouwen in de Benelux en een leidinggevend Europese nichespeler te worden. 
 

2.1.1.2. Organisatie 

Voor een succesvolle invoering van de ondernemingsstrategie in de huidige context had de groep een verdere integratie 
en een geoptimaliseerde structuur nodig.  De groep is daarom in de eerste jaarhelft van 2004 overgeschakeld op een 
functioneel georiënteerde organisatie.   
 
In 2005 bestaat de groep uit 2 hoofdsegmenten, met name het segment  “Products” en het segment “Services”, met 
één overkoepelend Sales & Marketing team.  Finance, HR en Legal & Regulatory Affairs functioneren als services 
centers binnen de groep.  
 
Aan de klanten van de groep kan een belangrijke meerwaarde worden geboden, ten gevolg van een gecombineerd 
aanbod van (i) intern ontwikkelde producten, (ii) third-party producten en (iii) diensten..  
 
De eigen Real Software producten worden ontwikkeld door de Belgische afdeling Producten, door Real Solutions in 
Luxemburg (zie Internationaal), door Oriam in Frankrijk (zie Internationaal), door de afdeling Retail (zie Products) en 
door StorkReal (zie joint ventures). Third party producten, projecten (eigen producten in een nog niet afgewerkte fase) 
en diensten, worden geleverd door de afdeling services in België en door Airial in Frankrijk (zie Internationaal).  
 
Door het bestaan van een overkoepelend verkoopsorganisatie kan aan de klanten in één offerte een gecombineerd 
aanbod worden gedaan van taken die worden uitgevoerd door zowel het Producten-segment als het Services-segment.  

Het management van internationale activiteiten en joint ventures, alsmede de strategie daarvan, worden als één geheel 
georganiseerd.   Dit is een belangrijke schakel in het internationaliseren van de activiteiten.  Een dergelijke 
internationalisering vereist een gebruik van dezelfde processen en middelen, een gedeeld gebruik van critical resources 
en een gecombineerde markt- en klantenaanpak.  
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2.1.1.3. Segment “ Products” 

Productontwikkeling en implementatie spelen een belangrijke rol in de strategie van de groep. De verkoop van 
producten genereert slechts hoge marge halen nadat een kritieke massa is bereikt. Deze kritieke massa kan worden 
gehaald door de desbetreffende markt doelgerichter te benaderen en door internationalisering: de producten moeten 
worden geïmplementeerd in alle geografische gebieden waar de groep actief is, en ook daarbuiten via distributeurs of 
partners. 

Een complete scheiding tussen productontwikkeling en productimplementatie is van essentieel belang om tot een 
schaalvergroting te komen. In de productbeheerfase wordt de "roadmap" (d.w.z. de functionaliteiten van het product) 
gedefinieerd en ontwikkeld op basis van de specifieke marktbehoeften en prioriteiten. Bij de productimplementatie 
wordt er rekening gehouden met de specifieke behoeften van de klant door middel van implementatieparameters. Door 
de productontwikkeling te scheiden van de productimplementatie, kan de groep evolueren naar een model waarbij de 
distributiepartners het product autonoom kunnen implementeren, wat de internationalisering bevordert. Deze manier 
van werken leidt ook tot een betere kwaliteit.  

De introductie van CMMI@Real-procedures binnen de productontwikkeling is een ander initiatief om de kwaliteit van de 
producten te standaardiseren en te verbeteren. (CMMI staat voor Capability Maturity Model Integration en is het 
standaardmodel voor procesverbetering, opgesteld door de Software Engineering Institute, een organisatie die 
gesteund wordt door de Carnegie Mellon University (V.S).)  
 

Dit model wordt geïmplementeerd voor elk product dat voldoende maturiteit heeft.  

Hieronder worden enkele van de in huis ontwikkelde producten kort voorgesteld. Al deze producten zijn volledig in 
handen van de onderneming: 

 

- Odisy: een applicatie die specifiek werd ontwikkeld voor de groothandels-, productie- en 
distributiebedrijven in verschillende sectoren. De software heeft een modulaire structuur en 
biedt uitgebreide functies voor het beheer van logistieke en financiële gegevensstromen. 

 

- E-Smart: een efficiënte tool voor klantenrelatiebeheer. 
 

- Fimacs: een totaaloplossing voor financiële diensten van zowel productie-, diensten- als 
distributiebedrijven. Fimacs biedt uitgebreide functionaliteiten voor standaardrapportering en 
flexibele analysetools. 

 

- Rimses: deze applicatie is bestemd voor drie doelgroepen. Een eerste doelgroep zijn bedrijven die 
technische kapitaalgoederen verkopen, installeren en onderhouden. Het pakket omvat 
contractbeheer, dienstverlening bij de klant, distributie, financieel beheer en facturering. Verder 
biedt het onderhoudsbeheersysteem een oplossing voor de ondersteuning van alle interne 
onderhoudsactiviteiten en het beheer van outsourcingcontracten met derde partijen in 
productieomgevingen. Het pakket omvat projectplanning, voorraadbeheer, voorraadaanvulling, 
preventief onderhoud en dienstverleningsprestaties. Een derde doelgroep is de 
gezondheidszorg, waar Rimses geïmplementeerd wordt voor inkoop, goederenlogistiek en 
faciliteitenbeheer. 

 

- Retail: Producten voor de kleinhandelssector worden ontwikkeld in de divisie Retail. Deze biedt een 
totaaloplossing voor kleinhandelsketens met multinationale activiteiten en een groot aantal 
verkooppunten, van supermarkten tot banketbakkers, van doe-het-zelfzaken tot 
schoenenwinkels. Enkele grote namen onder onze klanten zijn: Shopi, Lidl, Gamma, Castorama, 
Gall & Gall en Blokker. De IT-behoeften van deze winkels vormen de kernactiviteit van deze 
afdeling: een totaaloplossing voor winkelautomatisering – hard- en software, met maximaal 
centraal informatiebeheer – en aanverwante diensten zoals opleiding, ondersteuning, helpdesk 
enz. Deze oplossingen worden in Europa gebruikt in meer dan 18.000 verkooppunten van 
kleinhandelsketens. 

 
Deze divisie concentreert zich op zes hoofdproducten (zoals hieronder nader omschreven) met 
een uitgebreide geïnstalleerde basis en bewezen waarde voor de klant. Twee topproducten 
bevinden zich in de laatste fase van hun ontwikkeling, en zullen het mogelijk maken een Java-
oplossing aan te bieden aan kleinhandelszaken die een open systeem verlangen. De zes 
belangrijkste producten zijn: 

- Kassabeheer: FlexPoint Frontstore en Promopack maken het mogelijk kassa's te beheren 
via aanraakscherm of toetsenbord. 
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- Automatische invoer van promotieacties: FlexPoint Frontstore en Promopack zorgen voor 
de automatische invoer van promotieacties.  

 

- FlexPoint BackStore automatiseert de financiële controle, de inventaris en het 
voorraadbeheer van individuele verkooppunten. 

 

- FlexPoint MultiStore wordt geïmplementeerd op de hoofdzetel van de kleinhandelsketen 
voor een centraal product- en assortimentsbeheer. Deze toepassing verzekert een vlotte 
communicatie tussen het hoofdkantoor en de verkooppunten door toe te zien op het 
tweerichtingsverkeer van verwerkte en geanalyseerde gegevens en promotieactiviteiten 
naar en van de centrale computer in het hoofdkantoor. 

 

- FlexPoint Replenisher is een dynamische inventaris- en bestelmodule. De software 
genereert voorraadaanvullingsvoorstellen op basis van een aantal centraal beheerde 
algoritmen en zorgt er ook voor dat de theoretische voorraad steeds in overeenstemming 
is met de fysieke voorraad. 

 

- In FlexPoint Intrastore wordt de volledige informatiestroom tussen verkooppunt en 
hoofdkantoor naadloos geïntegreerd zodat alle werknemers online informatie kunnen 
raadplegen of versturen. 

 

De divisie biedt een totaaloplossing: van ontwikkeling tot implementatie en projectcoördinatie, 
over procesanalyse tot maatwerk, gebruikersopleiding en klantenondersteuning. De helpdesk en 
de ondersteuning ter plaatse maken een belangrijk deel uit van het dienstaanbod: meer dan 
vijftig (50) werknemers staan voltijds ter beschikking van de klanten van de afdeling om vragen 
te beantwoorden of bijstand te verlenen. 

De frontstoretoepassing Skylla is nu operationeel en werd reeds geïmplementeerd bij een 
eerste klant. De toepassing werkt samen met Flexpoint, dat gebruikt wordt voor de 
backstoreomgeving.  

In 2005 heeft de divisie Retail zich vooral toegelegd op de ICT-behoeften van de bestaande 
klanten en de harmonisatie van de geïnstalleerde basis. Ze introduceerde ook het gebruik van 
standaarden en de afstemming van het productaanbod op de verschillende nichesegmenten 
binnen de kleinhandelssector, zoals food, non-food, mode en doe-het-zelf. Deze harmonisering 
en standaardisatie is van kritiek belang voor de verdere schaalvergroting van de onderneming 
en de agressieve groei op de markt.  

Producten op het gebied van thuisbankieren worden ontwikkeld in Luxemburg en producten op het gebied van 
farmaceutica via Oriam in Frankrijk (zie "Internationaal"). 
 

In 2005 heeft het segment Producten zich vooral geconcentreerd op het verbeteren van de operationele efficiëntie. Het 
releasebeheerproces werd gestandaardiseerd, waarbij het documentatiebeheer, het testen en de kwaliteitscontrole een 
centrale rol kregen. 

Om de klantgerichtheid te verbeteren, werd het Real Software Customer Care Center in het leven geroepen. Alle 
helpdesk- en supportteams werden gecentraliseerd, zodat de klanten voor alle ondersteuningsactiviteiten 
terechtkunnen op één contactpunt. Alle toegangspunten voor de verschillende producten werden samengevoegd tot 
één centraal contactpunt, van waaruit de klant van dichtbij gevolgd kan worden. Dit volgen van de klanten maakt deel 
uit van de onderhoudscontracten, die werden gestandaardiseerd om een minimaal kwaliteitsniveau te garanderen. 

2.1.1.4. Segment “Services” 

De inkomsten van de groep worden vandaag in belangrijke mate gegenereerd door ICT-dienstverlening.  

De dienstenportefeuille van het Services-segment omvat end-to-end ICT-diensten, wat wordt weerspiegeld in het 
concept van ontwerpen-bouwen-aanpassen-draaien (Design-Build-Transform-Run).  

De divisie Services helpt klanten hun bedrijfsdoelstellingen te halen en de strategische richtingen te bepalen waarin ICT 
een concurrentievoordeel voor hen kan betekenen. In de ontwerpfase helpt ze de klant voor ieder bedrijfsproces te 
bepalen welke optie het best beantwoordt aan zijn behoeften tegen de laagste totale kostprijs: van 
standaardtoepassingen (ontwikkeld door ons of door derden) over gepersonaliseerde software tot ’best-of-
breed’/uitgebreide ERP-oplossingen of volledig op maat gemaakte toepassingen. Gewapend met de strategische 
doelstellingen van de klant en haar inzicht in uiteenlopende bedrijfsprocessen gaat de divisie op zoek naar 
bedrijfskansen en IT-mogelijkheden en vindt ze een manier om deze in te passen in de organisatiestructuur, de 
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bedrijfsprocessen, de systeemarchitectuur en de infrastructuur. Op basis van deze doelstellingen wordt er dan een 
migratiestrategie en een tactisch plan opgesteld, die worden voorgesteld in een investeringsprospectus. 

Het bouwen of aanpassen van oplossingen vereist kwaliteit bij de levering en de ontwikkeling. Op basis van de beste 
werkwijzen voor projectbeheer (zoals PMBOK) leidt het team een gestandaardiseerd, gestructureerd en 
gedocumenteerd proces. Om de communicatie, samenwerking en follow-up te vergemakkelijken, wordt er een 
portaalsite aangemaakt die toegankelijk is voor alle projectbeheerders en de klant. De divisie heeft competente 
medewerkers voor ieder niveau van het project: projectbeheerders, functioneel analisten, systeemarchitecten, 
systeemingenieurs, validatie-ingenieurs en technisch schrijvers. 

Om een succesvolle ontwikkelingscyclus voor klantenprojecten te garanderen, heeft de divisie Services een beste 
werkwijze voor de uitvoering van projecten uitgewerkt op basis van industrienormen. De opeenvolgende fasen van het 
ontwikkelingsproces worden voortdurend gecontroleerd, gemeten en bijgeschaafd: analyse en ontwerp, 
behoeftebepaling, opstellen van bedrijfsmodellen, installatie, wijzigings- en releasebeheer, testen en implementatie. De 
iProcess-methode wordt ondersteund door documentatie, sjablonen en tools. Dit verzekert de kwaliteit van de 
leveringen aan klanten, de standaardisatie binnen de onderneming en het reproduceerbare succes van verschillende 
soorten projecten.  

Als een project eenmaal succesvol is uitgevoerd, staat een onderhoudsteam in voor de verdere ondersteuning. Het 
continu beheren, onderhouden, verbeteren en ondersteunen van bedrijfssystemen – over hun hele levenscyclus – wordt 
"toepassingbeheerdiensten" (Application Management Services (AMS)) genoemd. De divisie heeft een gestructureerde 
dienstverleningsbenadering voor deze fase waarin de toepassing al draait. Afhankelijk van de vaardigheden van haar 
specialisten en de strategische invloed, de toegevoegde waarde en het risico van de opdracht, biedt de divisie 
verschillende dienstenniveaus gebaseerd op ITIL-standaarden, gaande van terbeschikkingstelling van IT-personeel over 
aflevering van kant-en-klare projecten tot volledig beheer van de diensten. Voor klantenprojecten op lange termijn 
biedt de divisie service-level-agreements (SLA's) en outsourcingdiensten die resulteren in echte strategische 
samenwerkingsverbanden.  

In deze gebruiksfase kan de divisie Services instaan voor toepassingbeheerdiensten, zoals systeemintegratie, 
infrastructuur, beheer op afstand, callcenter/helpdesk, dienstverlening bij de klant, beveiliging, gebruikersondersteuning 
en -opleiding. Ervaren en hooggeschoolde IT'ers zorgen voor een versterking van de bestaande ICT-portefeuille van de 
klant. 

Wat de opdracht ook is, de specialisten van de divisie helpen bij beslissingen inzake sourcing en projectaflevering, 
diensten en ondersteuning en zoeken naar de oplossing die de klanten de beste waarde biedt in verhouding tot de 
kostprijs. Het projectbeheer en de dienstverlening kunnen plaatsvinden op de vestiging, buiten de vestiging of zelfs in 
het buitenland. 

Al meer dan vijftien jaar vertrouwen klanten - gaande van multinationals tot middelgrote ondernemingen uit alle 
sectoren - hun projecten toe aan Real Software. Naarmate de kennis en expertise van de groep toenam en de 
toegevoegde waarde als een gevolg daarvan groter werd, nam de samenwerking met de klanten een andere vorm aan. 
Pure sourcing, d.w.z. terbeschikkingstelling van personeel, groeide uit tot op projecten en diensten gebaseerde 
activiteiten, wat leidde tot operationele bijstand en verbetering van de operationele prestaties. Real Software is zich 
gedurende al deze jaren blijven specialiseren in bepaalde sectoren - zoals klein- en groothandel, banken, 
biowetenschappen, productie en openbare sector - functionele domeinen en verschillende geavanceerde technologieën 
zodat het innovatieve oplossingen en adviesdiensten kon bieden aan zijn klanten. De divisie heeft verschillende 
modellen geïmplementeerd, rekening houdend met de samenwerkingsverbanden van de klant. Voor alle soorten 
diensten en oplossingen kan ze kaderovereenkomsten sluiten die de volgende zaken omvatten: werkuren en materiaal, 
sourcing, projecten tegen een vaste prijs, beheerde onderhoudscontracten, service-level-agreements en outsourcing.  

Real Software streeft er steeds naar opdrachten binnen een vast tijdsbestek en tegen een vaste prijs uit te voeren. Zijn 
engagement reikt zelfs zover dat het contracten afsluit voor de volledige levenscyclus, waarbij de total cost of 
ownership (of de kostprijs over de volledige levenscyclus) evenredig verdeeld wordt over een zekere tijd om zo de 
investeringskosten te spreiden.  

Binnen Services werken zo'n 410 specialisten. Zij koppelen dagelijks visie aan pragmatisme om prestaties van de 
bovenste plank te leveren. Daardoor slaagt de divisie erin zich te onderscheiden van de grote adviesbureaus en 
traditionele systeemintegratoren. Toegevoegde waarde en optimaal investeringsrendement zijn van cruciaal belang 
voor het Services-segment. 

Zes competentie-eenheden - Project Services, Java, Microsoft, iSeries, Oracle en Infrastructure - ontwikkelen 
technische, functionele bedrijfs- en procesgerichte knowhow, die wordt toegepast in de verschillende 
klantenprojecten, interne strategische oplossingen en sectorprogramma's.  

Technische competentie is de knowhow van de technische tools en technologieën waarop de geleverde producten 
gebaseerd zijn.  

Functionele competentie betekent weten wat de klant wil, een diepgaand inzicht hebben in hoe de beoogde 
nichesegmenten zich hebben ontwikkeld en zijn geëvolueerd. Meer dan 30 bedrijfsanalisten/sectorconsulenten - die 
gespecialiseerd zijn in de belangrijkste markten waarop Real Software zich toelegt, zoals banken en leasingbedrijven, 
kleinhandel, biowetenschappen, productie, openbare sector - verstrekken informatie over de marktsituatie aan de 
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verkoop- en marketingmedewerkers, die de oplossingenportefeuille (diensten en/of producten en/of infrastructuur) en 
bedrijfsplannen voor de specifieke sectoren/oplossingsgebieden samenstellen.  

Procesgerichte knowhow betekent dat de specialisten van de divisie weten hoe ze projecten succesvol beheren en 
toepassingbeheerdiensten efficiënt organiseren. Het stelt de divisie in staat haar klanten te helpen de ingewikkeldste en 
uitdagendste bedrijfs- en IT-projecten aan te pakken. 

Services staat ook in voor de follow-up van projecten die telkens opnieuw bij een specifieke klantenbasis 
geïmplementeerd worden. Dergelijke projecten bereiken na verloop van tijd een zeker standaardisatieniveau en groeien 
uit tot producten. Het feit dat deze projecten nog vallen onder Services in plaats van onder Producten heeft te maken 
met het maturiteitsniveau van de oplossing en de noodzaak bepaalde kenmerken van het product verder te ontwikkelen 
om ze aan te passen aan de behoeften van de klant. De scheidingslijn tussen ontwikkeling en implementatie is hier niet 
zo duidelijk te trekken als in het productensegment. Enkele van deze producten zijn: 

 

- Ritm: een totaaloplossing voor de textielsector, waaronder modules voor financieel beheer, planning, 
shopfloorcontrol, weefinspectie, magazijnbeheer en administratie (verkoop, aankoop, inventaris, 
stuklijsten, kostprijscalculatie en onderhoud). 

 

- VarE-Docs: een totaalconcept voor de creatie van bedrijfsdocumenten; kan gebruikt worden met de meest 
gangbare CRM- en ERP-toepassingen en databanksystemen. VarE-Docs biedt de mogelijkheid 
variabele/gepersonaliseerde documenten efficiënt te ontwerpen, lay-outen, presenteren en 
verdelen in elektronische of gedrukte vorm. De toepassing wordt vooral gebruikt in 
documentintensieve omgevingen, zoals banken en overheidsinstellingen. 

 

- Ergomed: werd ontwikkeld voor de automatisering van externe medische diensten. Het medisch dossier is 
de kern van de toepassing. De verschillende modules werken volledig geïntegreerd: 
administratie, bedrijfsbezoeken, planning, rapportering, facturering, risicoanalyse en 
gegevensopslag. 

 

Kwaliteit en professionaliteit spelen een centrale rol in de verdere verhoging van de toegevoegde waarde die klanten 
wordt geboden. Het project CMMI@Real werd in het leven geroepen met het doel de kwaliteit te verbeteren en beste 
werkwijzen te introduceren voor kernprocessen. CMMI wordt beschouwd als de standaard voor kwaliteitsbeheer in 
technologiebedrijven. De kwaliteitsscores voor de belangrijkste accounts zullen dienen als maatstaf. 

Het offertebeheer werd gecentraliseerd binnen Services zodat het beter in staat is om het dienstenaanbod te 
stroomlijnen en af te stemmen op de strategie. Uniforme branding, duidelijke offertes en standaardisatie leiden tot een 
verbetering van de verplichtingen jegens de klant. 

Op vraag van de klanten heeft Services haar zoektocht naar experts, m.a.w. hooggekwalificeerde en ervaren 
medewerkers, voortgezet. Meer bepaald voor de strategische niches van projectbeheer, Java en .Net zijn er al een flink 
aantal nieuwe werknemers in dienst genomen en de werving loopt door. Er worden ook systematisch 
hooggekwalificeerde specialisten aangetrokken in de sectoren en nichesegmenten waarop het bedrijf zich toelegt, zodat 
de band tussen de klant en de technologie sterker wordt. Zo wordt de groei van Services, die in 2004 begon, in stand 
gehouden. 

2.1.1.5. Sales & Marketing 

Sales & Marketing verkoopt de ICT diensten en oplossingen van de groep en formuleert de klantenbehoeften in de 
nichemarkten waarbinnen Real Software wil opereren.  Binnen deze entiteit wordt sector development, solution 
management en het customer service en support center ondergebracht.  

In 2005 zal het management van deze divisie zich voornamelijk toeleggen op het omschakelen van de algemene time & 
material aanpak naar de verkoop van niche oplossingen en diensten binnen de specifieke geselecteerde 
marktsegmenten waarbinnen de groep actief wil zijn (retail, groothandel, productie -met textiel en asset management 
als nichesegmenten - life sciences en de overheid).   

Een tweede doelstelling is om de omzet die gegenereerd wordt bij bestaande klanten op te trekken door meer zaken te 
doen bij dezelfde klanten aan de hand van een doorgedreven account management.  Een beperkt aantal klanten staan 
in voor een zeer belangrijk deel van de totale groepsomzet.  De top 30 van het klantenbestand vertegenwoordigt 
ongeveer 50 % van de totale omzet, waarvan meer dan de helft wordt gerealiseerd bij tien à vijftien der belangrijkste 
klanten. 80 % van de bedrijfsinkomsten wordt gegenereerd bij een 200-tal bedrijven. Dit toont aan dat er nog een 
groot onaangeboord potentieel is voor de oplossingen en diensten van de groep. 
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2.1.1.6. International Operations 

Deze entiteit omvat de internationale activiteiten van Airial in Frankrijk en Real Solutions in Luxemburg, het beheer van 
de joint ventures en de internationalisatie van een geselecteerde portfolio van oplossingen.  Zij staat ook in voor het 
strategische business development, de internationale uitbreiding van de activiteiten van de groep m.i.v. fusies en 
overnames.  
 
Airial Conseil SA - Frankrijk 
 
 
Airial biedt een complete waaier IT dienstverlening, gaande van consultancy, engineering, over integratie, ontwikkeling 
en implementatie tot onderhoud van derdenproducten, technische bijstand en vorming. 
 
Het bedrijf telt vooral klanten in de Franse overheidssector waar het actief is in verschillende ministeries. Airial 
realiseert tevens vele innovatieve projecten bij belangrijke telecombedrijven. Deze unit telt 290 medewerkers.  Het 
klantenbestand biedt erg duidelijke voordelen: het klantenbestand is solvabel, het is minder blootgesteld aan 
neerwaartse economische cycli en aan de dreiging van off-shoring.  
 
De belangrijkste klanten zijn AP-HP (Hopitaux de Paris) en France Telecom, die een contract tot 2007 zijn aangegaan, 
het ministerie van justitie, CNAM (verzekering volksgezondheid), RATP, Mairie de Paris, het ministerie van landbouw, …. 
Ongeveer 2/3 van dit type klanten wordt reeds sinds minstens 5 jaar door Airial bijgestaan.  
 
Dit boekjaar werd gefocused op de overgang van de onderneming van de oorspronkelijke oprichters naar het nieuwe 
management, de integratie van deze franse onderneming binnen de strategie van de groep en de positionering in 
structurering van de franse activiteiten op een wijze zoals de belgische activiteiten worden gestructureerd.  Op heden 
wijzen de resultaten hiervan op een stabilisering van de activiteiten.   
 
 
 
Real Solutions SA - Luxemburg 
 
Real Solutions wordt algemeen beschouwd als de koploper in de ontwikkeling van managementsoftwarepakketten in 
het Groothertogdom Luxemburg. Het biedt oplossingen aan, die bestaan uit uit eigen software (IBSY en AOF-DM), 
diensten en hardware. 
 
Tot haar meest belangrijke oplossingen behoren Electronic Document Management, Management systemen en 
samenwerkingssystemen, die succesvol werden geïmplementeerd in talrijke omgevingen, waaruit de belangrijkte 
inkomsten uit niet-bancaire activiteiten worden gegenereerd, hetzij rechtstreeks (via licentie en 
onderhoudsvergoedingen) of onrechtstreeks (diensten). 
 
De bancaire sector is de belangrijkste markt waarbinnen de IT dienstverlening wordt geleverd.  
 
De software van Real Solutions ’voor de financiele sector, biedt verschillende modules:  
 

• De ontwikkeling van de volledig herschreven versie van de IBSY 3.0 werd verdergezet en vele klanten 
hebben al ingeschreven op een migratie naar IBSY 3.   Ook de verkoop van de nieuwe software op een 
modulaire basis heeft vooruitgang geboekt.  

• Real Solutions heeft een onafhankelijk pakket gelanceerd dat volledig overeenstemt met de nieuwe 
IAS/IFRS normen, waarin onder meer een inboekmodule, multi-entiteit en multi-boekhoudstructuur zijn 
begrepen.  

• Real Portfolio (Web-based portfolio management systeem) werd gefinaliseerd en is reeds in gebruik bij 
verschillende banken.  

 
Ook wat betreft I-series en hardware slaagt Real Solutions erin om een belangrijke positie te handhaven en nieuwe 
hardware en onderhoudscontracten aan te gaan, vooral dan in de bankcaire sector.  
 
 
Joint Ventures 
 
Supply Chain Software is een joint venture tussen Real Software (60%) en E.I. Du Pont de Nemours Co., Inc. , 
(40%) leider in de chemische sector. Het bedrijf werd in 1989 opgericht met het expertteam dat jarenlang instond voor 
de bevoorradingsketenoplossingen voor Du Pont Europe.  
 
Vanuit de kantoren in Kontich, ondersteunt Supply Chain Software meer dan 2.500 Du Pont gebruikers, verspreid over 
55 vestigingen in heel Europa. Dankzij deze ervaring beschikt Supply Chain Software over een professioneel team dat 
volledig vertrouwd is met de activiteiten van een complex multinationaal netwerk in een gemengde computeromgeving. 
Supply Chain Software heeft een bijzondere functionele en technische ervaring in systemen gericht op de activiteiten 
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die de ruggengraat vormen van de bevoorradingsketen : orderregistratie, voorraadbeheer, productieplanning, 
forecasting, warehousing, douane-administratie, distributie en klantenrelaties.  
 
StorkReal is een joint venture tussen Stork Maintenance Management B.V. (50 %) - onderdeel van het Nederlandse 
technologieconcern Stork -  en Real Software (50 %). StorkReal is actief op gebied van business consultancy en 
systeemimplementatie. Zowel in België als in Nederland organiseert en automatiseert StorkReal onderhoud en interne 
logistiek op basis van een eigen methodiek en onderhoudsinformatiesystemen zoals o.a. SAP en Rimses. 
 
In België werden de maintenance management activiteiten van Real Software overgenomen en samengevoegd  met de  
activiteiten van Stork Maintenance Management; deze werden in België onder de naam Stork ESCI  verder uitgebreid. 
Stork ESCI legt zich toe op het inrichten en verbeteren van het totale onderhouds-en productieproces. 
  
Door deze  samenwerking nemen Stork en Real Software met samen meer dan 100 professionals een nog sterkere 
positie in op de markt van onderhoudsadvisering en onderhoudssoftware in de Benelux .  
 

Internationale activiteiten in Frankrijk en Luxemburg verlopen op schema.  

Airial Conseil SA, een dochteronderneming gevestigd in Frankrijk, is vooral actief in de publieke en semi-publieke sector 
en in high-end businesses in de private sector.  Real Solutions, de Luxemburgse dochter, handhaaft haar positie op de 
luxemburgse markt.  De niewe release van Ibsy, een geïntegreerde bancaire oplossing, wordt systematisch voorgesteld 
aan het bestaande clienteel.  De activiteiten van de joint ventures Supply Chain Software en StorkReal verlopen 
eveneens volgens plan. 

 

2.2. MARKT EN MARKTPOSITIE  

Real Software behoort vandaag bij de top tien van de Belgische IT-bedrijven. De groep heeft zichzelf ten doel gesteld 
het grootste technologieplatform in Benelux en Frankrijk te ontwikkelen en een leidende Europese nichespeler te 
worden. Real Software Group wil de meest geavanceerde technologiepartner worden voor zijn klanten en hen 
ondersteunen bij de optimalisering van hun kernbedrijfsprocessen. Kwaliteit en vooruitstrevendheid staan daarbij 
centraal.  
 
Real Software profileert zich in het IT landschap als een leverancier van oplossingen met een sterke 
prijs/kwaliteitsverhouding.  Door het aanbieden van geïntegreerde oplossingen die bestaan uit een combinatie van 
standaard software, third party software en diensten, onderscheidt Real Software zich van haar concurrenten. 
 
Waar de grote software leveranciers, zoals SAP, Oracle en Microsoft eigen applicaties ontwikkelen, laten zij de 
implementatie ervan over aan “system integrators” zoals Real Software.  Dit zijn vooral kleinere software bedrijven, die 
doorgaans een specialisatie hebben opgebouwd in één bepaalde technologie of functioneel domein.  
 
Real Software is werkzaam in de onderstaande sectoren:  
 

• Binnen de bancaire en verzekeringssector wordt onder meer geprospecteerd bij bedrijven als DMR, CTG, 
EDS en CMG.  Binnen dit marktsegment bieden Eri Bancaire, Temenos, Mysis, AAA, Decalog, Doc1, Sofico 
en Iris oplossingen die concurreren met Real Software’s producten.  80% van de Belgische “Tier1” 
financiële instelling zijn klant van Real Software; in Frankrijk geldt dit voor 30% van de toonaangevende 
bedrijven in de bancaire sector.  Binnen dit segment levert Real Software ook diensten aan de helft van 
de internationale Tier 1 leasing bedrijven.  Het product Ibsy van Real Software Group heeft een 
marktaandeel van 10% in Luxemburg en komt daarmee op de derde plaats. 

 
• Voor wat betreft de Retail sector, heeft Real Software een heel sterke positie in België en Nederland, met 

een marktaandeel van 25% voor haar POS (“point of sale”) oplossingen.  De afdeling Retail 
automatiseert meer dan 15.000 kassas in West Europa en levert diensten aan belangrijke kleinhandelaars 
in Europa.  Anker Systems en BKVision in Nederland en Symag & Timeless in Frankrijk zijn onze 
concurrenten voor zowel productontwikkeling als systeemintegratie.  Odissy, Real Software’s product 
voor de groothandel, heeft een marktaandeeel van 10% in België.  Voor dit segment leveren Dimasys 
(Systemat), Unit4 en Microsoft Business Solutions concurrerende producten en diensten.   

 
• De groep is ook gefocused op Life sciences, en is met haar consulting diensten een geduchte concurrent 

voor de “Big Four” en First Consulting Group.   Bedrijven als Cumas, Liquent, Cegeka, InfoHos en 
Werkamed zijn qua productontwikkeling werkzaam in hetzelfde marktsegment.  De groep heeft in 
Nederland drie van de vijf grootste hospitalen als klant en meer dan 60% van de top vijf 
pharmaceutische bedrijven in België doen beroep op de diensten van Real Software Groep, watr deze in 
België tot marktleider maakt. 
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• Inzake prooductieomgeving kan Real Software zich rekenen tot één van de concurrenten van MRO 
Software en van Datastream, voor wat betreft haar onderhoudsapplicaties, en van Shaeffer, Porini en 
anderen, voor wat betreft haar toepassingen in de textielsector.  Atos Origin, CGE&Y, Cronos, CSC en 
Dolmen zijn ook prominent aanwezig in dezelfde systeem-integratie markt.  RITM, het niche product van 
Real Software Group voor de textielsector, heeft een 15% marktaandeel in België.  Samen met de joint 
venture StorkReal, bekleedt de groep de eerste plaats in de Benelux inzake asset management 
consulting, technologie en implementatie.  

 
• Exact, Cipal, Microsoft Business Solutions, Doc1 en Meridio kunnen worden gerekend tot de concurrenten 

van de groep voor haar producten in de publieke - en overheidssector.   Voor de systeemintegratie-
diensten in de publieke- en overheidssector, concurreert de groep met ondernemingen als Cipal, Cevi, 
IBM, Cronos en Atos Origin.  De groep levert diensten aan ongeveer één derde van de federale 
overheidsadministraties en zij kan Electrabel, Belgacom, de NMBS/SNCB en De Post tot haar klanten 
rekenen.   

 
Real Software kan worden gerekend tot de top 10 van IT leveranciers in België.  Het is echter niet mogelijk om 
tendenzen en verwachtingen in deze markt cijfermatig te illustreren.  Bijna alle ICT ondernemingen weerhouden zich 
ervan marktvoorspellingen te doen, om niet gebonden te zijn aan korte- en langetermijns voorspelllingen en 
vooruitzichten. 
 
De Vennootschap streeft ernaar om voor haar werknemers een aantrekkelijke werkgever te zijn en een 
prestatiegerichte cultuur te ontwikkelen.  Real Software is een “people business”: de werknemers en hun kennis zijn het 
meest belangrijke actiefbestandeel van de vennootschap.   Real Software streeft er ook naar om voor haar werknemers 
een gemeenschap te vormen waar talenten zich thuis voelen en die, gedreven door hun professionalisme, de 
mogelijkheid krijgen om zich verder te ontwikkelen.   
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3. RISICO FACTOREN 
 
 
 

 
Bij toepassing van artikel 96, 1° W. Venn., zoals gewijzigd door de wet van 13 januari 2006, verstrekt de onderneming 
informatie over de belangrijkste risico's en onzekerheden die een negatieve invloed zouden kunnen hebben op de 
ontwikkeling, de financiële resultaten of de marktpositie van de Vennootschap.  
 
IT-markt - De groei van de IT-markt zou kunnen vertragen of volledig verdwijnen. Een neerwaartse tendens op de IT-
markt in de Benelux en Frankrijk zou een negatieve invloed kunnen hebben op de bedrijfsactiviteiten. 
 
Operationele marges - De operationele marges van het segment Services van Real Software zijn afhankelijk van de 
gemiddelde dagtarieven die gefactureerd kunnen worden voor technisch personeel. Deze tarieven zijn onderhevig aan 
talrijke variabelen, waarvan vele buiten de controle van Real Software liggen. De marges in de IT-dienstensector zijn 
onder andere sterk afhankelijk van de invloed van off-shore activiteiten en het feit dat grote softwareondernemingen 
zich gaan richten tot middelgrote ondernemingen met lage instapprijzen. 
 
Er is geen garantie dat de gemiddelde dagtarieven stabiel zullen blijven. Een daling van de gemiddelde dagtarieven zou 
negatieve gevolgen kunnen hebben voor Real Software. Ook de invloed van off-shore activiteiten beperkt de marges 
van het dienstensegment.  
 
Arbeidsmarkt - De groei van het dienstensegment in België vereist bijkomend personeel (69 netto) om de 
bedrijfsdoelstellingen te halen. Er is momenteel veel vraag naar IT'ers op de Belgische arbeidsmarkt. De werving van 
dergelijke medewerkers blijft aldus een uitdaging. In 2005 hebben 194 medewerkers de Vennootschap verlaten, 
tegenover 124 nieuwe aanwervingen en de lancering van een intensieve recruteringscampagne.  
 
Sales-pipeline - De verkooporganisatie in België werd midden 2005 geherstructureerd. Het bedrijfsplan voor 2006 
steunt hiervoor op welbepaalde verkoopsuccessen in zowel het Productensegment als in het Services segment. Het 
betreft bestellingen van zowel nieuwe als bestaande klanten. Hoewel er steeds meer bestellingen binnenkomen, is er 
geen garantie dat de geplande verkopen ook effectief zullen worden verwezenlijkt.  
Een deel van de verwachte verkoop heeft betrekking op producten die nog in ontwikkeling zijn en/of uitgebreid moeten 
worden. Dit houdt een risico in en kan bijgevolg een invloed hebben op mogelijkheid om al dan niet beloofde 
oplossingen te verkopen en/of te leveren. 
 
Gerechtelijke procedures – de Vennootschap is betrokken in een aantal gerechtszaken die op grond van IFRS kunnen 
worden beschouwd als latente verplichtingen. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar Hoofdstuk 12.1.2.30.   
 
Financiële positie - Teneinde de schulden af te bouwen en de vereiste herstructureringen te financieren, is de 
Vennootschap van plan om in de loop van 2006 ofwel een deel van haar activa te verkopen, en/of kapitaal op te halen, 
zodat een winstgevende business met gezonde operationele marges en een evenwichtige overhead kan ontstaan.  
Opdat de Vennootschap over voldoende tijd zou beschikken om de schuldvermindering te realiseren, heeft de 
schuldeiser van de lening van € 44,8 miljoen de mogelijkheid tot 50% schuldkwijtschelding verlengd met 1 jaar, tot 
april 2007, en 1 jaar uitstel verleend tot juni 2007 voor de interest- en kapitaalsaflossingen van 2006. 
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4. WERKNEMERS 
 

4.1. AANTAL WERKNEMERS EN PERSONEELSBEWEGINGEN  

Op de datum van dit jaarverslag stelt Real Software 1.102 mensen te werk. Sinds boekjaar 2003 is het aantal 
werknemers als volgt gedaald: op 31 december 2003 telde Real Software Group 1.470 werknemers; op 31 december 
2004 waren dat er 1.251 werknemers en op 31 december 2005 1.155.  
 
De verdeling van het personeel is momenteel als volgt:  
 
 

Department No. of personnel members 
Segment: Services  706 
Segment: Products (incl. retail) 308 
Sales & Marketing  42 
Staff & Support 46 
  
TOTAAL 1,102 

 
 
Om de algemene kosten onder controle te houden, werd er een aantal werknemers ontslagen in 2005. Dit leidde tot 
een groot personeelsverloop. In totaal 194 verlieten personeelsleden de onderneming.  
Om dit tegen te gaan, werd er een personeelsbindingsinitiatief gestart. Een van de maatregelen was dat er aan 30 
personeelsleden een hoger salaris werd aangeboden. In 2005 werden er 124 nieuwe medewerkers aangenomen om de 
technologische competentie van de groep uit te breiden. In september 2005 werd er een intensieve wervingscampagne 
gelanceerd om nieuwe werknemers aan te trekken. Daarbij lag de nadruk op werknemers met kennis van nieuwe 
technologieën, zoals JAVA en .Net.  
 
De evolutie van het personeel en het hoge personeelsverloop in de laatste drie (3) jaar kan enerzijds verklaard worden 
door de afstoting van niet-kernactiviteiten en activiteiten binnen de groep en anderzijds door de volgende factoren:  
 

- de grote onzekerheid rond het voorbestaan van de onderneming in 2002 en 2003;  
- de problemen met de aandeelhouders op dat ogenblik;  
- de nieuwe strategische keuzes die de onderneming heeft gemaakt gedurende de laatste drie jaar 

(producten/diensten);  
- de nieuwe ondernemingscultuur die werd ingevoerd met de toetreding van de nieuwe referentie-

aandeelhouder;  
- de nieuwe organisatie: centralisatie van de ondersteunende diensten (administratie, personeelsbeheer, 

verkoop en marketing) 

4.2. ORGANISATORISCHE INTEGRATIE  

Begin 2004 begon een stuurgroep met de uitwerking van een nieuwe organisatiestructuur om de vier (4) divisies die 
eind 2001 gecreëerd werden, te vervangen door een op functionaliteit gerichte organisatie (België-Nederland). In de 
nieuwe structuur werden vergelijkbare activiteiten van de oude divisies samengebracht in functionele departementen 
om zo de efficiëntie te verhogen. Er vonden vijf grondige workshops plaats waarbij alle lijnmanagers betrokken werden. 
Op 18 juni 2004 werd er een grote personeelsvergadering gehouden om al het personeel op de hoogte te stellen van 
de nieuwe organisatiestructuur. 

 
De volgende stap in de integratie werd gezet in november 2004. Toen werd de Belgisch-Nederlandse organisatie 
opgeheven en geïntegreerd in de ondernemingsorganisatie om zo duidelijkere rapporteringslijnen tot stand te brengen 
en de afdelingen nauwer te betrekken bij het bedrijf. 
 
Parallel met deze organisatorische integratie werd ook het personeelsbeleid in België verder aangepast. Sinds 2002 
loopt er een plan om de loon- en arbeidsvoorwaarden van overgenomen bedrijven stilaan weg te werken. In 2005 werd 
er veel vooruitgang geboekt in de gelijkmaking van alle personeelsvoorzieningen binnen de groep. 
 
In augustus 2005 is de onderneming begonnen met workshops om de bedrijfsresultaten te verbeteren door het 
verantwoordelijkheidsgevoel en de betrokkenheid van de individuele werknemers en de organisatie te stimuleren. Deze 
wijziging in de ondernemingscultuur houdt in dat al onze medewerkers aangemoedigd worden om het gevoel te hebben 
dat ze verantwoordelijkheid dragen en het verschil kunnen betekenen voor het bedrijf. 
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4.3. ONDERNEMINGSRAAD 

Het consultatieproces is op kruissnelheid gekomen in 2005. De ondernemingsraad, het comité voor preventie en 
bescherming op het werk en de vakbondsafvaardiging, die werden ingericht in 2004, draaien nu op volle toeren. De 
notulen van de maandelijkse vergaderingen kunnen worden geraadpleegd door alle werknemers op het intranet van 
Real Software (RealPortal). De onderneming laat geen kans onbenut om tot een constructieve dialoog te komen met 
alle overlegorganen.  

 

4.4. INTERNATIONAL OVERZICHT  

Hierna vindt u een overzicht van het personeelsbestand per land: 
 

Country No. of personnel members 
België 681 
Frankrijk 321 
Luxemburg 71 
Nederland 29 
TOTAAL 1,102 
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5. ORGANISATIESTRUCTUUR VAN REAL SOFTWARE GROUP 
 
 
Zoals uitgelegd in Hoofdstuk 1, heeft Real Software momenteel deelnemingen, het weze rechtstreeks of onrechtstreeks, 
in verscheidene verschillende Belgische en buitenlandse vennootschappen.  
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6. TOEZICHTHOUDENDE ORGANEN EN SENIOR MANAGEMENT 
 
 

6.1. ALGEMEEN 

6.1.1. RAAD VAN BESTUUR 

6.1.1.1. Samenstelling van de Raad van Bestuur 

Naar aanleiding van de inbreng op 6 april 2004 door Gores Technology Group, LLC, via haar verbonden onderneming 
Real Holdings, LLC, werd deze laatste meerderheidsaandeelhouder van Real Software, zoals  ook uitgelegd in Hoofdstuk 
10. De huidige samenstelling van de raad van bestuur is nog altijd een weerspiegeling van de sterke betrokkenheid van 
de meerderheidsaandeelhouder in het toezicht op het bedrijf: vier (4) bestuurders, waaronder de voorzitter, zijn 
aangesteld door Real Holdings, LLC. Samen met drie (3) onafhankelijke bestuurders en de gedelegeerd bestuurder 
vormen ze een achtkoppige raad van bestuur. 
 
In januari 2006 werd Gores Technology Ltd, Kusnacht Branch, met vaste vertegenwoordiger Ashley W. Abdo, benoemd 
als nieuwe gedelegeerd bestuurder van de onderneming, en volgede daarmee Peter Op de Beeck BVBA op, die 
gedelegeerd bestuurder was van oktober 2004 tot januari 2006.  
 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de huidige leden van de raad van bestuur en de duur van hun mandaat: 

 

Naam Uitvoerende 
of niet-

uitvoerende 
bestuurder 

Functie  Begin 
mandaat 

Einde 
mandaat 

De hr. William B. Patton, Jr. Niet-uitvoerend Bestuurder en 
voorzitter 

2004 2010 

Gores Technology Ltd., Kusnacht 
Branch.  
Vertegenwoordigd door Ashley. W. 
Adbo 

Uitvoerend Bestuurder en  
gedelegeerd 
bestuurder  

2006 2012 

Burggraaf Etienne Davignon Niet-uitvoerend  Onafhankelijk 
bestuurder 

2004 2010 

JPD Consult BVBA, 
vertegenwoordigd door de heer 
Jean-Pierre Depaemelaere 

Niet-uitvoerend  Onafhankelijk 
bestuurder 

2004 2010 

DR Associates BVBA, 
vertegenwoordigd door de hr . Filip 
Roodhooft 

Niet-uitvoerend Onafhankelijk 
bestuurder 

2004 2010 

De hr. Mark Stone Niet-uitvoerend Bestuurder 2005 2011 
De hr. William B. Patton, Jr.  Niet-uitvoerend Bestuurder 2004 2010 
De hr. Joseph P. Page Niet-uitvoerend Bestuurder 2004 2010 
De hr. Scott Honour Niet-uitvoerend Bestuurder 2005 2011 
 

De raad van bestuur bevestigt dat burggraaf Etienne Davignon; JPD Consult BVBA, vertegenwoordigd door de heer 
Jean-Pierre Depaemelaere, en DR Associates BVBA, vertegenwoordigd door de heer Filip Roodhooft, in aanmerking 
komen om als onafhankelijke bestuurders te zetelen aangezien ze voldoen aan de criteria die beschreven worden in 
Hoofdstuk 6 en 8. Door de aanstelling van hooggekwalificeerde onafhankelijke bestuurders die over uitgebreide 
bedrijfservaring beschikken (zoals hierna uiteengezet), toont de raad van bestuur zijn engagement inzake een gezond 
ondernemingsbestuur. Het niveau en de kwaliteit van de onafhankelijke bestuurders verzekeren dat de onderneming 
zich toelegt op corporate governance. Voor meer informatie over het beleid en het engagement van Real Software 
inzake corporate governance verwijzen we naar Hoofdstuk 8.4. 

 
De raad van bestuur beschikt over relevante kennis inzake bedrijfsvoering: 
  
- Burggraaf Etienne Davignon heeft een internationale zaken-, politieke en diplomatieke carrière op het hoogste 

niveau uitgebouwd en kan als geen ander onafhankelijk en relevant advies verlenen aan het bedrijf. Als 
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voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité stuurt hij op doeltreffende wijze het beleid en toezicht 
over het personeel en executive management. 

 
- Prof. Dr. Filip Roodhooft, vast vertegenwoordiger van DR Associates BVBA, is onafhankelijk bestuurder en 

voorzitter van het auditcomité. Zijn academische kwalificaties en leerstoelen bij de K.U.L. en Vlerick Leuven Gent 
Management School op het vlak van accountancy en het voorzitterschap van de examencommissie van het 
Instituut der Accountants en Belastingconsulenten maken hem bijzonder geschikt voor deze taak. 

 
- ir. Jean-Pierre Depaemelaere, vast vertegenwoordiger van JPD Consult BVBA, zetelt ook in het auditcomité en 

het benoemings- en remuneratiecomité als onafhankelijk bestuurder. Zijn specifieke ervaring op het vlak van 
human resources en algemeen management (o.a. directeur-generaal corporate HR bij Tractebel), plaatst hem 
op de eerste rang bij het uitwerken van beleidslijnen voor de groep in het kader van het auditcomité en het 
benoemings- en remuneratiecomité. 

 
- William B. Patton, Jr., werd voorgedragen door Gores Technology Group. Hij is actief in investeringsfondsen en 

is voormalig bedrijfsleider van beursgenoteerde ondernemingen in de Verenigde Staten, ondermeer Unisys 
Corporation, een Fortune 500 bedrijf. Zijn lange loopbaan met veel internationale, onder andere Europese 
betrokkenheid, verschaffen aan de Vennootschap de mogelijkheid beroep te doen op zijn waardevolle ideeën in 
verband met strategie en human resources, o.a. motivatie en retentiebeleid. Hij heeft Ashley Abdo opgevolgd als 
voorzitter van de raad van bestuur en is tevens lid van het benoemings- en remuneratiecomité en van het 
corporate governance comité. 

 
- Ashley W. Abdo, vast vertegenwoordiger van Gores Technology Ltd. Kusnacht Branch, is woonachtig in 

Zwitserland.  Hij maakt deel uit van het operating due diligence and portfolio management van Gores.  Dhr. 
Abdo heeft meer dan 18 jaar ervaring op het vlak van verkoop, verkoopsmanagement en senior management.  
Voordien was Ashley Abdo President en CEO van Aonix Corporation en President en CEO van Jamis Software 
Corporation (beide opgenomen in de portefeuille van Gores).  

 
- Joseph P. Page 

Dhr. Page is lid van het operating due diligence en portfolio management-team van Gores.  Hij heeft een erg 
belangrijke ervaring opgebouwd in verscheidene operationele en financiele functies. Dhr. Page was Senior 
Principal and Chief Operating Officer bij het investeringsfonds Shelter Capital Partners, alvorens bij Gores toe te 
treden.  Voordien bekleede hij ook verscheidene uitvoerende kaderfuncties bij private en publieke 
ondernemingen, geleid door MacAndrews & Forbes (M&F).  Hij was op dat ogenblik tevens voorzitter van 
Panavision, CFO bij The Coleman Company en CFO van New World Communications.  Dhr Page was daarvoor 
ook partner bij Waterhouse.   

  
- Scott M. Honour 

Dhr. Honour heeft Gores in 2002 vervoegd en is verantwoordelijk voor de organisatie van transacties en het 
nastreven van strategische initiatieven binnen Gores.  Voordien was als investment-banker betrokken bij het 
creëren, structureren, financieren en uitvoeren van investeringsprojecten.  Van 2001 tot 2002 was hij als 
gedelegeerd bestuurder bij UBS Warburg verantwoordelijk voor de relaties met technologie-gerichte 
investeerders, met inbegrip van Gores, and heeft hij het bedrijf Transaction Development Group opgericht.  
Daarvoor was hij ook werkzaam als investment banker bij Donaldson, Lufkin & Jenrette, waar hij verscheidene 
fusies en overnames heeft begeleid en belangrijke financiële investeringen en herstructureringsopdrachten.  Dhr. 
Honour was van 1995 tot 1997 tevens een vice president van DLJ’s Merchant Banking Group.  
 

- Mark R. Stone 
Dhr. Stone is binnen Gores verantwoordelijk voor wereldwijde operaties, met inbegrip van het beheer van alle 
Gores portfoliobedrijven en operationele due-diligence.  Hij is sinds 2005 werkzaam bij Gores.  Tot voor kort was 
hij CEO van Sentient Jet, de pionier en hoofdleverancier van privé jet-lidmaatschapsdiensten.  Daarvoor was hij 
voorzitter en CEO bij Narus Inc, een leverancier van telecommunicatiesoftware infrastructuur aan vliegtuigen en 
next-generation dienstverlening.  Voordien was hij ook voorzitter en CEO bij Sentex Systems, Inc., producent 
van veiligheids- en toegangscontrole gevestigd in Los Angeles.  Daarvoor was hij Corporate General Manager bij 
TicketMaster/ CitySearch Inc.  Voorafgaand aan TicketMaster/CitySearch was dhr. Stone gedurende 5 jaar 
werkzaam bij the Boston Consulting Group binnen de afdeling hoogtechnologishce en industriële goederen.  Hij 
was daar werkzaam in de kantoren van Boston, London, Los Angeles en Seoul.  
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6.1.1.2. Corporate Governance and IAS 24 melding 

Alle leden van de raad van bestuur hebben reeds een bestuursmandaat uitgeoefend bij andere ondernemingen en/of 
parnerships of doen dat nog altijd. Deze mandaten bieden Real Software het voordeel van bijkomende ervaring en zijn 
geen van allen in strijd met de belangen van de onderneming of de uitvoering van de mandaten van deze bestuurders 
binnen Real Software. Derhalve is de raad van bestuur van oordeel dat de lijst van andere mandaten geen belang heeft 
en niet dient te worden bekendgemaakt. Verder wordt erop gewezen dat geen enkel lid van de raad van bestuur in de 
voorbije vijf jaar betrokken, bestraft of veroordeeld is geweest in een zaak van fraude, faillissement of schending van 
de regelgeving.  
 
Met uitzondering van de consultancy overeenkomst met de gedelegeerd bestuurder (zie Hoofdstuk 11) heeft Real 
Software op dit ogenblik geen dienstenovereenkomsten gesloten waarbij voordelen worden toegekend aan de leden 
van de raad van bestuur bij de beëindiging van hun mandaat. 

6.1.2. SENIOR MANAGEMENT 

6.1.2.1. Algemeen 

Het senior management van de onderneming wordt aangesteld door de raad van bestuur. De taken van het senior 
management werden vastgelegd door de raad van bestuur in nauw overleg met de CEO. 
 
Zoals uitvoeriger uitgelegd in Hoofdstuk 2, zijn de activiteiten van Real Software en haar dochterondernemingen 
ondergebracht in verschillende segmenten en divisies.  De CEO houdt toezicht op de verschillende segmenten en 
divisies. Samen met de divisieleiders, de CFO en de Secretaris-Generaal vormt de CEO het senior management van Real 
Software. Het senior management omvat alle uitvoerende bestuurders van Real Software, doch vormt geen 
directiecomité in de zin van artikel 524bis W.Venn. 
  

6.1.2.2. Samenstelling van het Senior management 

Op de datum van dit jaarverslag bestaat het senior management uit zeven (7) leden, zoals hierna uitgelegd:  
 

Naam Functie Werkadres 
Gores Technology Ltd, 
Kusnacht Branch, 
vertegenwoordigd door 
Ashley W. Abdo  

Chief Executive Officer 
(CEO) en gedelegeerd 
bestuurder 

Alte Landstrasse 39A, 8700 Kusnacht, 
Zwitserland 

De hr. Guy Herregodts Vice President Sales & 
Marketing 

Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich, België 

De hr. Paul De Schrijver  Vice President International 
Operations 

Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich, België 

De hr. Johan Bosschaerts Vice President Services Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich, België 
De hr. Roger Lemmens Operations Manager Retail Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich, België 
De hr. Jos Nijns Chief Financial Controller Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich, België 
De hr. Thierry de Vries Secretaris-Generaal Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich, België 
 
 
Hieronder vindt u een korte beschrijving van de leden van het senior management: 
 
Mr. Ashley W. Abdo, vast vertegenwoordiger van Gores Technology Ltd., Kusnacht Branch.  
Zie hoger, p. 20 
 
Mr. Guy Herregodts – Vice President Sales & Marketing 
Guy Herregodts trad op 1 maart 2005 tot Real Software toe als VP Sales & Marketing. Hij startte zijn verkoopscarrière bij 
Teledata in 1987. Nadien bekleedde hij account-management-, verkoopmanagement- en algemene managementfuncties bij 
Turbodata Benelux. Toen die vennootschap in 1996 werd overgenomen door ADP Inc., een Amerikaanse groep gespecialiseerd 
in IT-services, werd hij VP van ADP Dealer Services Benelux. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van ICT-services voor grote automobielconstructeurs. In 1998 trad hij toe tot CSDG NV als directeur verantwoordelijk voor de 
integratie van Belgium On Line, Globe Internet, United Callers, Arcadis en Imaginet. Toen die onderneming door Cable & 
Wireless werd overgenomen werd hij General Manager Benelux. Hij herstructureerde de organisatie in 3 productgroepen voor 
IP-oplossingen, Netwerkintegratie en Dataservices. Bij Omaga Pharma werd hij als General Manager verantwoordelijk voor het 
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aanreiken van OmegaSoft ICT-oplossingen voor de medische wereld. Hij ontwikkelde de organisatie ook in Frankrijk en 
Nederland. 
 
Mr. Paul De Schrijver – Vice President International Operations 
Paul De Schrijver trad op 1 maart 2005 tot Real Software toe als VP International Operations. Hij is verantwoordelijk voor de 
internationale verrichtingen, de strategische planning, overnames en joint ventures van de groep. Paul De Schrijver begon zijn 
carrière in 1986 als advocaat bij Allen & Overy en legde zich daarbij toe op bedrijfsherstructureringen, joint ventures en fusies 
& overnames. Vanaf 1992 raakte hij betrokken bij het management en de herstructurering van Turbodata. Deze groep groeide 
uit tot Europees marktleider.  Toen Turbodata in 1996 werd overgenomen door ADP Inc.kwam hij binnen de nieuwe Europese 
hoofdzetel van de automobielafdeling van ADP aan het hoofd te staan van de bedrijfsontwikkeling. Hij had de leiding over de 
strategische planning. Later combineerde hij die functie met het beheer van de Large Account relaties (autoproducenten). 
Sinds 2000 stond  Paul De Schrijver als Vice President vanuit Parijs aan het hoofd van de bedrijfsontwikkeling van ADP in 
Europa. In die functie leidde hij tal van overname- en verkoopprojecten voor de vier afdelingen binnen Europa. 
 
Mr. Johan Bosschaerts – Vice President Services 
Als VP Services staat hij momenteel aan het hoofd van de professionele serviceafdeling van de groep. Bij aanvang van zijn 
carrière was hij vooral betrokken bij het definiëren, het ontwerp, beheer en implementeren van verschillende producten voor 
overwegend de distributiesector. Omwille van zijn toenemende voorkeur voor bedrijfsinnovatie door middel van technologie, 
ging hij zich steeds meer toeleggen op de ontwikkeling en levering van professionele projecten. Om die reden kwam hij Real 
Software, als groot en ambitieus speler op de Belgische markt inzake professionele services, vervoegen. Na het succesvolle 
verloop van verschillende internationale projecten, startte hij zijn eigen team van professionals. In 2002 kwam hij aan het 
hoofd te staan van de Services & Solutions-groep van de Industry afdeling van Real Software. 
 
Mr. Roger Lemmens – Operations Manager Retail 
Roger Lemmens ging in juli 2002 bij Real Software van start als Country Manager voor Nederland. Momenteel staat hij aan het 
hoofd van de operaties van de retailafdeling van de groep. Roger, die een masters degree wiskunde en informatie aan de TU 
van Eindhoven behaalde, begon zijn carrière als projectmanager in de meest uiteenlopende gebieden. ERP-implementaties, ISO 
9001-projecten en BPR-projecten zijn daar een paar voorbeelden van. Sinds 1993 verwierf hij praktische ervaring in ICT, 
Logistiek en klantenservicemanagement, in verschillende internationale omgevingen, hoofdzakelijk binnen de distributiesector. 
Door zijn groeiende voorliefde voor efficiënte en effectieve bedrijfsverrichtingen via ICT, ging hij zich steeds meer toeleggen op 
projecten van change management binnen de distributiesector. Daarom trad hij toe tot Real Software, een ambitieuze IT-
speler binnen de sector van de distributie, groothandel en kleinhandel. Na een reeks geslaagde commerciële en operationele 
projecten kwam Roger Lemmens in april 2005 aan het hoofd van de retailafdeling te staan. 
 
Mr. Jos Nijns – Chief Financial Officer (CFO) 
Op 6 september 2004 werd Jos Nijns benoemd tot Chief Financial Officer van de Real Software Groep.  Sinds 1982 verwierf hij 
een ruime financiële ervaring binnen gerenommeerde multinationale ondernemingen. Tijdens de afgelopen zeven jaar deed hij 
bij EDS een diepgaande kennis van de ICT-sector op. Van 1982 tot 1996 verwierf hij een uitgebreide ervaring met 
verschillende financiële aspecten binnen internationale ondernemingen, zoals Elf Aquitaine Belgium, Estée Lauder, Upjohn en 
Schindler Europe. Sinds 1997 bekleedde hij verschillende leidinggevende financiële functies bij EDS, een van de wereldwijd 
toonaangevende ICT-ondernemingen. In 2002 werd hij benoemd tot Finance Director Benelux.   
 
Mr. Thierry de Vries – Secretary General 
Thierry de Vries vervoegde de Real Software groep op 1 december 2001. Hij beschikt over twintig jaar ervaring in nationale en 
buitenlandse advocatenkantoren als litigator en business lawyer.  De secretaris-generaal is door de Raad van Bestuur 
aangesteld als “Company Secretary” en is verantwoordelijk voor de goede werking van de Raad van Bestuur en diens sub-
comités. Hij staat in voor de implementatie van de principes van corporate governance binnen het bedrijf en assisteert het 
uitvoerend management met interne organisatie, contacten met de Raad van Bestuur en operationele ondersteuning. Hij is 
verantwoordelijk voor het Corporate Office dat juridische bijstand verleent aan de activiteiten van de groep en dat de externe 
communicatie verzorgt. Hij is tevens voorzitter van de Ondernemingsraad van het bedrijf.  
 

6.2. BELANGENCONFLICTEN  

6.2.1. ALGEMEEN 

Ieder lid van de raad van bestuurder en van het senior management wordt aangespoord om zijn persoonlijke en 
zakelijke aangelegenheden zo te regelen dat directe en indirecte belangenconflicten met de onderneming vermeden 
worden. Het Corporate Governance Charter van de onderneming bevat specifieke procedures die de omgang met 
mogelijke belangenconflicte regelen. Samengevat komt het erop neer dat de bestuurder of senior manager de raad van 
bestuur voorafgaand aan zijn aanstelling op de hoogte moet brengen van verrichtingen met partijen die op enigerlei 
wijze verbonden zijn met Real Software of dochterondernemingen daarvan. Gedurende zijn mandaat moet hij de 
voorzitter van de raad van bestuur op de hoogte brengen van iedere verrichting die hij of zijn verwanten willen 
aangaan met een verbonden partij, en deze verrichting mag alleen worden aangegaan na goedkeuring door de raad 
van bestuur. Onder "verrichtingen met verbonden partijen" van een bestuurder of een senior manager wordt verstaan: 
elke transactie om diensten te verlenen of goederen te leveren aan Real Software of diens dochterondernemingen die 
wordt aangegaan door ofwel de bestuurder of senior manager zelf, zijn echtgenoot of samenwonende partner of zijn 
bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, ofwel een rechtspersoon die direct of indirect bestuurd wordt door de 
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desbetreffende bestuurder of senior manager, zijn echtgenoot of samenwonende partner of een bloed- of aanverwant 
tot in de tweede graad. Deze regels gelden onverminderd de wettelijke procedures die worden behandeld in Hoofdstuk 
8.  
 

6.2.2. BELANGENCONFLICTEN IN HOOFDE VAN BESTUURDERS 

  
Artikel 523 W.Venn. regelt de situaties waarin bestuurders rechtstreeks of onrechtstreeks tegengestelde 
vermogensrechtelijke belangen hebben bij beslissingen of verrichtingen die behoren tot de bevoegdheid van de Raad 
van Bestuur. De betrokken bestuurder moet de andere leden van de Raad van zijn belangenconflict op de hoogte 
brengen vooraleer de Raad van Bestuur over deze kwestie een beslissing neemt. Hij dient ook de commissaris op de 
hoogte te brengen van zijn belangenconflict. De betrokken bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslaging en 
stemming door de Raad. De Raad van Bestuur moet in de notulen de aard van de te nemen beslissing of verrichting, en 
de verantwoording ervan beschrijven. De notulen moeten in het jaarverslag van de Raad van Bestuur worden 
opgenomen. Het jaarverslag van de Raad van Bestuur evenals het verslag van de commissaris moeten de 
vermogensrechtelijke gevolgen van deze beslissing of transactie beschrijven. 
 
De procedure dient niet te worden toegepast wanneer het verrichtingen betreft die gebruikelijk zijn en die hebben 
plaatsgevonden onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke 
verrichtingen.  Ze geldt evenmin voor verrichtingen en beslissingen tussen vennootschappen waarvan de ene 
(rechtstreeks of onrechtstreeks) minstens 95% van de stemrechtverlenende effecten van de andere bezit, of wanneer 
van beide ondernemingen minstens 95% van de stemrechtverlenende effecten in het bezit zijn van een derde 
vennootschap.    
 
In toepassing van artikel 524 W.Venn. moeten beursgenoteerde ondernemingen de volgende procedure naleven in een 
situatie van mogelijke belangenconflicten.  
Samengevat moeten voormelde beslissingen of verrichtingen voorafgaand onderworpen worden aan de beoordeling van 
een commissie van drie onafhankelijke bestuurders. Deze commissie wordt bijgestaan door één of meer onafhankelijke 
experts, door de commissie aangesteld. De commissie moet een schriftelijk gemotiveerd advies uitbrengen bij de Raad 
van Bestuur met betrekking tot een aantal door de wet voorgeschreven elementen. Nadat hij kennis heeft genomen 
van het verslag moet de Raad van Bestuur beraadslagen en stemmen over de voorgestelde beslissing of verrichting. 
Indien de Raad van Bestuur afwijkt van het advies van de commissie moet hij dit motiveren in zijn notulen. De 
commissaris beoordeelt de getrouwheid van de gegevens vermeld in het advies van het comité en de notulen van de 
Raad van Bestuur. Het besluit van de commissie, een uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur en het oordeel 
van de commissaris worden weergegeven in het jaarverslag van de vennootschap. 
 
Artikel 524ter W.Venn. voorziet in een soortgelijke procedure in het geval van belangenconflicten in hoofde van leden 
van het directiecomité. Als er een dergelijk conflict bestaat, is alleen de raad van bestuur gemachtigd om de beslissing 
te nemen die aan de basis ligt van het belangenconflict. Er wordt op gewezen dat het uitvoerende management van 
Real Software niet beschouwd kan worden als een directiecomité in de zin van artikel 524bis W.Venn.  
 
In de loop van 2005 werden de raad van bestuur en vervolgens de commissaris op de hoogte gebracht van mogelijke 
belangenconflicten in de zin van artikelen 523 en 524 W. Venn. Meer informatie hierover is te vinden in Hoofdstuk 11 
inzake verrichtingen tussen verbonden partijen. 
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7. VERGOEDINGEN EN VOORDELEN 
 

7.1. VERGOEDINGEN EN VOORDELEN 

De vergoeding die betaald wordt aan de leden van de raad van bestuur van Real Software voor de uitoefening van hun 
mandaat wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. Het benoemings- en 
remuneratiecomité geeft aanbevelingen aan de raad van bestuur met betrekking tot het vergoedingsbeleid, de 
richtlijnen en doelstellingen van de bestuurders en het senior management van de Vennootschap.  

7.1.1. NIET-UITVOERENDE BESTUURDERS 

7.1.1.1. Vaste vergoedingen 

Een bestuursmandaat kan ad nutum (op ieder ogenblik) worden beëindigd, zonder enige vorm van compensatie.  
 
Het vergoedingspakket van de niet-uitvoerende bestuurders dient te worden goedgekeurd door de algemene 
vergadering van aandeelhouders. 
 
Volgens de voorschriften van de Belgische Corporate Governance Code mag de vergoeding die aan niet-uitvoerende 
bestuurders wordt betaald, enkel worden bepaald op basis van diens verantwoordelijkheden en gepresteerde tijd en 
mogen aan niet-uitvoerende bestuurders geen prestatiegerichte voordelen worden toegekend zoals bijvoorbeeld 
bonussen, opties, lange termijnsaandelenoptieplannen of pensioenvoordelen. 
 
Er werd in 2004 aan geen enkele betuurder een vergoeding betaald voor bijkomende dienstverlening aan de Real 
Software Groep.  Als regel kent de groep geen voordelen toe die prestatiegebonden zijn (bijvoorbeeld bonus, optie of 
pensioenregeling) aan de non executieve bestuurders, weze het onafhankelijke of andere bestuurders.  Dit is trouwens 
in lijn met de aanbevelingen terzake van de Corporate Governance Code. 
 
In tegenstelling tot de Corporate Governance Code, kent Real Software geen vergoedingen toe aan haar niet-
uitvoerende bestuurders, tenzij indien deze bestuurders eveneens onafhankelijke bestuurders zijn. Bijgevolg, en 
conform de aanbevelingen terzake door het benoemings- en remuneratiecomité, bestaat hun vergoeding uit de 
volgende elementen:  

- een jaarlijks vast bedrag per bestuurder ten belope van €11.800; 
- aan de voorzitter van de Raad van Bestuur – enkel indien het een onafhankelijke bestuurder betreft 

– wordt een dubbele vergoeding toegekend, dus €23.600 (dit was in 2005 niet van toepassing); 
- een vaste vergoeding van €1.200 per vergadering van de Raad en/of het sub-comité waaraan de 

bestuurder in kwestie deelneemt (dit bedrag wordt herleid tot €600 in het geval van een vergadering 
per telefonische conferentie).  

- Voor bijkomende vergaderingen vereist door de noodwendigheden van het bedrijf, zullen dezelfde 
variabele vergoedingen worden toegekend.  

 
In 2005 bedroeg de totale vergoeding aan bestuurders voor de uitoefening van hun mandaten € 811.000,79, waarvan € 
964.299,26 betrekking had op mandaten uitgeoefend tijdens het boekjaar 2005 en € 116.700,83 gerelateerd is aan het 
boekjaar 2004, doch slechts in 2005 werd uitgekeerd.  
 
De volgende uitsplitsing kan worden gemaakt: 
 

- ‘Niet-uitvoerende’ bestuurders 
• Onafhankelijke bestuurders: € 142.200,00, in casu voor drie (3) onafhankelijke bestuurders in 2005 

• JPD Consult BVBA: 59,800.00 € 
• DR Associates BVBA: 49,600.00 € 
• Etienne Davignon: 32,800.00 € 

• Andere bestuurders: niet van toepassing 
 

- ‘Uitvoerende’ bestuurders 
• Gedelegeerd bestuurder Peter Op de Beeck BVBA, vertegenwoordigd door Peter H. Op de Beeck: 

€552.099,96  
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De overeenkomst met de voormalige CEO Peter Op de Beeck BVBA voorzag een jaarlijkse vaste 
vergoeding t.b.v. € 439.600,00. Deze kon in de drie volgende jaren telkens met € 50.000,00 
vergroten indien een bepaalde omzetgroei zou worden bereikt en met een variabele vergoeding op 
basis van omzet, winst, cash flow en persoonlijke objectieven die door de Raad van Bestuur worden 
gesteld en geëvalueerd met een target van 100% van de vaste vergoeding. Bovendien werden 
telefoon-, restaurant- en reisonkosten middels voorlegging van rechtvaardigingsstukken vergoed, 
alle overige kosten zijn in de vaste vergoeding inbegrepen9. 
 

Nota: In januari 2006 werd Peter Op de Beeck BVBA in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder en 
CEO opgevolgd door Gores Technology Ltd, Kusnacht Branch. De managementovereenkomst tussen 
Gores Technology Ltd, Kusnacht Branch, voorziet in een vaste jaarlijkse vergoeding van € 400.000, 
betaalbaar in 12 termijnen, en een bijkomende vergoeding van € 275.000 wanneer bepaalde 
doelstellingen zoals vastgelegd door de raad van bestuur, gehaald worden. De vaste vergoeding 
omvat alle uitgaven, behalve telefoon-, restaurant-, overnachtings- en reiskosten, dewelke worden 
terugbetaald mits voorlegging van verantwoordingsstukken.  

 
Vanaf 2005 wordt de vergoeding van de bestuurders berekend per kalenderjaar en op halfjaarlijkse basis betaald. De 
berekening van de bestuurdersvergoeding is gebaseerd op de aansprakelijkheid van de bestuurder, waarvoor een 
minimaal vast vergoedingsniveau wordt vastgelegd. Om bovendien de actieve inspanningen van bestuurders te 
erkennen, wordt er een vaste vergoeding toegekend per bijgewoonde vergadering. De berekening is gebaseerd op een 
gemiddelde van elf (11) vergaderingen van de raad van bestuur en zijn subcomités (zes (6) vergaderingen als raad van 
bestuur, d.w.z. één (1) per kwartaal, één (1) strategische vergadering en één (1) begrotingsvergadering) en een 
gemiddelde van vier (4) comitévergaderingen (auditcomité of benoemings- en remuneratiecomité), plus één (1) 
bijkomende vergadering om eventuele bijzondere problemen te behandelen.  
 
Op de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 maart 2005 werd besloten dat de vergoeding voor 
onafhankelijke bestuurders € 201.600 zal bedragen voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2005.  De effectieve 
kost voor deze mandaten bedroeg € 142.200 in 2005.  De raad stelt voor om € 174.600 te voorzien voor de vergoeding 
van de onafhankelijke bestuurders voor het boekjaar 2006. Dit voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
algemene vergadering van aandeelhouders die zal plaatsvinden op 28 maart 2006. 
 
De raad van bestuur is van mening dat dit vergoedingspakket gerechtvaardigd is, aangezien het in overeenstemming is 
met de marktpraktijk en de verwachtingen. Het aanbieden van een behoorlijke vergoeding laat de Vennootschap 
bovendien toe om ervaren onafhankelijke bestuurders uit verschillende economische sectoren aan te trekken en te 
behouden.  

7.1.1.2. Uitgaven en kosten 

Naast de voornoemde vergoeding, die alleen geldt voor onafhankelijke of uitvoerende bestuurders, hebben alle 
bestuurders recht op terugbetaling, na voorlegging van rechtvaardigingsstukken, van de directe contante uitgaven (bijv. 
reis- of overnachtingskosten voor buitenlandse zakenreizen, bijzondere communicatiekosten enz.) die ze werkelijk zijn 
aangegaan om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. 
 
Gedurende het boekjaar 2005 werden er uitgaven terugbetaald voor een totaalbedrag van € 50.584,81 waarvan 
€ 35.449,81 aan de voormalige bestuurder, Peter Op de Beeck BVBA, en € 15.135 aan de andere bestuurders.  
 

7.1.1.3. Leningen 

Real Software heeft geen leningen toegekend aan de leden van haar raad van bestuur. 
 

7.1.2. SENIOR MANAGEMENT 

De vergoeding van het senior management wordt vastgelegd door de raad van bestuur op aanbeveling van het 
benoemings- en remuneratiecomité, na aanbeveling aan dit comité door de CEO.  
 
De vergoeding van het senior management is bedoeld om uitvoerende managers aan te trekken, te behouden en te 
motiveren. Het niveau en de structuur van de vergoeding wordt jaarlijks herzien door het benoemings- en 
remuneratiecomité, zodat het kan worden aangepast aan de marktsituatie. Het is niet de bedoeling dat deze jaarlijkse 

                                                 
9 Gezien de snelle terugkeer naar België van de nieuwe CEO en zijn gezin werd er een eenmalige relocatievergoeding van € 
200.000 toegekend, waarvan de helft betaald werd in 2004 en het saldo in 2006. 
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herziening leidt tot de invoering van mechanismen voor automatische aanpassing, behalve indien dit wettelijk vereist 
zou zijn.  
 
De vergoeding van de leden van het senior management omvat de volgende elementen: 
 

- Ieder lid van het senior management heeft recht op een vaste basisvergoeding die gebaseerd is op zijn 
verantwoordelijkheden, de ervaring en de bekwaamheden en die in overeenstemming is met de 
gangbare vergoedingen voor gelijkwaardige posities, alsook op een variabele vergoeding die wordt 
vastgelegd door de raad van bestuur en die afhankelijk is van de ondernemingsdoelstellingen en 
persoonlijke managementdoelstellingen. 

- Aan ieder lid van het senior management kan de mogelijkheid worden geboden om deel te nemen aan 
een aandelenoptieplan, overeenkomstig de aanbevelingen van het benoemings- en remuneratiecomité, 
na aanbeveling door de CEO aan dit comité.  

 
De totale vergoeding voor het senior management - met uitzondering van de CEO (zie hoger) - bestaande uit de Chief 
Financial Officer, de Operations Manager Retail, de Vice President Sales & Marketing, de Vice President Services, de 
Vice President International Operations en de Secretaris-Generaal, bedroeg in 2005 € 1.486.172,71, waarvan 
€ 587.918,88 werd uitgekeerd als variable vergoeding en resultaatsgebonden bonussen. Dit zijn bruto bedragen 
exclusief socialezekerheidsbijdragen, en hebben betrekking op Real Software en haar verbonden ondernemingen, die 
een groep vormen.  
 

7.1.3. AANDELENOPTIEPLAN 

Op de datum van dit jaarverslag zijn er geen aandelen van de onderneming in handen van de leden van de Raad van 
Bestuur van Real Software NV, noch van onafhankelijke bestuurders of van andere bestuurders. 
 
Op 21 december 2001 heeft Real Software NV een aandelenoptieplan, genaamd “Warrants 2001”,   gecreëerd voor 
werknemers, bestuurders en consulenten van de Vennootschap en de met haar verbonden 
dochtervennootschappen.  Onder dit plan werden 2.186.845 nieuwe aandelenopties uitgegeven onder de vorm van 
naakte warrants.  Daarvan werden sinds 21 december 2001 reeds 1.933.345 aandelenopties toegekend aan het 
topkader met inbegrip van de CEO Theo Dilissen. Aan deze laatste werden 1.206.845 aandelenopties toegekend die hij 
heeft aanvaard, maar die in het kader van de minnelijke regeling met Theo Dilissen komen te vervallen en waarvan tot 
vernieting werd besloten door de algemene vergadering van 29 maart 2005. Voor het ogenblik hebben drie andere 
leden van het topkader 19.500 Warrants 2001 in het bezit. 
 
In 2005 creerde Real Software een nieuw plan “Warrants 2005”.  De 2.872.943 Warrants 2005 werden allemaal 
aangeboden in 2005, maar op datum van dit jaarverslag werden deze nog niet aanvaard door hun begunstigden, leden 
van het hogere management.  
 
Voor meer informatie over Warrants 2001 en Warrants 2005 wordt verwezen naar Hoofdstuk 14. 
 
Er wordt op gewezen dat aan de bestuurders, zowel onafhankelijke als andere bestuurders, geen warrants werden 
toegekend in 2001 of 2005 en zij dienvolgens geen aandelenopties hebben aanvaard. 
 

7.2. VOORZIENINGEN 

Er wordt verwezen naar Hoofdstuk 12 voor informatie over het bedrag dat werd gereserveerd of gecumuleerd om 
pensioenuitkeringen of soortgelijke voordelen te financieren.  
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8. WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
 
 

8.1. MANDAAT VAN BESTUURDERS EN HET SENIOR MANAGEMENT  

8.1.1. RAAD VAN BESTUUR 

8.1.1.1. Algemene bepalingen – terms of reference 

Krachtens het vennootschapsrecht wordt de Vennootschap bestuurd door een Raad van Bestuur.  De Raad van Bestuur 
treedt op als college en is bevoegd om alle handelingen te stellen van de Vennootschap, behalve in aangelegenheden 
die door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene aandeelhoudersvergadering.   
  
De raad heeft verscheidene exclusieve bevoegdheden, waaronder de aanstelling en het ontslag van de chief executive 
officer of CEO, functie die wordt waargenomen door de gedelegeerd bestuurder.  De raad bepaalt de structuur en 
strategie van de groep, keurt belangrijke en lange termijn-overeenkomsten goed, alsmede het budget en 
investeringsplannen.  In deze zaken wordt de raad van bestuur uiteraard bijgestaan door het management, 
vertegenwoordigd door de CEO.  De raad houdt toezicht op de werking van en de boekhouding door de Vennootschap, 
rechtstreeks en middels gespecialiseerde comités. De raad beslist ook over het commerciële beleid van de 
Vennootschap en leidt belangrijke onderhandelingen, bijvoorbeeld met partners, overnamekandidaten of schuldeisers. 
De raad van bestuur heeft de dagelijkse leiding van de Vennootschap opgedragen aan de gedelegeerd bestuurder en 
heeft tevens de mogelijkheid om bijzondere volmachten te leveren aan bestuurders of andere personen, zoals het 
senior management.   
 
De raad van bestuur legt verantwoording af voor zijn daden aan de aandeelhouders van de vennootschap op de 
jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die overeenkomstig de statuten plaatsvindt op de laatste dinsdag 
van maart.   
 
De statuten van de Vennootschap bepalen dat de raad van bestuur moet bestaan uit minstens vijf (5) leden van wie 
minstens twee (2) leden onafhankelijk moeten zijn. De raad van bestuur van de onderneming bestaat momenteel uit 
acht (8) leden. Overeenkomstig de Belgische Corporate Governance Code moeten minstens drie (3) bestuurders 
onafhankelijk zijn en voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in artikel 524 W. Venn. (zie ook Hoofdstuk 6.1.1 
hieronder). De raad van bestuur van Real Software verlangt dat de leden zich professioneel en persoonlijk gedragen 
volgens de strengste ethische principes en waarden, conform de waarden en normen van de onderneming. Ze moeten 
beschikken over ruime ervaring, zich inzetten om de waarde te verbeteren voor de aandeelhouders, voldoende tijd 
hebben om hun taken uit te oefenen en blijk geven van inzicht en praktische kennis en ervaring.  
 
De bestuurders van Real Software worden benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering voor een maximale 
duur van zes (6) jaar. Hun mandaat neemt een einde na de jaarlijkse algemene vergadering van het laatste jaar van 
hun mandaat. Iedere bestuurder kan op ad nutum worden ontslagen door de algemene vergadering van 
aandeelhouders en kan ook op elk moment ontslag nemen door een opzegbrief te sturen naar de raad van bestuur. 
Aftredende bestuurders kunnen opnieuw aangesteld worden. Het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat als er een 
functie van bestuurder vacant wordt, de overige bestuurders het recht hebben om tijdelijk een nieuwe bestuurder aan 
te stellen om de vacature in te vullen tot de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders. De nieuwe 
bestuurder doet het mandaat uit van de bestuurder die is weggevallen.  
 
Voor de samenstelling van de raad van bestuur wordt verwezen naar Hoofdstuk 6.1.1.  
 
Het Corporate Governance Charter van de Vennootschap bevat regels en procedures met betrekking tot de benoeming, 
de voordracht en de evaluatie van de bestuurders. Het Charter bevat ook specifieke richtlijnen met betrekking tot het 
gedrag op de vergaderingen en het individuele gedrag van de bestuurders. Het Corporate Governance Charter is 
beschikbaar op de website van de onderneming (www.realsoftware.be). Voor meer informatie over corporate 
governance wordt verwezen naar Hoofdstuk 8.4. 

8.1.1.2. De voorzitter van de raad van bestuur 

De raad van bestuur duidt een voorzitter aan uit de niet-uitvoerende bestuurders. De CEO kan niet als voorzitter 
worden benoemd.  
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De voorzitter van de raad van bestuur neemt de leiding van de raad van bestuur.  Hij moet de nodige maatregelen 
nemen om een klimaat van vertrouwen binnen de raad te ontwikkelen die bijdraagt tot een open en constructieve 
debatcultuur en hij moet de beslissingen van de raad van bestuur ondersteunen.  De voorzitter zal verantwoordelijk zijn 
voor de interactie tussen de raad en het senior management.  Hij moet een goede relatie met de CEO onderhouden en 
deze laatste advies en steun verlenen, met inachtneming van de uitvoerende verantwoordelijkheden van de CEO . 
 
De voorzitter heeft bijkomende specifieke taken.  Deze worden verder omschreven in het Corporate Governance 
Charter van Real Software.  

8.1.1.3. Onafhankelijke bestuurders 

Een bestuurder kan enkel als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 524,§2 W.Venn. worden beschouwd, 
wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
  

- Gedurende een tijdvak van twee jaar voorafgaand aan hun benoeming, noch in de vennootschap, noch in een 
daarmee verbonden vennotschap een mandaat of functie van bestuurder of kaderlid hebben uitgeoefend.  Dit 
criterium geldt niet bij de herbenoeming van een onafhankelijk bestuurder. 

  
- Geen maatschappelijke rechten bezitten die één tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal, vna het 

maatschappelik fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap.  Indien de bestuurder 
maatschappelijke rechten bezit die die een quotum van minder dan 10% vertegenwoordigen:  

 
o Mogen zulke rechten samen met de maatschappelijke rechten die in dezelfde vennootschap worden 

aangehouden door vennootschappen waarover de onafhankelijke bestuurder controle heeft, geen 
tiende bereiken vna het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van 
de vennootschap, of  

o Mogen de daden van beschikking over deze aandelen oof de uitoefening van de daaraan verbonden 
rechten niet onderworpen zijn aan overeenkomsten of aan eenzijdige verbintenissen die de 
ondafhankelijke bestuurder heeft aangegaan.  

 
- Geen echtgenoot of persoon met wie hij wettelijk samenwoont of bloed- of aanverwanten tot de tweede 

graad hebben die in de vennootschap of in daarmee verbonden vernnootschap een mandaat van bsetuurder, 
zaakvoerder, lidg vna het directiecomité dagelijks bestuurder of kaderlid uitoefent, of een financieel belang 
heeft zoals hierboven uiteengezet.   

 
- Geen relatie onderhouden met een vennotshcap die van die aard is om zijn onafhankelijkheid in het gedrang 

te brengen.   
 
De raad van bestuur zal een bestuurder als onafhankelijk bestuurder kunnen beschouwen, indien deze bestuurder geen 
zakelijke of familiale relatie onderhoudt met de vennootschap, haar referentieaandeelhouder of het management, 
waardoor een belangenconflict kan ontstaan en de onafhankelijke beoordeling van de bestuurder kan aantasten.  
 
De statuten van de vennootschap schrijven bovendien nog de volgende bepalingen voor opdat een bestuurder als 
onafhankelijk kan worden beschouwd:  

 
-  de bestuurder mag geen werknemer of consultant van de vennootschap of haar dochterondernemingen zijn;  

 
- Bezit minder dan 5% van de aandelen van de vennootschap en heeft geen andere relatie met de 

vennootschap waarvan de algemene vergadering zou kunnen menen dat deze zijn onafhankelijke uitoefening 
van zijn mandaat aantast.   

 
De raad van bestuur maakt in haar jaarverslag bekend welke bestuurders onafhankelijk zijn.  Op heden zijn dit 
Burggraaf Etienne Davignon, JPD Consult BVBA en DR Associates (zie ook Hoofdstuk 6). 
 

8.1.2. SENIOR  MANAGEMENT 

8.1.2.1. Algemeen – terms of reference 

Het dagelijks bestuur van de groep werd door de raad van bestuur opgedragen aan de CEO, gedelegeerd bestuurder 
van de Vennootschap.  Hij wordt benoemd en afgezet door de raad van bestuur en staat onder de rechtstreekse 
controle van laatstgenoemde.   
 
De raad van bestuur heeft geen directiecomité opgericht in de zin van artikel 534 W.Venn.   
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De gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap krachtens artikel 19, §2 van de statuten “Onverminderd 
de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van 
derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder”. 
 
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder zijn de volgende: 
 

- Hij is jegens de raad van bestuur verantwoordelijk voor het management van de vennootschap en de 
implementatie van de beslissingen van de raad van bestuur in de strategie, planning, waarden en budgetten 
zoals vastgesteld door de raad.  

- Hij leidt de verschillende divisies en hun activiteiten binnen de vennootschap en rapporteert hierover aan de 
raad van bestuur. 

- Hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de voorstellen van de raad van bestuur aangaande 
strategie, planning, financiën, operations, human resources en budgetten, alsmede alle andere kwesties die 
op het niveau van de raad van bestuur moeten worden behandeld.   

 
De CEO heeft specifieke taken. De doelstellingen en de taken van de CEO-gedelegeerd bestuurder zijn uitgewerkt in 
een dienstverleningscontract tussen de CEO en de Vennootschap (∗).  Ze worden ook verder omschreven in de terms of 
governance van het senior management, zoals vastgelegd in het Corporate Governance Charter van Real Software. De 
doelstellingen worden bepaald door de Raad van bestuur in samenspraak met de CEO, en bevatten meetbare 
doelstellingen op jaarbasis.  Ze hebben uiteraard een rechtstreekse band met de concrete bedrijfsvoering en -strategie, 
op korte en middellange termijn. Omdat dit bedrijfseigen informatie is en tevens als gevoelige informatie zou kunnen 
worden beschouwd, verkiest de raad van bestuur om daarover niet verder uit te wijden in dit jaarverslag..   

De CEO-gedelgeerd bestuurder laat zich voor de uitvoering van zijn taken bijstaan door enkele naaste medewerkers die 
rechtstreeks aan hem rapporteren.  Deze managers hebben elk een specifieke operationele functie, weze het op 
groeps- of divisieniveau, of een staffunctie. 

 

Voor wat betreft de samenstelling van het senior management wordt verwezen naar Hoofdstuk 6.1.2.2. 

                                                 
∗De contractuele taakomschrijving van de CEO luidt als volgt: 
The company undertakes to entrust the manager with the general daily management of the company (the “Services”).  The manager 
acknowledges that the scope of its daily management powers, including the external power of representation attached thereto will be 
restricted from time to time by the authority matrix as set forth by the board of directors of the company, in which case the manager 
shall strictly adhere to these restrictions. 
 Whenever needed, the Company will appoint the Manager as director of the Company’s subsidiaries, branches and joint ventures. 
1. The Manager undertakes: 

- to assume full profit and loss responsibility for the daily management and global operations of the Company including, if 
applicable, the responsibilities resulting from his appointment as President of the Executive Committee (in the event where 
such committee would be installed by the Board of Directors within the Company); 

- to have the Services discharged exclusively by Mr Ashley W. Abdo (who will act as permanent representative of the Manager 
for purposes of performing the corporate mandates of the Manager within the Company) on a full-time basis during at least 
11 months per calendar year; 

- to perform the Services in the best interest of the Company and its stakeholders (including shareholders, employees, 
customers and suppliers), taking into account the public share ownership in the Company and the fact that the Company is 
listed on the stock exchange; 

- to perform the Services to the best of its abilities, in a loyal manner and in good faith; 
- to comply with the corporate governance guidelines that shall be issued by the Company and to discharge the Services 

subject to regular consultation with, reporting to and supervision by the Board of Directors of the Company; 
- to communicate to the Board  all information which is pertinent for the performance of the Services and the Company's 

business in general. 
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8.2. ARBEIDS- EN DIENSTENOVEREENKOMSTEN VAN BESTUURDERS EN SENIOR MANAGEM ENT 

Alle leden van het senior management, met uitzondering van gedelegeerd bestuurder-CEO Gores Technology Ltd., 
Kusnacht Branch, zijn tewerkgesteld op basis van een arbeidsovereenkomst. Deze arbeidsovereenkomsten zijn 
doorgaans voor onbepaalde duur met een proefperiode. De arbeidsovereenkomsten kunnen op ieder ogenblik worden 
beëindigd door de Vennootschap, met inachtneming van een contractueel bepaalde opzegperiode. De 
arbeidsovereenkomst bevat strikte (derogatieve) niet-concurrentiebedingen voor twaalf maanden, alsook 
vertrouwelijkheidsclausules en IP-overdrachtverplichtingen.   
 
Gores Technology Ltd., Kusnacht Branch, is aangesteld als gedelegeerd bestuurder-CEO op basis van een 
dienstenovereenkomst. De dienstenovereenkomst kan op ieder ogenblik worden beëindigd met inachtneming van een 
opzegperiode van 3 maanden of, in geval van een bestuurswissel, onmiddellijk. De dienstenovereenkomst legt 
eveneens een strikt concurrentieverbod en een geheimhoudingsplicht op aan de manager.  

8.3. COMITES VAN DE RAAD VAN BESTUUR  

8.3.1. ALGEMEEN 

De raad van bestuur kan gespecialiseerde comités in het leven roepen, die specifieke kwesties onderzoeken en 
vervolgens daaromtrent advies verstrekken. Deze comités zijn slechts adviesorganen. De besluitvorming blijft de 
verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de terms of reference van ieder comité wat 
betreft organisatie, procedures, beleid en activiteiten. 
 
De raad van bestuur heeft binnen zijn schoot twee permanente comités opgericht: het auditcomité en het benoemings- 
en remuneratiecomité. Daarnaast heeft de raad van bestuur ook comités opgericht die specifieke kwesties behandelen: 
(i) het comité van onafhankelijke bestuurders (ii) het Corporate-Governance-Comité en (iii) het Financieringscomité. 

8.3.2. AUDITCOMITÉ 

Het huidige Audit Comité is samengesteld als volgt:  
 

Naam Uitvoerende of niet-
uitvoerende bestuurder 

DR Associates BVBA, vertegenwoordigd door Filip Roodhooft Niet-uitvoerende / 
onafhankelijk 

JPD Consult BVBA, vertegenwoordigd door Jean-Pierre Depaemelaere Niet-uitvoerende / 
onafhankelijk 

Joe Page Niet-uitvoerende 
 
De CFO en de gedelegeerd bestuurder worden steeds uitgenodigd op de vergaderingen van het comité. Het 
auditcomité verzoekt de commissaris meestal ook de vergaderingen bij te wonen.  
 
De Belgische Corporate Governance Code raadt aan dat het auditcomité minstens drie (3) leden telt. Bovendien moet 
het auditcomité uitsluitend bestaan uit niet-uitvoerende bestuurders, die voor het merendeel onafhankelijk moeten zijn. 
Zoals de andere subcomités van de raad van bestuur, dient het auditcomité te bestaan uit bestuurders met relevante 
ervaring, zodat het beschikt over de nodige knowhow om de financiële rapportering, de interne en externe audit en het 
risicobeheer van de onderneming te controleren en te sturen. Het auditcomité moet een van zijn leden benoemen tot 
voorzitter. De voorzitter van de raad van bestuur mag het auditcomité niet voorzitten. 
  
De huidige samenstelling van het auditcomité voldoet aan deze criteria:  
 

- Dhr. Filip Roodhooft, vast vertegenwoordiger van DR Associates BVBA, is een onafhankelijk bestuurder en zut 
het comité voor.  Zijn academische kwalificaties en leerstoelen bij de K.U.L. en Vlerick Leuven Gent 
Management School op het vlak van accountancy en het voorzitterschap van de examencommissie van het 
Instituut der Accountants en Belastingconsulenten maken hem bijzonder geschikt voor deze taak. 

 
- Dhr. Jean-Pierre Depaemelaere, vast vertegenwoordiger van JPD Consult BVBA, is een onafhankelijk 

bestuurder.  Door zijn uitgebreide operationele kennis  (onder meer gedegeerd bestuurder van Distrigas) is hij 
uitermate geschikt om te zetelen in het Auditcomité en biedt hij een belangrijke meerwaarde. 

 
- Joseph P. Page, die een belangrijke ervaring heeft opgebouwd in verscheidene operationele en financiele 

functies en partner was bij Price Waterhouse, heeft een bijzondere toegevoegde waarde voor het Auditcomité.  
 
Voor meer informatie over de leden van het auditcomité wordt verwezen naar het overzicht in Hoofdstuk 6. 
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De taak van het auditcomité bestaat erin de raad van bestuur bij te staan in zijn toezicht op de financiën en de naleving 
van de wet- en regelgeving. Het comité brengt regelmatig verslag uit aan de raad van bestuur over de uitoefening van 
zijn taken en maakt daarbij melding van zaken die volgens het comité actie of verbetering vereisen, en het formuleert 
aanbevelingen over de te nemen stappen. De bespreking van de audit en de verslaglegging moet betrekking hebben op 
de onderneming en haar dochterondernemingen als een geheel. 
 
Het comité heeft specifieke taken, deze omvatten de financiële verslaggeving, de interne controle en het risicobeheer 
alsook de interne en externe audit. Deze worden nader omschreven in de terms of reference van het auditcomité, zoals 
uiteengezet in het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. 
 
Het auditcomité heeft in totaal tien keer vergaderd in 2005, waaronder twee keer door middel van conference calls, en 
behandelde de volgende onderwerpen: 
 

- de jaar- en kwartaalresultaten; 
- persberichten en trading-updates over de resultaten; 
- voorbereiding en goedkeuring van de budgetten; 
- planning van de cashflow; 
- waardevermindering van de goodwill; 
- interne audit; 
- omschakeling naar IAS/IFRS, werkgroepen en de invoering ervan; 
- continuïteitsprincipe; 
- consultancy overeenkomst met Gores;  
- selectie en aanbeveling van nieuw mandaat van de commissaris  
- terms of reference van het auditcomité in het kader van het Corporate Governance Charter van de 

Vennootschap. 

8.3.3. BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ 

De Belgische Corporate Governance Code beveelt aan dat het benoemings- en remuneratiecomité minstens drie (3) 
leden telt. Bovendien moet het benoemings- en remuneratiecomité uitsluitend bestaan uit niet-uitvoerende bestuurders, 
die voor het merendeel onafhankelijk moeten zijn. Het auditcomité benoemt een van zijn leden tot voorzitter. De 
voorzitter van de raad van bestuur mag het benoemings- en remuneratiecomité voorzitten, maar niet als het gaat over 
de aanduiding van zijn opvolger. De CEO moet deelnemen aan de vergaderingen van het comité wanneer het gaat om 
de vergoeding van andere senior managers. 
 
Momenteel zetelen in het benoemings- en remuneratiecomité:  
 

Naam Uitvoerende of niet-uitvoerende 
bestuurder 

Burggraaf Etienne Davignon Niet-uitvoerende/onafhankelijk 
JPD Consult BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean-Pierre 
Depaemelaere 

Niet-uitvoerende /onafhankelijk 

William B. Patton Jr. Niet-uitvoerende 
 
Het comité nodigt steeds de gedelegeerd bestuurder-CEO uit om de vergaderingen bij te wonen tenzij wanneer zijn 
positie en/of vergoeding besproken worden. 
 
De samenstelling van het benoemings- en remuneratiecomité is in evenwicht en uitermate geschikt om de taken van 
het comité uit te voeren: 

 
- Burggraaf Etienne Davignon, die een internationale zaken-, politieke en diplomatieke carrière op het 

hoogste niveau uitgebouwd, heeft de unieke kwalificaties om onafhankelijk en pertinent advies te verlenen 
met betrekking tot de activiteiten.  Als voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité stuurt hij op 
doeltreffende wijze het beleid en toezicht over het personeel en executive management. 

- Dhr. Jean-Pierre Depaemelaere, vaste vertegenwoordiger van JPD Consult BVBA, heeft een specifieke 
ervaring opgebouwd op het vlak van human resources en algemeen management (o.a. directeur-generaal 
corporate HR bij Tractebel), wat hem op de eerste rang plaatst bij het uitwerken van beleidslijnen voor de 
groep in het kader van het auditcomité en het benoemings- en remuneratiecomité. 

- William B. Patton, Jr., werd voorgedragen door Gores Technology Group. Hij is actief in investeringsfondsen 
en is voormalig bedrijfsleider van beursgenoteerde ondernemingen in de Verenigde Staten, ondermeer 
Unisys Corporation,. Zijn lange loopbaan met veel internationale, onder andere Europese betrokkenheid, 
verschaffen aan de Vennootschap de mogelijkheid beroep te doen op zijn waardevolle ideeën in verband 
met strategie en human resources. 

 
Dhr. William B. Patton, Jr., die niet onder het gezag of toezicht van Gores Technology Group, LLC valt maar wel in 
beperkte mate advies verstrekt aan Gores Technology Group, LLC, kan niet volledig onafhankelijk worden genoemd. 
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Desondanks is de raad van bestuur van mening dat het comité voldoende onafhankelijkheid en neutraliteit aan de dag 
kan leggen om te voldoen aan de geest van de Corporate Governance Code.  Bovendien combineert dit comité, zonder 
afbreuk te doen aan de kwaliteit van de werking ervan, de taken van een benoemingscomité en die van een 
remuneratiecomité, die in de Code beschouwd worden als afzonderlijke comités. 
 
Voor meer informatie over de leden van het benoemings- en remuneratiecomité, wordt er verwezen naar het overzicht 
in Hoofdstuk 6. 
 
De rol van de benoemings- en remuneratiecomités bestaat erin (i) aanbevelingen te doen aan de raad van bestuur met 
betrekking tot de verkiezing van bestuurders en om ervoor te zorgen dat de het benoemings- en herverkiezingsproces 
objectief en professioneel verloopt en (ii) de raad van bestuur advies te geven over het beleid inzake de vergoeding van 
niet-uitvoerende bestuurders en de voorstellen die moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering van 
aandeelhouders alsook over het beleid inzake de vergoeding van het senior management. 
 
Het comité heeft andere specifieke taken. Deze worden nader omschreven in de terms of reference van het 
benoemings- en remuneratiecomité, zoals uiteengezet in het Corporate Governance Charter van de Vennootschap.  
 
Het comité is in totaal vijf (5) keer samengekomen in 2005 en heeft de volgende onderwerpen behandeld: 
 

- het verloningspakket van het senior management; 
- het verloningspakket en de bonussen van de CEO;  
- de vergoeding van de bestuurders; 
- het langlopend stimuleringsplan (LTI) en warrants voor hogere kaderleden; 
- de werving van een CTO; 
- het ontslag van bestuurders en de gedelegeerd bestuurder en de benoeming van opvolgers; 
- de samenstelling van de raad van bestuur; 
- de invoering van het Corporate Governance Charter. 

 
Meer algemeen bespreekt het benoemings- en remuneratiecomité het salarisbeleid van de groep, de aanbevelingen van 
de commissaris, de groepsverzekering en de terugbetaling van onkosten. Het buigt zich ook over de benoeming van 
onafhankelijke bestuurders en de rolverdeling binnen de raad van bestuur.  Het doet voorstellen met betrekking tot de 
vergoeding van de bestuurders. De CEO brengt aan het comité verslag uit over de werving, het ontslag en de verloning 
van zijn naaste medewerkers. Het comité evalueert de mogelijke bonussen voor het senior management en doet 
daaromtrent aanbevelingen aan de raad van bestuur. Het comité kan advies verlenen aangaande belangenconflicten.  
 

8.3.4. FINANCIERINGSCOMITÉ 

Het financieringscomité werd in het leven geroepen door een besluit van de raad van bestuur van 18 september 2005 
en bestaat momenteel uit twee (2) bestuurders en de Secretaris-Generaal:  
 

Naam Uitvoerende of niet-
uitvoerende bestuurder 

Scott Honour, voorzitter Niet-uitvoerende 
JPD Consult BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean-Pierre 
Depaemelaere 

Niet-uitvoerende /onafhankelijk 

 
 
Voor meer informatie over de leden van het financieringscomité wordt verwezen naar het overzicht in Hoofdstuk 6. 
 
Het financieringscomité concentreert zich op (i) kapitaalwerving en (ii) activawaarderingen en mogelijke overnames en 
desinvesteringen. Het informeerde de raad van bestuur regelmatig over de status van de fondsenwerving en mogelijke 
waarderingen van ondernemingsactiva.  
 
Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van het comité om contact op te nemen met investeringsbanken, 
hedgefondsen, private equity firms en andere geïnteresseerde beleggers om via een veelzijdige benadering fondsen te 
werven om de ondernemingsstrategie uit te voeren. Bovendien bepaalt het comité de specifieke criteria en het verzoek 
tot het indienen van voorstellen om de nodige reacties te verkrijgen van geïnteresseerde partijen.  
Het comité doet ook aanbevelingen aan de raad van bestuur met betrekking tot de benoeming en het mandaat van 
investeringsbanken, corporate opportunities en de procedures en strategiën inzake fondsenwerving.  
 
Het comité vergaderde dertien keer in 2005, waarvan zes keer door middel van conference calls. 
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8.3.5. CORPORATE GOVERNANCE COMITÉ 

In mei 2005 heeft de raad van bestuur een comité samengesteld bestaande uit twee bestuurders die aangesteld 
worden door de raad en de Secretaris-Generaal, om de Belgische Corporate Governance Code in te voeren.  
 
Het corporate-governance-comité is samengesteld uit:  
 

Naam Uitvoerende of niet-
uitvoerende bestuurder 

William B. Patton Jr., voorzitter Niet-uitvoerend  
DR Associates BVBA, vertegenwoordigd door de hr. Filip Roodhooft Niet-uitvoerend/onafhankelijk 

 
 
Voor meer informatie over de leden van het corporate-governance-comité wordt verwezen naar het overzicht in 
Hoofdstuk 6. 
 
De rol van het Corporate Governance Comité bestaat erin het Corporate Governance Charter van de Vennootschap op 
te stellen en toe te zien op de naleving van de Belgische Corporate Governance Code, het Corporate Governance 
Charter en het beleid inzake belangenconflicten.  
Real Software heeft een Corporate Governance Charter, een ethische code en een interne “ethics hotline” ingevoerd. 
Het Corporate Governance Charter kan worden geconsulteerd op de website van de onderneming www.realsoftware.be 
 
Het corporate-governance-comité zal minstens één keer per jaar van iedere bestuurder en ieder kaderlid een verklaring 
verlangen waarin een overzicht wordt gegeven van alle bedrijven en andere filialen die op een of andere manier 
verbonden zijn met de bedrijven en andere activiteiten van de Vennootschap. 
 
Het Corporate Governance Comité brengt verslag uit aan de raad van bestuur en is in 2005 zes (6) keer 
samengekomen. 
 

8.4. CORPORATE GOVERNANCE CHARTER  

8.4.1. ALGEMEEN 

Real Software is georganiseerd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, de statuten van de vennootschap 
en haar Corporate Governance Charter.  
 
Het Corporate Governance Charter werd goedgekeurd overeenkomstig de aanbevelingen in de Belgische Corporate 
Governance Code die op 9 december 2004 werd uitgevaardigd door de Commissie Corporate Governance 
(www.corporategovernancecommittee.be). Het voornaamste doel van de Belgische Corporate Governance Code is het 
bevorderen van waarde creatie op lange termijn door Belgische beursgenoteerde ondernemingen een model te bieden 
voor goed ondernemingsbestuur. "Corporate governance" wordt in de Code gedefinieerd als een reeks regels en 
gedragingen op basis waarvan vennootschappen worden bestuurd en gecontroleerd. Volgens de Code zal een goed 
corporate-governance-model zijn doel bereiken door te zorgen voor een goed evenwicht tussen ondernemerschap en 
controle, alsook tussen prestatie en conformiteit met deze regels. De Code is gebaseerd op een "pas toe of leg uit"-
systeem ("comply or explain"). Belgische beursgenoteerde ondernemingen moeten in principe de Code volgen, maar 
mogen afwijken van haar bepalingen en richtlijnen (maar niet van haar principes) op voorwaarde dat ze deze afwijking 
rechtvaardigen. 
 
De raad van bestuur heeft het Corporate Governance Comité in 2005 belast met het opstellen van een Corporate 
Governance Charter voor Real Software. De raad van bestuur heeft het Corporate Governance Charter in december 
2005 aanvaard en formeel goedgekeurd in januari 2006. De raad van bestuur zal het Charter van tijd tot tijd herzien en 
veranderingen aanbrengen als hij dat nodig of wenselijk acht. 
 
Het Charter van Real Software werd gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.realsoftware.be, onder 
“About Real Software”).  

8.4.2. CORPORATE GOVERNANCE BINNEN REAL SOFTWARE IN 2005 

De organisatie van de raad van bestuur van Real Software voldoet aan de Belgische Corporate Governance Code en 
moet begevolg geen afwijkingen bekendmaken. 
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9. INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE COMMISSARIS 
 
 

9.1. ALGEMEEN 

9.1.1. Commissaris  
 
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, een besloten vennootschap onder de vorm van een coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Louizalaan 240, 1040 
Brussel, vertegenwoordigd door de heer William Blomme, met de Belgische nationaliteit, kantoor houdend te 
Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, België, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het register der externe accountants van het 
Instituut der Accountants, was aanvankelijk aangesteld als commissaris van Real Software NV voor een periode van drie 
(3) jaar, die zou eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2005.  
 
Op de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 maart 2005 werd besloten om Deloitte & Touche 
Bedrijfsrevisoren CBVA, vertegenwoordigd door by Mr. William Blomme, te herbenoemen als commissaris van de 
Vennootschap voor een periode van drie (3) jaar, die eindigt onmiddellijk na de sluiting van de algemene vergadering 
van aandeelhouders die besluit over het boekjaar dat begint op januari 2007. 
 

9.1.2. Vergoeding  

 
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 29 maart 2005 besloten om Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren 
CBVA, vertegenwoordigd door by Mr. William Blomme, bedrijfsrevisor, benoemd als commissaris voor de boekjaren 
2005, 2006 en 2007.  De forfaitaire jaarlijkse vergoeding met betrekking tot zijn mandaat als commissaris van 
Vennootschap bedraagt €145,000. 
 
De totale vergoeding voor zijn statutaire opdracht in 2005 bedroeg € 145.000.  
 
Het voorwerp en de bezoldiging tijdens het boekjaar, verbonden aan uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere 
opdrachten uitgevoerd door de commissaris binnen de Vennootschap of voor een Belgische vennootschap of een 
Belgische persoon die met de Vennootschap verbonden is in de zin van artikel 11 W. Venn. of een buitenlandse 
dochteronderneming van de Vennootschap die onderworpen is aan de wettelijke controle van haar jaarrekening, 
bedoeld in de artikelen 142 en 146 W.Venn., zijn als volgt:  
 

- andere wettelijke opdrachten:  € 8.000 (inbreng in natura, opheffing voorkeurrecht). 
- andere niet-controleopdrachten:  € 194.000 (bijstand met IFRS). 

 

In het kader van bezoldigingen tijdens het boekjaar, verbonden aan taken, mandaten of opdrachten uitgevoerd door 
een persoon met wie de commissaris een arbeidsovereenkomst heeft gesloten of met wie hij beroepshalve in 
samenwerkingsverband staat of door een met de commissaris verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in 
artikel 11 Wetboek van Vennootschappen, binnen de vennootschap waarvan de commissaris de jaarrekening 
controleert of een Belgische vennootschap of een Belgische persoon die met deze vennootschap is verbonden in de zin 
van artikel 11 W.Venn. of een buitenlandse dochtervennootschap van een Belgische vennootschap die onderworpen is 
aan de wettelijke controle van haar jaarrekening, bedoeld in de artikelen 142 en 146 W.Venn., werden geen diensten 
verleend aan Real Software NV en groepsvennootschappen. 
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10. INFORMATIE OVER DE MEERDERHEIDSAANDEELHOUDER 
 
 

10.1. AANDEELHOUDERS  

Het Belgische vennootschappenrecht en de statuten van Real Software NV voorzien dat elke natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die aandelen of andere stemrechtverlenende effecten van de vennootschap verwerft die al dan niet het 
kapitaal vertegenwoordigen (zoals warrants, aandelenopties of ACO’s), de vennootschap en de Commissie voor het 
Bank-, Financie en Assurantiewezen kennis moet geven van het totaal aantal effecten dat hij bezit, telkens wanneer ten 
gevolge van dergelijke verwerving het totaal van de stemrechten verbonden aan zijn effecten een drempel overschrijdt 
van 3%, 5%, 10% of 15% (of elk volgend veelvoud van 5%) van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de 
effecten van Real Software NV op het moment van de verwerving. Deze kennisgeving dient te gebeuren binnen twee 
werkdagen na de verwerving waardoor één van de drempels werd overschreden. Dezelfde meldingsplicht bestaat ook 
wanneer men door overdracht van aandelen of andere stemrechtverlenende effecten onder één van deze drempels 
valt. Indien een persoon een drempel overschrijdt van 20% dient hij tevens te vermelden in welke politiek de 
verwerving of overdracht plaats vindt. 
 
De meldingsplicht geldt in eerste instantie voor personen die individueel handelen. Zij geldt ook voor met elkaar 
verbonden personen en personen die in onderling overleg met elkaar optreden voor de verwerving of overdracht van 
aandelen of andere stemrechtverlenende effecten. In dergelijk geval moeten de effecten van de met elkaar verbonden 
personen of van de personen die in onderling overleg optreden, worden samengeteld voor de berekening van het 
aantal effecten dat de toepasselijke drempel overschrijdt. 
 
Hierna wordt een samengevat overzicht gegeven van de belangrijkste effectenhouders op datum van 22 februari 2006, 
die, op basis van hun laatste transparantiemelding aan de vennootschap naar weten van Real Software NV, over 3% of 
meer van de effecten van Real Software NV beschikken.  Het overzicht moet samen worden gelezen met de noten 
hierna opgenomen.    
 
  

effect 
 

 
aantal 

 
 

 
%* 
 
 

 
% 

(**) 
 
 

 
(1) 

      
Real Holdings, LLC Aandelen 135,897,087 74.06% 64.39% (2) 
 
Roosland Beheer  Aandelen 15,099,676 8.23% 

 
7.15% (2) 

 
Real Holdings, LLC en Roosland Beheer, 
handelend in onderling overleg Aandelen 150,996,763 82.29% 

 
 

71.55% (2) 
 
 
 
Noten: 
 
(1) Het aantal effecten vermeld voor iedere effectenhouder in het overzicht is gebaseerd op het aantal effecten vermeld in de 

respectieve kennisgevingen van de betrokken effectenhouders die Real Software NV tot op de datum van dit document 
heeft ontvangen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de statuten van de vennootschap.  Real Software NV heeft 
geen bevestiging gekregen van de betreffende effectenhouders dat zij nog steeds over het aangemeld aantal effecten 
beschikken.  Het percentage vermeld naast de betrokken effecten, werd berekend op basis van het totaal aantal 
stemrechtverlenende effecten van Real Software NV die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen (in de zin van de wet 
van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot 
reglementering van de openbare overnameaanbiedingen).  Op de datum van dit document heeft Real Software NV 
183,487,816 aandelen. 

 (2) De betrokken gegevens zijn gebaseerd op de kennisgeving die Real Software NV heeft ontvangen op 9 juni 2004 
 (*) Berekend op basis van de transparantienoemer zoals vermeld in Hoofdstuk 14.1.4 het percentage ten opzicht van de actuele 

stemrechten verbonden aan de kapitaalvertegenwoordigende aandelen. 
(**) Berekend op basis van de transparantienoemer zoals vermeld in Hoofdstuk 14.1.4 het percentage ten opzicht van de 

potentiële toekomstige stemrechten verbonden aan de kapitaalvertegenwoordigende aandelen. 
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10.2. STEMRECHTEN 

Aan alle (huidige of toekomstige, door conversie van bestaande obligaties of de uitoefening van bestaande warranten) 
aandelen van de Vennootschappen zijn dezelfde rechten en voordelen verbonden.  Meer in het bijzonder kan iedere 
aandeelhouder van Real Software één stem per aandeel laten gelden, onverminderd de specifieke beperkingen aan het 
stemrecht van de aandeelhouders krachtens de statuten van de Vennootschap en het Wetboek van Vennootschappen.  
Het stemrecht kan eveneens worden geschorst, zoals verder uiteengezet in Hoofdstuk 14.  

10.3. CONTROLE  

Zoals hoger uiteengezet onder Hoofdstuk 10.1, wordt de Vennootschap momenteel onrechtstreeks gecontroleerd door 
Gores Technology Group, LLC via haar verbonden vennootschap Real Holdings, LLC.  Gores Technology Group, LLC 
werd (onrechtstreeks) meerderheidsaandeelhouder van de Vennootschap naar aanleiding van de kapitaalsinbreng op 6 
april 2004. 
  
De Belgische Corporate Governance Code voorziet dat wanneer een vennootschap één of meer 
referentieaandeehouders heeft, de raad van bestuur een positie moet innemen ter bescherming van de rechten en 
belangen van de minderheidsaandeelhouders. 
 
De Code voorziet tevens dat een duidelijke en transparante procedure zou worden vastgelegd om op een efficiënte 
wijze bestuurders te benoemen en herbenoemen en dat selectie criteria moeten worden bepaald.  Bovendien moeten 
de aanwezige en de nog ontbrekende talenten, kennis en ervaring van de raad van bestuur worden geëvalueerd 
wanneer een nieuw bestuurslid wordt benoemd.  Ieder voorstel voor benoeming van een bestuurder aan de algemene 
vergadering moet door de raad worden verantwoord, op basis van een aanbeveling door het benoemings-en 
remuneratiecomité. Ten minste drie bestuurders moeten onafhankelijk zijn. Tenslotte zou de raad van bestuur 
bijzondere comités moeten opzetten die de raad van bestuur kan bijstaan voor bijzondere aangelegenheden, daarin 
begrepen een auditcomité en een benoemings- en remuneratiecomité.   
 
De Vennootschap voldoet in belangrijke mate aan de principes en richtlijnen die door de Belgische Corporate 
Governance Code worden opgelegd.  Voor verdere informatie hierover wordt verwezen naar Hoofdstuk 8. 
 
Het vennootschaprecht legt bovendien specifieke regels op, dewelke naast en samen met de Corporate Governance 
Code bestaan, om te vermijden dat een meerderheidsaandeelhouder misbruik zou maken van zijn positie.  
 
Zo is de raad van bestuur wettelijk verplicht om de procedures en regels van artikel 523 W. Venn na te leven in 
situaties waar een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks tegengesteld vermogensrechtelijk belang heeft bij 
beslissingen of verrichtingen die behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.   Meer in het bijzonder moet de 
betrokken bestuurder de andere leden van de raad en de commissaris op de hoogte brengen van zijn potentieel 
belangenconflict, alvorens de raad over deze kwestie een beslissing neemt. De betrokken bestuurder mag niet 
deelnemen aan de stemming of deliberatie met betrekking tot die verrichting.  De raad van bestuur moet in de notulen 
de aard van de te nemen beslissing of verrichting, en de verantwoording ervan beschrijven.  Het jaarverslag en het 
verslag van de commissaris moeten de vermogensrechtelijke gevolgen van deze beslissing of transactie beschrijven.   
 
Artikel 534 W. Venn. Voorziet ook procedures en regels voor verrrichtingen en beslissingen tussen verbonden 
ondernemingen.  Meerbepaald moeten deze verrichtingen worden voorgelegd aan een comité van drie (3) 
onafhankelijke bestuurders. Dit comité wordt bijgestaan door één of meer onafhankelijke experts, door het comité 
aangesteld.  Het comité moet een schriftelijk gemotiveerd advies uitbrengen bij de raad van bestuur met betrekking tot 
een aantal door de wet voorgeschreven elementen.  Nadat hij kennis heeft genomen van het verslag, moet de raad van 
bestuur beraadslagen en stemmen over de voorgestelde beslissing of verrichting.  Indien de raad afwijkt van het advies 
van het comité, moet dit in de notulen worden gemotiveerd.  De commissaris beoordeelt de getrouwheid van de 
gegevens vermeld in het advies van het comité en de notulen van de raad van bestuur.  Het besluit van het comité, een 
uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur en het oordeel van de commissaris worden weergegeven in het 
jaarverslag van de Vennootschap.  
 
Voor meer informatie aangaande situaties waarin de procedures vermeld in de artikelen 523 en/of 524 W. Venn. 
werden toegepast, wordt verwezen naar de Hoofdstukken 6 en 11. 
 
Naar aanleiding van de inbreng op 6 april 2004 door Gores Technology Group, LLC en gelet op de substantiële 
investering die gepaard ging met de verwerving van de controle over de Vennootschap en de daaraan verbonden 
risico’s, heeft Gores Gores Technology Group, LLC acht (8) bestuurders benoemd waardoor de raad van bestuur 
groeide van zeven bestuurders naar vijftien.   Op 24 september 2004 werd het totaal aantal bestuurders van vijftien 
teruggebracht naar negen, en in 2006 naar acht.  Het aantal bestuurders die werden aangesteld ter 
vertegenwoordiging van de meerderheidsaandeelhouder (Real Holdings, LLC, een dochteronderneming van Gores 
Technology Group, LLC) werd in 2004 teruggebracht van acht tot vijf en het aantal onafhankelijke bestuurders werd 
proportioneel verminderd van zes naar drie.   
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Zoals vermeld in Hoofdstuk 6, is de huidige raad van bestuur samengesteld uit acht (8) bestuurders, waarvan er drie 
(3) onafhankelijk zijn.  De samenstelling van de raad voldoet bijgevolg aan de Corporate Governance Code (zie 
Hoofdstuk 8).  Bovendien zijn de onafhankelijke bestuurders volledig onafhankelijk, zowel volgens de wettelijke definitie 
van artikel 524,§3 W. als volgens de ruimste interpretatie van behoorlijk bestuur.  
 
De raaad van bestuur heeft een auditcomité en een benoemings- en remuneratiecomité opgericht.  Aan het auditcomité 
wordt een veelheid van financiële kwesties voorgelegd, onder meer de kwartaal en jaarcijfers en interne audits.  Het is 
samengesteld uit drie (3) niet-uitvoerende bestuurders, waarvan 2 onafhankelijken.  Het benoemings- en 
remuneratiecomité is onder meer betrokken bij de vergoeding van bestuurders en de samenstelling van het senior 
management.  Het bestaat uit drie(3) niet-uitvoerende bestuurders, waarvan er twee (2) onafhankelijk zijn.   
 
Voor meer informatie met betrekking tot de comités van de raad van bestuur, wordt verwezen naar Hoofdstuk 8. 
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11. VERRICHTINGEN MET VERBONDEN PARTIJEN 
 
 
 
Real Software heeft de Internationale Financiële RapporteringsStandaarden, die werden ingevoerd middels de 
Verordening (EG) nr. 1606/2002 (ook “IFRS” genoemd) aangenomen voor zijn financiële verslaglegging. De IFRS-
rapportering is opgenomen in Hoofdstuk 12. Aangezien “verrichtingen met verbonden partijen” deel uitmaken van de 
IFRS-rapportering, wordt hier verwezen naar het betreffende hoofdstuk.  
 
De artikelen 523 en 524 W. Venn. voorzien in een speciale procedure voor groepsinterne verrichtingen of verrichtingen 
met verbonden ondernemingen. Deze procedure geldt voor beslissingen en transacties tussen Real Software en 
verbonden ondernemingen van Real Software die geen dochteronderneming van Real Software zijn. Ze is ook van 
toepassing op beslissingen of transacties tussen dochterondernemingen van Real Software en verwante ondernemingen 
daarvan die geen dochteronderneming van Real Software zijn. 
 
Voorafgaand aan een dergelijke beslissing of transactie moet de raad van bestuur van Real Software een bijzonder 
commissie aanstellen die bestaat uit drie (3) onafhankelijke bestuurders en één (1) of meer onafhankelijke experts.  Die 
commissie moet de voor- en nadelen van de beslissing of transactie voor Real Software beoordelen.  De commissie 
moet de vermogensrechtelijke gevolgen ervan afwegen en bepalen of de beslissing of transactie al of niet een 
financieel nadeel inhoudt voor de vennootschap dat onrechtmatig is gelet op het beleid van de vennootschap. Als de 
commissie van oordeel is dat de beslissing of transactie niet onrechtmatig is, maar wel nadelig voor de vennootschap, 
moet ze verduidelijken welke voordelen er in aanmerking genomen worden die de nadelen van de beslissing of 
transactie compenseren. Al deze elementen moeten besproken worden in het rapport van de commissie. De raad van 
bestuur moet vervolgens een beslissing nemen rekening houdend met de aanbevelingen van de commissie. Eventuele 
afwijkingen van deze aanbevelingen moeten worden gemotiveerd. Bestuurders die een belangenconflict hebben, mogen 
niet deelnemen aan het overleg (zie ook Hoofdstuk 8). Het rapport van de commissie en de beslissing van de raad van 
bestuur moet worden meegedeeld aan de commissaris van de onderneming, die ook zijn mening moet geven. De 
conclusie van de commissie, een uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur en de mening van de commissaris 
moet worden opgenomen in het enkelvoudig jaarverslag van de raad van bestuur. 
 
Deze procedure moet niet worden toegepast voor beslissingen of verrichtingen die marktconform zijn of voor 
verrichtingen of beslissingen waarvan de waarde van minder dan 1 % van de geconsolideerde netto activa van de 
vennootschap bedraagt. 
 
Behalve de voornoemde procedure moet de onderneming ook melding maken in haar jaarverslag van aanzienlijke 
beperkingen of lasten die werden opgelegd of gehandhaafd door de controlerende moederonderneming gedurende het 
voorafgaande boekjaar. 
 
In 2004 heeft de raad van bestuur een commissie van drie (3) onafhankelijke bestuurders samengesteld om raad te 
geven in kwesties die moeten worden beschouwd als transacties met gelieerde partijen of mogelijke 
belangenconflicten.  
 
De commissie bestaat uit de volgende bestuurders: 
 

- Burggraaf Etienne Davignon; 
- JPD Consult BVBA, permanent vertegenwoordigd door de heer Jean-Pierre Depaemelaere; en 
- DR Associates BVBA, permanent vertegenwoordigd door de heer Filip Roodhooft,  

 
die onafhankelijke bestuurders zijn aangezien ze voldoen aan de criteria van artikel 524, §4, 1-4 W.Venn. (zie ook 
Hoofdstuk 6). Burggraaf Etienne Davignon aanvaardde het voorzitterschap van de commissie. De commissie heeft de 
Secretaris-Generaal van de vennootschap benoemd tot haar secretaris. 
 
De “524-commissie” werd aanvankelijk verzocht zich uit te spreken over het akkoord tussen de onderneming enerzijds 
en Rudy Hageman en Indi NV (“Hageman en consoorten”) anderzijds. Meer informatie over de regeling van de 
geschillen tussen Rudy Hageman en de onderneming kan worden geconsulteerd in het jaarverslag van de onderneming 
van 2004. 
 
In de loop van het boekjaar 2005 werden de volgende meldingen gemaakt aan de Raad van Bestuur en aan de 
commissaris van de Vennootschap van een mogelijk belangenconflict in de zin van artikel 523 en 524 van het Wetboek 
van Vennootschappen.  
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11.1. VERGOEDING VAN DE CEO 

Zoals beschreven in de jaarbrochure van 2004 (p. 29) was in de overeenkomst met de vroegere gedelegeerd 
bestuurder-CEO, Peter Op de Beeck BVBA, bepaald dat hij een vaste jaarlijkse vergoeding zou ontvangen van 
€ 439.600,00 en een variabele vergoeding afhankelijk van de omzet, de winst, de cashflow en de persoonlijke 
objectieven die door de raad van bestuur werden vastgesteld en die tot 100% van de vaste vergoeding kon bedragen.  
In 2005 moest de raad van bestuur, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, het bedrag van deze 
variabele vergoeding vastleggen voor de diensten die werden bewezen in het vierde kwartaal van 2004. 
 
Beslissing van het benoemings- en remuneratiecomité van 13 juni 2005 (uittreksel) 
 

a. Vergoeding voor de CEO: 2004 pro rata bonus 
Na onderzoek en bespreking van de elementen van de MBO-beoordeling van de CEO in het vierde kwartaal 
van 2004 beveelt het comité de volgende beslissing aan aan de raad van bestuur: 
 
De raad van bestuur besluit een eenmalige bonus van € 112.500 toe te kennen aan de CEO-gedelegeerd 
bestuurder voor het vierde kwartaal van 2004.  
De bonus zal betaald worden gedurende de maand juni 2005.  
 

b. Vergoeding voor de CEO: saldo relocatievergoeding 
Het comité raadt aan dat de raad van bestuur de kasplanning van de onderneming onderzoekt met het oog 
op de betaling van het saldo van € 100.000 op voorwaarde dat de voorzitter van het auditcomité en de 
CFO de oplossing van de kastekorten goedkeuren. 

 
Besluit van de raad van bestuur van 13 juni 2005 (uittreksel) 
 

a. 2004 pro rata bonus 
De raad van bestuur heeft besloten een eenmalige bonus van € 112.500 toe te kennen aan de CEO-
gedelegeerd bestuurder voor het vierde kwartaal van 2004. 
De onderneming zal redelijke inspanningen doen om de bonus te betalen in de maand juni van 2005.  

 
b. Saldo relocatievergoeding 

De raad van bestuur heeft besloten het saldo van € 100.000 van de relocatievergoeding te betalen aan de 
CEO-gedelegeerd bestuurder op voorwaarde dat de Chief Financial Officer en de voorzitter van het 
auditcomité de oplossing van de kastekorten goedkeuren. 
 

11.2. CONSULTANCY DIENSTEN GELEVERD DOOR THE GORES GROUP  

 
De raad van bestuur heeft onderzocht of artikelen 523-524 W. Venn. van toepassing zijn op de vergoeding voor de 
consultancy diensten die The Gores Group verstrekt aan de Vennootschap.  
 
Nadat The Gores Group in 2004 is toegetreden tot het aandelenkapitaal van de groep, heeft zij onmiddellijk een aantal 
overbruggingskredieten toegestaan voor een totaal van € 15 miljoen, die in 2005 werden omgezet in een 
converteerbare obligatie. The Gores Group leverde niet alleen werkkapitaal, maar detacheerde ook een team 
doorgewinterde, hooggekwalificeerde experts uit de Verenigde Staten naar België om het management van de 
onderneming bij te staan met betrekking tot financiële, technologische en organisatorische kwesties.  
 
De raad van bestuur was van oordeel dat deze bijstand moest worden vastgelegd in een “at arms’ length” 
consultancyovereenkomst die de gebruikelijke aspecten van een dergelijke bijstand regelt.  
 
Het auditcomité kreeg de opdracht te onderhandelen over de kaderovereenkomst, een ontwerp op te stellen en na te 
zien. Rekening houdend met de algemene aard en de marktconformiteit van de diensten en de voorwaarden en 
bepalingen besloot het auditcomité, na juridisch advies te hebben ingewonnen en de commissaris geïnformeerd te 
hebben, dat de uitvoering van de consultancy overeenkomst met The Gores Group valt onder de uitzondering van 
artikel 524,§1 Wetboek van Vennootschappen. 
 
Hierna volgt een uittreksel uit de aanbeveling van het auditcomité, die werd gevolgd door de raad van bestuur op 15 
november 2005 en 20 december 2005. 
 
Besluit van het auditcomité van 10 november 2005 (uittreksel) 
 

Het auditcomité is van mening dat de raad van bestuur van Real Software geldig kan beslissen over de 
ondertekening en uitvoering van de consultancy overeenkomst die zal worden aangegaan tussen Real 
Software NV en Gores Technology Group, op basis van de uitzondering die is opgenomen in artikel 524, § 1, 
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2e lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen. Deze consultancy overeenkomst zal immers, voorzover ze 
wordt ondertekend en uitgevoerd conform de in bijlage gevoegde ontwerpovereenkomst (zie bijlage 1), (i) 
worden gesloten tegen voorwaarden en garanties die gebruikelijk zijn op de markt voor soortgelijke 
transacties en (ii) qua aard, omvang en belang vergelijkbaar zijn met andere consultancy overeenkomsten die 
Real Software in het verleden is aangegaan. 
 

Besluit van de raad van bestuur van 15 november 2005 (uittreksel) 
 

De raad van bestuur besluit de consultancy overeenkomst met The Gores Group (voordien Gores Technology 
Group) uit te voeren zoals nagezien door het auditcomité op voorwaarde dat de commissaris geen bezwaar 
heeft tegen de manier waarop artikel 524 Wetboek van Vennootschappen wordt toegepast. 

 
Besluit van de raad van bestuur van 20 december 2005 (uittreksel) 

 
De raad van bestuur merkt op dat de commissaris zijn nihil obstat heeft kenbaar gemaakt aan het 
management, maar dat hij ook aanraadt om de diensten die gewoonlijk worden geleverd krachtens de 
consultancy overeenkomst met Gores, nader te omschrijven.  

 

11.3. INVESTERING IN REAL HOLDINGS, LLC  

Drie senior kaderleden van de Vennootschap besloten in 2005 te beleggen in Real Holdings, LLC, de 
referentieaandeelhouder van de Vennootschap. Bij toepassing van IAS 24 maakt de onderneming de volgende melding 
met betrekking tot deze transactie. 
 
Beslissing van het benoemings- en remuneratiecomité van 11 mei 2005 (uittreksel) 
 

Na bespreking van de geplande belegging in de referentieaandeelhouder van de Vennootschap, Real Holdings, 
LLC, door drie senior kaderleden, heeft het comité besloten om de raad van bestuur aan te raden het 
hiernavolgende mee te delen wanneer de onderneming ervan op de hoogte wordt gebracht dat de transactie 
werd uitgevoerd: 
 
“Real Software heeft vandaag vernomen dat er een overeenkomst werd gesloten tussen zijn 
meerderheidsaandeelhouder Real Holdings, LLC, en drie senior kaderleden van de Vennootschap (…) 
betreffende de aankoop van een aantal aandelen zonder stemrecht in Real Holdings, LLC, tegen een niet 
nader genoemde koers.  
Krachtens deze overeenkomst konden de managers maximaal [5,625] % van de aandelen van Real Holdings, 
LLC kopen.  
Real Software is verheugd over deze belegging omdat ze aantoont dat het management toegewijd is en 
gelooft in de activiteiten van de Vennootschap. 
 
Het comité is de mening toegedaan dat deze melding niet verplicht is, omdat de informatie niet koersgevoelig 
is, maar wel wenselijk is volgens de principes van goed bestuur, zeker met het oog op de 
aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap. 
 
De Secretaris-Generaal van de Vennootschap zal op de hoogte worden gebracht wanneer de overeenkomst 
wordt uitgevoerd.  

 
Besluit van de raad van bestuur van 30 augustus 2005 (uittreksel) 

 
Melding: de belegging van senior kaderleden in de moederonderneming van Real Software werd besproken. 
Na juridisch advies te hebben ingewonnen raadt het comité aan om geen speciale melding te doen in een 
extra mededeling, maar om de informatie op te nemen in het jaarverslag – de raad van bestuur moet (door 
kennisgeving door het betrokken kaderlid aan de Secretaris Generaal) op de hoogte worden gebracht van 
eventuele toekomstige transacties van dit type, zodat hij kan beoordelen of een mededeling wenselijk is; 
  
De raad van bestuur besluit dat alle investeringen door kaderleden in de moederonderneming moeten worden 
gemeld aan de secretaris van de onderneming om de raad van bestuur steeds de kans te geven na te gaan of 
bekendmaking gewenst is. 
 

Er heeft geen specifieke kennisgeving aan de Secretaris Generaal plaatsgevonden. 
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11.4. GEBEURTENIS NA BALANSDATUM: ONTSLAG EN SCHIKKING CEO  

 
Op 8 januari 2006 hebben Real Software en haar vroegere gedelegeerd bestuurder-CEO Peter Op de Beeck BVBA in 
onderling overleg besloten om de samenwerking te beëindigen. Een potentieel conflict in de zin van artikel 523 W.Venn. 
met betrekking tot het ontslag van Peter Op de Beeck BVBA en zijn ontslagregeling werd dienovereenkomstig gemeld  
aan de commissaris. 
 
Besluit van de raad van bestuur van 8 januari 2006 (uittreksel) 
 

De voorzitter meldt dat het eerste punt op de agenda betrekking heeft op een mogelijks belangrijke wijziging 
in de leiding van de Vennootschap, die de managementovereenkomst van 23 september 2004 
(“managementovereenkomst”) tussen Peter Op de Beeck BVBA en de Vennootschap kan beïnvloeden. Peter 
Op de Beeck BVBA trekt zich conform artikel 523 Wetboek van Vennootschappen (betreffende 
belangenconflicten). terug uit de bespreking en de commissaris wordt op de hoogte gebracht van het 
mogelijke conflict.  
 
Na beraadslaging heeft de raad van bestuur, na ondersteuning van de motie, besloten om:  

1. Het ontslag van Peter Op de Beeck BVBA als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de 
onderneming te aanvaarden met onmiddellijke ingang. 

2. De beëindigings- en dadingsovereenkomst tussen de Vennootschap en Peter Op de Beeck BVBA en 
Peter Op de Beeck te aanvaarden en twee bestuurders, Ashley W. Abdo en JPD Consult BVBA, 
volmacht te geven om de overeenkomst te ondertekenen in naam van de Vennootschap. 

 
* * 

* 
 
Buiten deze gevallen werd geen toepassing gemaakt van de artikels 523 en 524 van het Wetboek van 
Vennootschappen. 
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12. JAARREKENINGEN – IFRS CANVAS 
 
 

12.1. GECONSOLIDEERDE JAARREKENINGEN  

 12.1.1 Geconsolideerde jaarrekening  

  12.1.1.1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 
  12.1.1.2 Geconsolideerde balans 
  12.1.1.3 Mutatieoverzicht van het eigen vermogen 
  12.1.1.4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 
     

 
12.1.2 Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening voor de verslagperiode die afsluit op 31 december 

2005 
  12.1.2.1 Algemene informatie 
  12.1.2.2 Verklaring van overeenstemming 
  12.1.2.3 Samanvatting van de waarderingsregels 
  12.1.2.4 Beheer van financiële risico's 
  12.1.2.5 Bedrijfssegmentinformatie 
  12.1.2.6 Geografische segmenten 
  12.1.2.7 Andere bedrijfsopbrengsten en kosten 
  12.1.2.8 Courante bedrijfskosten 
  12.1.2.9 Niet-courante bedrijfsresultaten 
  12.1.2.10 Financieel resultaat 
  12.1.2.11 Belastingen op het resultaat 
  12.1.2.12 Winst per aandeel 
  12.1.2.13 Goodwill  

  12.1.2.14 Materiële vaste activa 
  12.1.2.15 Immateriële vaste activa 
  12.1.2.16 Dochterondernemingen 
  12.1.2.17 Investeringen in verbonden ondernemingen 
  12.1.2.18 Joint ventures 
  12.1.2.19 Voorraden  

  12.1.2.20 Latente belastingen 
  12.1.2.21 Handelsvorderingen en overige vorderingen 
  12.1.2.22 Geldmiddelen en kasequivalenten 
  12.1.2.23 Aandelenkapitaal 
  12.1.2.24 Reserves  

  12.1.2.25 Leningen van banken en derden 
  12.1.2.26 Converteerbare obligaties 
  12.1.2.27 Financiële derivaten 
  12.1.2.28 Leasingschulden 
  12.1.2.29 Voorzieningen 
  12.1.2.30 Latente verplichtingen 
  12.1.2.31 Verplichtingen 
  12.1.2.32 Operationele lease overeenkomsten 
  12.1.2.33 Op aandelen gebaseerde betalingen 
  12.1.2.34 Pensioenen en gelijkaardige verplichtingen 
  12.1.2.35 Gebeurtenissen na balansdatum 
  12.1.2.36 Verbonden ondernemingen 
  12.1.2.37 Conversie nota 
  12.1.2.38 Audit opinie  
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Geconsolideerde Winst-en Verliesrekening per 31 December 2005 
     
De geconsolideerde jaarrekening werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 22 Februari 2006. 

     
 

 
31/12/200

5  
31/12/200

4 
  EUR '000  EUR '000 
     
Operating Revenue  117.286  130.474 
Omzet Nota 5/6 115.944  129.297 
     
Andere Bedrijfsopbrengsten Nota 7 1.342  1.177 
     
Bedrijfskosten  -116.041  -133.010 
Aankopen handelsgoederen, grond-en hulpstoffen Nota 8 -11.655  -11.594 
Diensten en diverse goederen Nota 8 -33.992  -41.178 
Personeelslasten Nota 8 -69.105  -77.094 
Afschrijvingen en waardeverminderingen Nota 8 -1.059  -1.533 
Voorzieningen Nota 8 978  82 
Andere bedrijfskosten Nota 7 -1.207  -1.691 
     
OPERATING RESULT before NON-RECURRING  1.245  -2.536 
     
Niet-courante opbrengsten Nota 9 1.184  6.052 
Herstructureringskosten Nota 9 -6.731  -4.847 
Waardeverminderingsverliezen Nota 9 -1  -550 
Andere niet-courante kosten Nota 9 311  -3.854 
     
Bedrijfsresultaat (EBIT)  -3.991  -5.735 
     
Aandeel in resultaat van ondernemingen opgenomen volgens 
vermogensmutatiemethode  -21  -5 
Financiële Opbrengsten Nota 10 84  340 
Financiële Kosten Nota 10 -5.510  -4.439 
     
Winst (verlies) voor belastingen  -9.437  -9.839 
     
Belastingen op het resultaat Nota 11 -681  -249 
     
Profit (Loss) for the year from continuing operations  -10.118  -10.088 
     
Discontinued Operations     
Profit for the year from discontinued operations     
Winst (verlies) na belastingen  -10.118  -10.088 
     
Toerekenbaar aan :     
Eigenaars van vermogensinstrumenten van de 
moedermaatschappij 

 
-10.180  -10.088 

Minderheidsbelangen  62  0 
     
    31/12/2005   31/12/2004 

Resultaat per aandeel (in Euro)  -0,06  -0,07 
  Nota 12     
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Geconsolideerde balans per 31 December 2005 
     

     
  31/12/2005  31/12/2004 
Activa  EUR '000  EUR '000 
     
Vaste Activa  35.284  35.841 
Goodwill Nota 13 28.355  28.355 
Immateriële Vaste Activa Nota 15 107  0 
Materiële Vaste Activa Nota 14 6.399  6.744 
Investeringen in deelnemingen Nota 

16+17 
65 

 
86 

Uitgestelde belastingen Nota 20 357  655 
     
Vlottende Activa  42.026  46.751 
Voorraden Nota 19 608  1.360 
Handels-en Overige Vorderingen Nota 21 37.555  40.158 
Geldmiddelen en kasequivalenten Nota 22 3.863  5.233 
     
TOTALE ACTIVA  77.310  82.591 
     
EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN     
     
Eigen Vermogen  -53.266  -59.277 
Maatschappelijk kapitaal Nota 23 11.527  11.399 
Uitgiftepremie Nota 23 419.957  403.672 
Overgedragen resultaat Nota 24 -484.750  -474.348 
     
Minderheidsbelangen  317  255 
     
TOTAAL EIGEN VERMOGEN  -52.949  -59.022 
     
Langlopende verplichtingen  60.697  52.822 
Converteerbare obligaties Nota 26 15.000  0 
Leasingschulden Nota 28 3.039  3.224 
Leningen van banken en derden Nota 25 39.461  46.684 
Andere langlopende verplichtingen  0  458 
Verplichtingen met betrekking tot het personeel Nota 34 475  541 
Langlopende voorzieningen Nota 29 2.721  1.915 
Deferred tax liabilities Note 20 0  0 
     
Kortlopende verplichtingen  69.562  88.791 
Converteerbare obligaties Nota 26 0  15.613 
Leasingschulden Nota 28 211  192 
Leningen van banken en derden Nota 25 15.922  23.846 
Handels-en overige schulden  47.030  42.068 
Kortlopende belastingschulden Nota 11 233  0 
Kortlopende voorzieningen Nota 29 6.017  7.072 
Derivaten Nota 27 150  0 
     
TOTALE VERPLICHTINGEN  130.259  141.614 
     
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN  77.310  82.591 
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Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen voor het jaar eindigend op 31december 2005 
         
         

  

Maat-
schappeli

jk        
kapitaal 

Uitgifte-
premie 

Reserves 
Over-

gedragen 
resultaat 

Totaal 
voor   

minder-
heids- 

belangen 

Minderheid
s-  

belangen 
Totaal 

         

Balans op 1 januari 2004  
1.913 255.828  

-
464.260 

 392 
-

206.12
7 

Effect van wijziging in de grondslagen 
voor financiële verslaggeving  

       

Geherwaardeerd  1.913 255.828 0 
-

464.260 0 392 

-
206.12

7 
         
Netto winst (verlies)     -10.088  -137 -10.225 
Winst/verlies niet erkend in de  
winst-en verliesrekening      0 
naar aard        0 
Transfer naar de winst- en verliesrekening       0 
Latente belastingen        0 
Dividenden        0 
Wijzigingen in de consolidatiekring        0 
Kapitaalverhoging  9.486 147.844     157.330 
Andere         
         

Balans op 1 januari 2005  11.399 403.672 0 
-

474.348 0 255 -59.022 
Effect van wijziging in de grondslagen 
voor financiële verslaggeving 

(1
)   

15.613 
-222 

   

Geherwaardeerd  11.399 403.672 15.613 
-

474.570 0 255 -43.631 
         
Netto winst (verlies)     -10.180  62 -10.118 
Winst/verlies niet erkend in de  
winst-en verliesrekening      0 
Transfer naar de winst- en verliesrekening       0 
Latente belastingen        0 
Dividenden        0 
Wijzigingen in de consolidatiekring        0 
Transfert binnen eigen vermogen    -15.613    -15.613 
Kapitaalverhoging  128 16.285     16.413 
Andere        0 
         

Balans op 31 December 2005  11.527 419.957 0 
-

484.750 0 317 -52.949 
         

(1) In overeenstemming met IFRS 1 heeft de onderneming beslist om de eerste toepassing van IAS 39 - Financiële instrumenten : 
opname en waardering en IAS 32 - Financiële instrumenten : informatieverschaffing en presentatie uit te stellen tot 1 januari 2005.  De 
impact van de toepassing van IAS 39/32 op de bastaande Interest Rate Swap en de automatisch converteerbare obligatie zijn verwerkt 
als wijziging in de grondslagen voor financiële verslaggeving op 1 januari 2005.  Voor de automatisch converteerbare obligatie, 
uitgegeven in 1998 en volledig geconverteerd in juli 2005 werd een overboeking uitgevoerd van schuld naar reserves voor een bedrag 
van KEUR 15.613 (nominaal bedrag), in overeenstemming met IAS 39/32 van toepassing vanaf 1 januari 2005. 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht op 31 december 2005 
     
     
  31/12/2005  31/12/2004 
  EUR '000  EUR '000 
Bedrijfsresultaat (EBIT)  -3.991   -5.735  
     
Afschrijvingen en waardeverminderingen  1.059   1.533  
Waardeverminderingsverliezen op activa  1   550  
Mutatie voorzieningen  -248   1.913  
Opbrengsten uit geassocieerde ondernemingen     
Bruto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten  -3.179   -1.738  
     
Wijzigingen in bedrijfskapitaal  4.661   -460  
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten  1.482   -2.198  
     
Betaalde belastingen op het resultaat  -150   -992  
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten  1.331   -3.189  
     
Ontvangen intresten  84   340  
Ontvangen dividenden     
Kapitaalsverhogingen  16.413   157.330  
Toename/afname leningen  -16.385   -149.909  
Toename/afname van vorderingen     
Investeringen in immateriële vaste activa  -107   0  
Investeringen in materiële vaste activa  -723   -606  
Investeringen in financiële vaste activa  0   -737  
Nieuwe investeringen in geassocieerde ondernemingen  -0   0  
Inkomsten uit verkoop van immateriële vaste activa     
Buitengebruikstellingen van materiële vaste activa  8   374  
Buitengebruikstellingen van financiële vaste activa  0   1.000  
Inkomsten uit verkoop van investeringen beschikbaar voor verkoop     
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten  -709   7.792  
     
Betaalde intresten  -1.992   -5.853  
Betaalde dividenden     
Toename/afname van voor verkoop beschikbare investeringen  0   0  
Toename/afname van financiële verplichtingen  0   0  
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten  -1.992   -5.853  
     
Effect van wisselkoerswijzigingen     
Effect van wijzigingen van de consolidatiekring     
Netto mutatie van geldmiddelen en kasequivalenten  -1.370   -1.250  
     
     
Netto kaspositie bij aanvang van de boekperiode  5.233   6.620  
Netto kaspositie op het einde van de boekperiode  3.863   5.233  
Totale kasbeweging  -1.370   -1.387  
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TOELICHTING 1 - ALGEMENE INFORMATIE 

 
Real Software NV (de onderneming) is een naamloze vennootschap ingeschreven in België onder het nummer 
0429.037.235  met maatschappelijke zetel te Prins Boudewijnlaan 24, 2550 Kontich, België. De voornaamste 
activiteiten van de onderneming en dochterondernemingen (de Groep) worden beschreven in toelichting 16.  De 
geconsolideerde jaarrekening van de verslagperiode die eindigt op 31 december 2005 omvat Real Software NV en de 
dochterondernemingen (samen de Groep genoemd). De vergelijkbare cijfers zijn van de verslagperiode die eindigt op 
31 december 2004.   

 

TOELICHTING 2 - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING - GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING 

VAN DE JAARREKENING 

 

De geconsolideerde jaarrekening van Real Software van de verslagperiode die eindigt op 31 december 2005, is voor de 
eerste keer opgesteld in overeenstemming met de "International Financial Reporting Standards" (IFRS), zoals 
goedgekeurd binnen de Europese Unie.  Hiervoor werd een IFRS opening balans per 1 januari 2004 (overgangsdatum 
naar IFRS) opgesteld.    De vergelijkende informatie over de verslagperiode 2004 werd aangepast volgens IFRS.  
Bijkomende informatie betreffende de overgang naar IFRS is beschikbaar in toelichting 37 'Eerste toepassing van 
IFRS'.  

 

TOELICHTING 3 - SAMENVATTING VAN WAARDERINGSREGELS 
 

De jaarrekening is opgesteld en gepresenteerd overeenkomstig de International Financial Reporting Standards (IFRSs). 
De jaarrekening is opgesteld op basis van de historische kostprijs, met uitzondering van de financiële instrumenten en 
bepaalde materiële vaste activa in leasing. De algemeen aanvaarde waarderingsregels worden hieronder toegelicht. 
 
 
Consolidatieprincipes 
De geconsolideerde jaarrekening omvat de jaarrekening van de onderneming en de entiteiten waarover de 
onderneming zeggenschap uitoefent (haar dochterondernemingen). Zeggenschap is verworven indien de onderneming 
de macht heeft om het financiële en operationele beleid van een entiteit te sturen teneinde voordelen te verkrijgen uit 
diens activiteiten. 
 
De baten en lasten van verworven of afgestoten dochterondernemingen worden in de geconsolideerde jaarrekening 
opgenomen vanaf de datum van verwerving en tot de datum van verkoop. Als een onderneming van de groep andere 
grondslagen voor financiële verslaggeving hanteert dan die voor vergelijkbare transacties en gebeurtenissen in 
soortgelijke omstandigheden in de geconsolideerde jaarrekening worden toegepast, wordt indien noodzakelijk haar 
jaarrekening aangepast ten behoeve van de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening. Saldi en transacties, 
baten en lasten binnen de groep dienen volledig te worden geëlimineerd. 
 
Minderheidsbelangen dienen in de geconsolideerde balans in het eigen vermogen afzonderlijk opgenomen te worden 
van het eigen vermogen van de moedermaatschappij. Het surplus, en eventuele verdere verliezen die op de 
minderheid van toepassing zijn, worden toegerekend aan het meerderheidsbelang, met uitzondering van het geval 
waarin de minderheid een bindende verplichting heeft om aanvullende investeringen te doen om verliezen te 
compenseren en hiertoe in staat is.  
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Bedrijfscombinatie en goodwill 
 
Bedrijfscombinaties 
 

De verwerving van dochterondernemingen word geboekt volgens de aankoopmethode. De kost van de verwerving 
wordt bepaald als zijnde het totaal van de netto reële waarde, op de dag van de uitwisseling, van de aangeboden 
activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen, en de eigen-vermogeninstrumenten uitgegeven door de Groep 
in ruil voor zeggenschap over de overgenomen partij, verhoogd met de direct aan de bedrijfscombinaties toewijsbare 
kosten. De identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen, van de overgenomen partij, die 
voldoet aan de voorwaarden van erkenning onder IFRS 3 worden erkend aan hun netto reële waarde op de dag van 
overname, met uitzondering van de vaste activa die worden gecategoriseerd als activa aangehouden ter verkoop in 
overeenstemming met IFRS 5 Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations, die zijn erkend en 
bepaald als het verschil van de netto reële waarde en de verkoopskosten. 
 

Goodwill resulterende uit een verwerving wordt erkend als een actiefpost en initieel gewaardeerd aan kostprijs, zijnde 
het positieve verschil tussen de kost van de bedrijfscombinaties en het aandeel van de Groep in de nettoboekwaarde 
van de identificeerbare activa, passiva en voorwaardelijke verplichtingen. Indien, na herbeoordeling, het aandeel van 
de Groep in de nettoboekwaarde van de activa, passiva en voorwaardelijke verplichtingen de kosten van de 
bedrijfscombinaties overschrijdt, wordt het desbetreffende voordeel onmiddellijk opgenomen in de resultatenrekening. 
 
De minderheidsbelangen van de overige aandeelhouders van de overgenomene worden initieel gewaardeerd als zijnde 
het deel van de nettoboekwaarde van de activa, passiva en voorwaardelijke verplichtingen dat zij vertegenwoordigen. 
 
 
 
Goodwill 
 
Goodwill resulterende uit de overname van een dochteronderneming of van een onder gezamenlijke controle staande 
onderneming vertegenwoordigt het positieve verschil tussen enerzijds de overnameprijs van het aandeel van de Groep 
en de nettoboekwaarde van de activa, passiva en voorwaardelijke verplichtingen van de desbetreffende 
dochteronderneming of onder gezamenlijke controle staande onderneming. Goodwill wordt initieel als activa 
gewaardeerd aan de kostprijs en verminderd met gecumuleerde waardeverminderingen. 
 
Voor de waardeverminderingen dient de goodwill toegerekend te worden aan de desbetreffende 
kasstroomgenererende eenheid die verwacht wordt voordeel te halen uit de overname. Kasstroomgenererende 
eenheden aan dewelke goodwill gealloceerd wordt worden jaarlijks voor waardevermindering getest; indien er een 
indicatie bestaat dat een waardevermindering noodzakelijk is zal de test frequenter uitgevoerd worden. Indien de 
realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid lager is dan de boekwaarde van de eenheid, wordt het 
waardeverminderingsverlies vooraleerst toegerekend aan de boekwaarde van goodwill gerelateerd aan de 
desbetreffende ondernemingseenheid en vervolgens aan de andere activa van de eenheid, pro rata temporis verdeeld 
over de boekwaardes van de verschillende activa van de eenheid. Een waardeverminderingsverlies op goodwill wordt 
niet teruggedraaid in volgende periodes.  
 
Bij afstoting van een dochteronderneming of een onderneming onder gezamenlijke controle, wordt de daaraan 
gerelateerde goodwill mee verrekend bij de berekening van de winst of het verlies van de transactie.  
 
 
Geassocieerde deelnemingen 
 
Een geassocieerde deelneming is een entiteit, met inbegrip van een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid zoals een 
partnership, waarin de investeerder invloed van betekenis heeft en dewelke geen dochteronderneming of belang in 
een joint venture is. Invloed van betekenis is de macht om deel te nemen aan de financiële en operationele 
beleidsbeslissingen van de deelneming, maar houdt geen zeggenschap of gezamenlijke zeggenschap in over het 
betreffende beleid. 
 

De resultaten en de activa en verplichtingen van geassocieerde deelnemingen worden opgenomen in de jaarrekening 
volgens de ‘equity method’, behalve wanneer de investering is gecatalogeerd als aangehouden voor verkoop, welke 
wordt verwerkt onder IFRS 5 Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten. Volgens de 
‘equity’-methode wordt de investering in een geassocieerde deelneming aanvankelijk opgenomen tegen kostprijs, en 
wordt de boekwaarde verhoogd of verlaagd om het aandeel van de investeerder in de winst of het verlies van de 
deelneming na de datum van de overname op te nemen. Verliezen van een geassocieerde deelneming groter dan het 
aandeel van de Groep in die deelneming worden niet opgenomen. 
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Goodwill is het verschil tussen de kostprijs van een bedrijfscombinatie en het belang van de Groep in de netto reële 
waarde van de identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen. Goodwill wordt gewaardeerd 
tegen kostprijs verminderd met eventuele geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen. Indien het 
aandeel van het Groepsbelang in de opgenomen netto reële waarde van de identificeerbare activa, verplichtingen en 
voorwaardelijke verplichtingen, de kostprijs van de bedrijfscombinatie overtreft, wordt die onmiddellijk in de 
resultatenrekening opgenomen. 
 
Winsten en verliezen worden geëlimineerd, voor het aandeel van het Groepsbelang in de relevante deelneming, 
wanneer een groep entiteit in transactie treed met een deelneming in de Groep. 
 
 
 
Belangen in joint ventures 
 
Een joint venture is een contractuele overeenkomst waarbij de Groep en andere partijen zich verbinden tot een 
economische activiteit die onderhevig is aan een gezamenlijke controle, dus wanneer de strategisch financiële en 
operationele beleidsbeslissingen unanieme toestemming vereisen van de partijen die zeggenschap delen.  
 

Wanneer een groepsentiteit zijn activiteiten verbindt aan een joint venture overeenkomst, wordt het Groepsaandeel 
van de gezamenlijke gecontroleerde activa en andere verplichtingen samen met andere ‘ventures’ erkend in de 
jaarrekening van de relevante entiteit and gecatalogeerd volgens hun aard. Verplichtingen en opgelopen kosten 
worden onmiddellijk toegerekend volgens het aandeel in de gezamenlijk gecontroleerde activa. Wanneer het 
waarschijnlijk is dat de uit transacties komende economische baten zal vloeien naar/van de Groep en dat hun bedrag 
betrouwbaar bepaald kan worden zal het inkomen van de verkoop of het gebruik van het Groepsaandeel van de 
uitvoer van de gezamenlijk gecontroleerde activa, en zijn aandeel of joint venture kosten, worden erkend  
 
Gezamenlijk gecontroleerde entiteiten zijn joint venture overeenkomsten die gepaard gaan met de vestiging van een 
aparte entiteit in welke elke ‘venturer’ een aandeel heeft. De Groep rapporteert zijn aandelen in gezamenlijk 
gecontroleerde entiteiten volgens de proportionele consolidatiemethode, behalve wanneer de investering 
gecatalogeerd is als aangehouden voor verkoop, welke verklaard wordt onder IFRS 5 Vaste activa aangehouden voor 
verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten. Het aandeel van de Groep in de activa, verplichtingen, inkomsten en kosten 
van gezamenlijk gecontroleerde entiteiten worden gecombineerd met equivalente posten in de geconsolideerde 
jaarrekening op een lijn-bij-lijn basis. 
Goodwill voortvloeiend uit de acquisitie van de Groepsaandelen in een gezamenlijk gecontroleerde entiteit wordt 
verantwoord met de Groeps’ waarderingsregels met betrekking tot goodwill voortvloeiend uit de acquisitie van een 
dochteronderneming (zie onder). 
 
Ongerealiseerde opbrengsten en verliezen worden geëlimineerd in de mate van het Groepsbelang in de joint venture 
wanneer de Groep in transactie treedt met zijn gezamenlijke gecontroleerde entiteiten. 
 
 
Opbrengsten erkenning  
 
De opbrengst wordt gewaardeerd tegen de reële waarde van het ontvangen recht of vordering en stelt de te 
ontvangen bedragen voor van goederen en diensten geleverd bij de uitvoering van de normale bedrijfsactiviteiten, 
inclusief kortingen en verkoopsbelastingen.  
 
De omzet uit bedrijfsactiveiten van Real Software gaan gepaard met, maar zijn niet beperkt tot, de verkoop van 
Product Licenties, het verlenen van Software diensten, de levering van Software/Technische ondersteuning en de 
verkoop van Infrastructuur. De Infrastructuur verkopen zijn normaal gelinkt met de verkoop van Licentie Producten; 
maar kunnen occasioneel betrekking hebben op verkoop van goederen. 
 
Deze bedrijfsactiviteiten zijn de belangrijkste operaties van de Onderneming en, opbrengsten worden als gerealiseerd 
beschouwd wanneer de Onderneming haar diensten en goederen geleverd heeft en het recht verworven heeft of de 
baten onder de vorm van opbrengsten. 
 
 
1. Infrastructuur 
 
Opbrengsten met betrekking tot de verkoop van hardware (‘infrastructuur opbrengsten’) worden erkend in de 
resultatenrekening wanneer wezenlijke risico’s en eigendomsvoordelen aan de koper zijn overgedragen. 
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2. Licenties 
 
Licenties zijn overeenkomsten waarbij de onderneming de klant het recht toekent om producten van de onderneming 
te gebruiken, zonder die in eigendom te verkrijgen, meestal met beperkingen tot het aantal werknemers of gebruikers 
voor welke de software en de licentie periode is toegekend. 
 
Licentie vergoedingen worden erkend als opbrengst, indien geen wezenlijke productie, wijzigingen of customisation 
van software is vereist en wanneer aan elk van de volgende vier voorwaarden is voldaan: 
1. handtekening van een onverbreekbaar contract door de onderneming en de klant;  
2. levering heeft plaatsgevonden; 
3. de licentie vergoeding zijn vast en bepaalbaar; 
4. ontvangst van de vergoeding is zo goed als zeker.  
  
Indien wezenlijke productie, wijziging of customisation van software vereist is kunnen opbrengsten enkel worden 
erkend op basis van de “contract accounting method” voor vaste-prijs contracten. 
 
3. Onderhoud 
 
Opbrengsten gerelateerd aan onderhoudscontracten en andere contracten voor welke een specifieke dienst is geleverd 
gedurende een contractueel overeengekomen periode, worden op lineaire basis erkend gedurende de duur van het 
contract, behalve voor onderhoudscontracten waarbij de Groep optreed als commissionair, waarbij de commissie 
onmiddellijk in de resultatenrekening wordt erkend. 
 
4. Project opbrengsten: vaste-prijs contracten en tijd en materiaal  
 
Vaste-prijs contracten 
 

Indien het resultaat van een onderhanden project op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, dienen de opbrengsten 
en kosten worden opgenomen op basis van het stadium van voltooiing van de globale activiteiten van het contract op 
balansdatum. Real Software bepaalt het stadium van voltooiing van het contract op basis van de tot op dat moment in 
het kader van de verrichte prestaties gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte totale kosten van het project, 
behalve wanneer dit niet representatief is voor het stadium van voltooiing. Wijzigingen in onderhanden projecten, 
claims en aanmoedigingspremies worden opgenomen in die mate dat ze overeengekomen zijn met de klant. 
 
Wanneer het resultaat van een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, worden 
contractopbrengsten opgenomen tot het bedrag van de kosten van de verrichte prestaties die naar alle 
waarschijnlijkheid worden gedekt door de opbrengsten uit de opdracht. Projectkosten dienen als last te worden 
toegerekend in de periode waarin ze zijn gemaakt. 
 
Als de totale projectkosten naar alle waarschijnlijkheid hoger zullen liggen dan de contractopbrengsten dan dienen de 
verwachte verliezen onmiddellijk als last te worden toegerekend. 
 
Tijd en materiaal  
 
“Time based service contracts” zijn overeenkomsten voor diensten zoals installatie, ontwikkeling, consulting, opleiding 
en andere diensten, gebaseerd op het tijd-en-materiaal concept. 
 
De basis voor deze overeenkomsten is enkel een overeengekomen eenheidsprijs per dag/uur, zonder expliciete of 
impliciete leveringsvereisten of andere verplichtingen met betrekking tot te behalen resultaten. Opbrengsten kunnen 
worden erkend wanneer diensten geleverd en gefactureerd zijn. 
 
 
 
Leasing 
 
Een lease-overeenkomst wordt ingedeeld als een financiële lease indien hiermee nagenoeg alle aan de eigendom 
verbonden risico’s en voordelen worden overgedragen aan de leasingnemer. Alle andere lease-overeenkomsten 
worden ingedeeld als een operationele lease. 
 
Financiële lease: Real Software als leasingnemer. 
 
Real Software handelt nooit als leasinggever in de overeenkomsten met zijn klanten. 
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De Groep ging verschillende lease-overeenkomsten aan, voornamelijk gerelateerd aan kantoorgebouwen en 
kantooruitrusting. Activa gehouden onder financiële lease worden erkend als activa van de Groep marktwaarde op het 
tijdstip waarop de lease-overeenkomst is aangegaan of, indien lager, aan de contante waarde van de  minimale 
leasebetalingen. De overeenkomstige verplichtingen aan de leasinggever worden opgenomen in de balans als een 
financiële lease verplichting. De leasebetalingen dienen deels als financieringskosten en deels als aflossing van de 
uitstaande verplichting te worden opgenomen zodat dit resulteert in een constante periodieke rente over het 
resterende saldo van de verplichting. De financieringskosten dienen te worden toegerekend aan de resultatenrekening. 
 
Operationele lease: Real Software als leasingnemer. 
 

Betaalbare huur onder operationele lease dient op tijdsevenredige basis over de relevante leaseperiode te worden 
toegerekend aan de resultatenrekening. Ontvangen en te ontvangen voordelen en als een stimulans om een 
operationele lease aan te gaan worden tevens op een tijdsevenredige basis over de leaseperiode gespreid. 
 
 
Vreemde valuta 
 
Alle entiteiten in de scope van de consolidatie hebben EUR als functionele valuta, welke tevens de functionele en 
presentatie valuta is van Real Software. 
 

Tijdens het opmaken van de jaarrekening van de individuele entiteiten worden de verrichtingen in andere valuta dan 
de functionele valuta van de entiteiten (vreemde valuta) erkend aan de wisselkoers op de dag van de verrichting. Op 
balansdatum worden monetaire posten uitgedrukt in vreemde valuta omgerekend aan de slotkoers. Niet monetaire 
activa en verplichtingen die tegen hun reële waarde in een vreemde munt zijn opgenomen, worden omgerekend aan 
de wisselkoers die van toepassing was op het ogenblik dat hun reële waarde werd bepaald. Wisselkoersverschillen die 
ontstaan op de afwikkelingsdatum, en op de terugvertaling van monetaire posten, worden tijdens de periode 
toegerekend aan de operationele kosten van de resultatenrekening. 
 
 
Financieringskosten 

Alle financieringskosten worden toegekend aan de resultatenrekening tijdens de periode wanneer ze zijn opgelopen. 
 

 
 
Overheidssubsidies 

Overheidssubsidies voor staff re-training worden over de nodige perioden toegekend aan de resultatenrekening om die 
overeen te stemmen met de gerelateerde kosten en worden in mindering gebracht van de gerelateerde kost. 
 
 
 
Uitdiensttredingskosten 
 
Vergoeding na uitdiensttreding schema 
De ondernemingen van de groep voorzien in uittreding- en/of sterfgevalvergoedingen aan hun werknemers, in 
overeenstemming met de wetgeving en gangbare regelingen in elk land. 
 
Toegezegde bijdrage regeling 

Onder “toegezegde bijdrage regeling”, is de verplichting van de onderneming beperkt tot het bedrag van 
overeengekomen bijdrage aan een fonds. Alle actuariële en investeringsrisico’s worden verhaald op de werknemer. 
Bijdragen aan de toegezegde bijdrage regeling worden aanzien als kost wanneer zij verschuldigd zijn. 
 
Toegezegde pensioenregelingen 
Toegezegde pensioenregelingen zijn uittredingsvergoedingen die geen toegezegde bijdrage regelingen zijn. Onder 
toegezegde pensioenregelingen worden voordelen berekend op basis van aantal jaren dienst en op het 
verloningsniveau. 
 
Het bedrag erkend in de balans bestaat uit de huidige waarde van de verplichtingen uit hoofde van toegezegd-
pensioenregelingen aangepast aan de actuariële winsten/(verliezen) en elke nog niet erkende kost van diensten minus 
de netto waarde van elke fondsbelegging. 
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De huidige waarde van de “toegezegde pensioenregelingen” en de gerelateerde huidige en vroegere servicekosten 
worden berekend volgens de “projected unit credit-methode”. Deze vereist dat opbrengsten worden toegerekend aan 
de lopende periode (om de aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten te bepalen) en aan de lopende periode en 
de voorgaande perioden (om de contante waarde te bepalen van de brutoverplichtingen in hoofde van toegezegde-
pensioenregelingen). Een onderneming rekent beloningen toe aan perioden waarin de verplichting om vergoedingen 
na uitdiensttreding te betalen ontstaat. Die verplichting ontstaat wanneer werknemers prestaties verrichten in ruil voor 
vergoedingen na uitdiensttreding die de onderneming in toekomstige verslagperioden verwacht te betalen. 
 
De actuariële winsten en verliezen, voornamelijk voortkomend uit wijzigingen in actuariële veronderstellingen, worden 
afzonderlijk bepaald voor elk toegezegde pensioenregeling en worden niet onmiddellijk erkend maar uitgesteld volgens 
het volgende principe. De actuariële winsten en verliezen die een corridor hoger dan 10% van de reële waarde van de 
fondsbeleggingen en de huidige waarde van de toegezegde pensioenregelingen worden erkend in de 
resultatenrekening over de resterende dienstlevens van de deelnemers aan het plan. 
 
Vroegere servicekosten die werden opgelopen wanneer een plan werd geïntroduceerd of aangepast, worden erkend 
als een kost over de gemiddelde periode tot de voordelen worden toegezegd. 
 
In de resultatenrekening worden huidige en vroegere service kosten, actuariële winsten/(verliezen) toegerekend aan 
personeelskosten, terwijl interest kosten en verwachte opbrengsten op fondsbeleggingen worden geboekt in “andere 
financiële inkomsten en kosten”. 
 
 
Belastingen 
 
Inkomstenbelastingen omvatten de som van de huidige en de uitgestelde belastingen. 
 
 

De over de verslagperiode verschuldigde belastingslasten zijn gebaseerd op de belastbare winst van het boekjaar. 
Belastbare winst verschilt van de nettowinst zoals vermeld in de resultatenrekening omdat zij inkomsten of uitgaven 
uitsluit die belastbaar of aftrekbaar zijn in andere jaren en verder ook bestanddelen uitsluit die nooit belastbaar of 
aftrekbaar zijn. De schuld van de groep betreffende over de verslagperiode verschuldigde belastingslasten is 
gebaseerd op belastingstarieven die vastgesteld of substantieel vastgesteld zijn op de balansdatum. 
 
Uitgestelde belastingen worden erkend op verschillen tussen de boekwaarde van activa en schulden in de financiële 
staten en de overeenstemmende fiscale boekwaarde die worden gebruikt in de berekening van belastbare winst, en 
worden in rekening gebracht op basis van de “balance sheet liability method”.  
 

Uitgestelde belastingsschulden worden doorgaans erkend voor alle belastbare tijdelijke verschillen en uitgestelde 
belastingsvorderingen worden erkend in zoverre het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn tegenover 
dewelke verrekenbare tijdelijke verschillen kunnen worden gebruikt. Dergelijke vorderingen en schulden worden niet 
erkend wanneer de tijdelijke verschillen voortkomen uit goodwill (of negatieve goodwill) of uit de eerste opname van 
een actief of een verplichting (anders dan in een bedrijfscombinatie) in een transactie die op het moment van de 
transactie geen invloed heeft op de winst voor belasting of op de fiscale winst (het fiscaal verlies). 
 
Uitgestelde belastingschulden met betrekking tot tijdelijke belastbare verschillen in investeringen in 
dochterondernemingen, filialen en geassocieerde deelnemingen worden erkend, behalve wanneer de Groep het tijdstip 
kan bepalen waarop het tijdelijk verschil wordt afgewikkeld of het waarschijnlijk is dat het tijdelijk verschil in de nabije 
toekomst niet zal worden afgewikkeld. 
 
Het geboekte bedrag van de uitgestelde belastingsvorderingen wordt herzien op iedere balansdatum en aangepast in 
de mate het niet langer waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn om alle of een deel van de 
belastingsvorderingen te kunnen realiseren. 
 
Uitgestelde belastingen worden berekend tegen de aanslagvoeten die vermoedelijk zullen worden toegepast in de 
periode waarin de schuld wordt geregeld of de activa worden gerealiseerd. Uitgestelde belastingen worden 
gedebiteerd of gecrediteerd in de resultatenrekening, behalve wanneer zij betrekking hebben op bestanddelen die 
rechtstreeks op het eigen vermogen worden gedebiteerd of gecrediteerd, in welk geval de uitgestelde belasting 
eveneens worden verrekend in het eigen vermogen. 
 
Uitgestelde belastingsvorderingen en belastingsschulden worden verrekend wanneer zij betrekking hebben op 
inkomstenbelastingen die worden geheven door dezelfde belastingadministratie en de groep de intentie heeft om haar 
lopende belastingsvorderingen en –schulden op een netto basis te regelen. 
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Materiële vaste activa 
 

De kost van materiële vaste activa is erkend als een actief als, en enkel als, het waarschijnlijk is dat toekomstige baten 
geassocieerd met het goed zullen doorstromen naar de Groep en als de kosten van het goed betrouwbaar kunnen 
worden bepaald. Na de initiële erkenning worden alle  materiële vaste activa gerapporteerd aan kostprijs, verminderd 
met gecumuleerde afschrijvingen en uitzonderlijke waardeverminderingen. De historische kostprijs omvat de initiële 
aankoopprijs vermeerderd met alle rechtstreeks toerekenbare kosten om het actief naar de locatie en in de toestand te 
brengen teneinde het te laten werken. 
 
Afschrijvingen worden berekend over de verwachte economische levensduur van de materiële vaste activa volgens de 
lineaire methode. De afschrijvingen starten wanneer de activa klaar zijn voor gebruik. 
 
De verwachte economische levensduur van de meest significante categorieën van materiële vaste activa zijn: voor 
gebouwen 20 jaar, computermateriaal 4 jaar en meubilair 10 jaar. 
 
 
 
Activa aangehouden onder financiële lease worden afgeschreven over hun verwachte levensduur op dezelfde basis als 
eigen activa of, indien korter, de termijn van de relevante lease overeenkomst. 
 
 
Intern gegenereerde immateriële vaste activa – onderzoek en ontwikkeling  
 
Uitgaven voor onderzoek worden als last opgenomen in de resultatenrekening op het moment waarop ze zijn 
opgelopen. 
 
Intern gegeneerde immateriële activa die voortvloeien uit de ontwikkeling van de groep worden maar erkend wanneer 
alle volgende voorwaarden vervuld zijn: 
-          er een actief is gecreëerd dat identificeerbaar is 
-          het waarschijnlijk is dat de verwachte toekomstige economische voordelen die kunnen worden toegerekend 

aan het actief naar de entiteit zullen vloeien 
-          de kostprijs van de ontwikkelingskosten betrouwbaar kan worden bepaald 
 
Intern gegeneerde immateriële activa worden afgeschreven op lineaire basis over hun verwachte economische 
levensduur. Wanneer geen intern gegeneerde immateriële activa kunnen worden erkend worden ontwikkelingskosten 
ten laste genomen in de resultatenrekening in de periode wanneer ze zijn opgelopen. 
 
 
Patenten en licenties 
 
Patenten en licenties worden initieel bepaald aan kostprijs en worden afgeschreven op lineaire basis over de verwachte 
economische levensduur, zijnde 5 jaar.  
 
Waardevermindering van vaste en immaterieel vaste activa (excl. goodwill) 
 

Op elke balansdatum controleert de Groep de Boekwaarde van de materiële en de immateriële vaste activa om te 
bepalen of er een indicatie is dat deze activa een waardervermindering opliepen. Indien er zo een indicatie bestaat 
wordt, om de omvang van de waardevermindering (indien nodig) te bepalen, de realiseerbare waarde van het actief 
geraamd. Wanneer het niet mogelijk is om de realiseerbare waarde van een afzonderlijk actief te ramen zal de Groep 
de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid bepalen tot dewelke de activa behoren. 
 
Realiseerbare waarde is de hoogste van de verkoopswaarde of gebruikswaarde. Om de gebruikswaarde te bepalen 
zullen de verwachte toekomstige kasstromen verdisconteerd worden naar hun huidige waarde tegen de 
verdisconteringsvoet die de huidige marktwaarderingen van de tijdswaarde van geld en de specifieke risico’s van het 
actief reflecteren. Indien de realiseerbare waarde van een actief (of de kasstroomgenererende eenheid) lager geraamd 
wordt dan zijn boekwaarde, wordt de boekwaarde van het actief (kasstroomgenererende eenheid) verminderd tot zijn 
realiseerbare waarde. Een waardevermindering word onmiddellijk in de resulatenrekening erkend, tenzij het relevante 
actief is gewaardeerd aan een geherwaardeerd bedrag, in dit geval zal de waardevermindering worden behandeld als 
een waardevermindering op een herwaardering. Wanneer een waardevermindering vervolgens wordt teruggedraaid zal 
de boekwaarde van het actief (kasstroomgenererende eenheid) verhogen tot de herziene raming van zijn realiseerbare 
waarde, maar slechts op die wijze dat de verhoogde boekwaarde de boekwaarde zonder waardevermindering voor het 
actief (kasstroomgenererende eenheid) van voorgaande jaren niet overschrijdt. Een terugdraaiing van een 
waardevermindering wordt onmiddellijk erkend in de resultatenrekening, tenzij het relevante actief wordt gewaardeerd 
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aan een gerevalueerd bedrag, in welk geval de terugdraaiing van de waardevermindering is behandeld als een 
herwaarderingsverhoging. 

 
 
 
Voorraad 
 

Voorraad wordt gewaardeerd tegen de laagste waarde van de kostprijs of de opbrengswaarde. De kostprijs omvat alle 
inkoopkosten en, wanneer toepasselijk, directe arbeidskosten en de algemene kosten die werden opgelopen om de 
voorraad op hun huidige locatie en in hun huidige toestand te brengen. De kost wordt berekend volgens de gewogen 
gemiddelde methode. De netto realiseerbare waarde vertegenwoordigt de geraamde verkoopprijs verminderd met de 
kosten van voltooiing en de kosten opgelopen in marketing, verkoop en distributie. 
 
 
Financiële instrumenten 
 
Financiële activa en financiële schulden worden erkend op de balans van de Groep wanneer de Groep een partij wordt 
bij de contractuele voorzieningen van het betrokken financiële instrument. Wanneer de contractuele rechten van de 
kasstromen van het financieel actief vervallen of wanneer het actief is getransfereerd en de transfer in aanmerking 
komt om niet langer te worden opgenomen in de mate dat de risico’s en beloningen van de rechthebbende zijn 
bewaard of getransfereerd, worden de financiële activa niet langer opgenomen in de balans. Financiële verplichtingen 
worden  niet langer in de balans opgenomen wanneer die tenietgaat, dat wil zeggen wanneer de in het contract 
vastgelegde verplichting is nagekomen of ontbonden of vervallen. 
 
 
Handelsdebiteuren 
 

Handelsdebiteuren worden initieel bepaald aan reële waarde, en vervolgens bepaald aan de via de effectieve 
rentemethode afgeschreven kost wanneer de impact materieel is. Toepasselijke voorzieningen voor oninbare bedragen 
worden erkend in de resultatenrekening wanneer er objectief bewijs is dat het actief in waarde is verminderd. De 
erkende toekenning is bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de huidige waarde van de 
toekomstige kasstroom verdisconteerd via de effectieve rentemethode berekend vanaf de initiële erkenning. 
 
 
Investeringen 
 

Een voor verkoop beschikbaar actief wordt initieel bepaald aan reële waarde, verhoogd met de directe 
verwervingskosten gerelateerd aan het actief. Het voor verkoop beschikbaar actief wordt, na initiële erkenning, 
bepaald aan werkelijke waarde. Baten of lasten, op voor verkoop beschikbare activa, door wijzigingen in de werkelijke 
waarde worden onmiddellijk erkend in het eigen vermogen, behalve voor waarderverminderingen en 
wisselkoersverschillen, welke erkend worden in de resultatenrekening. De voordien in het eigen vermogen erkende 
cumulatieve baten en lasten worden bij de verkoop van het actief getransfereerd naar de resultatenrekening. 
Voor activa die actief verhandeld worden in financiële markten wordt de werkelijke waarde bepaald door referenties 
van genoteerde markprijzen bij de sluiting van de handel op balansdatum. Voor activa waarvoor geen genoteerde 
markprijs bestaat wordt de werkelijke waarde berekend op de verwachte kasstroom van de onderliggende netto activa 
basis van de investering. 
 
 
Kas en kasequivalenten 
 
Kas en kasequivalenten bevatten contant geld en ‘demand deposits’, en andere kortetermijn hoog liquide activa die 
onmiddellijk converteerbaar zijn in een gekend bedrag en die niet onderhevig zijn aan een significant risico van 
waardewijzigingen. 
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Financiële verplichtingen en eigen vermogen 
 
Financiële verplichtingen en eigen vermogen instrumenten uitgegeven door de Groep worden gerangschikt volgens de 
substantie van de ingegeven contractuele regelingen en de definities van een financiële verplichting en een eigen 
vermogen instrument. Een eigen vermogen instrument is elk contract welke getuigt van een restinterest na aftrek van 
alle verplichtingen in de activa van de Groep. De aangenomen boekhoudprincipes voor specifieke financiële 
verplichtingen en eigen vermogen instrumenten worden onderaan toegelicht. 
 
 
Bank leningen 
 
Interest dragende bank leningen en ‘overdrafts’ worden initieel bepaald aan werkelijke waarde, en vervolgens bepaald 
aan ‘amortised cost’, via de effectieve rentemethode. Elk verschil tussen de opbrengsten (netto van transactiekosten) 
en de vereffening of de aflossing wordt erkend over de periode van de lening in overeenstemming met de 
boekhoudprincipes voor kosten van leningen van de Groep (zie boven). 
 
 
Converteerbare leningen 
 
Converteerbare leningen worden beschouwd als samengestelde componenten, enerzijds bestaande uit een 
schuldcomponent en anderzijds uit een eigen vermogencomponent. Op datum van uitgifte wordt een schatting 
gemaakt van de werkelijke waarde op basis van de belangrijkste marktrentevoet voor gelijkaardige niet-converteerbare 
schulden. Het verschil tussen de opbrengst gerelateerd aan de uitgave van de converteerbare leningen en de 
werkelijke waarde toegekend aan de schuldcomponent, die de achterliggende optie om de lening te converteren voor 
eigen vermogen van de Groep voor de houder vertegenwoordigt, wordt opgenomen onder het eigen vermogen 
(kapitaalreserves).  
 

De kosten van uitgifte worden verdeeld tussen de schuld- en de eigen vermogencomponent van de converteerbare 
lening, via een verdeelsleutel op basis van hun relatieve boekwaarde op datum van uitgifte. De kosten toegerekend 
aan de eigen vermogencomponent worden rechtstreeks ten laste genomen van het eigen vermogen. 
 

De intrestkosten van de schuldcomponent wordt berekend door de belangrijkste marktrentevoet voor gelijkaardige 
niet-converteerbare schulden los te laten op  de schuldcomponent van het desbetreffende instrument. Het verschil 
tussen deze kost en de betaalde intrest wordt toegevoegd aan de boekwaarde van de converteerbare lening. 
 
 
Handelsschulden 
 
Handelsschulden worden initieel gewaardeerd aan werkelijke waarde, en worden vervolgens gewaardeerd aan 
amortized cost, via het gebruik van de werkelijke intrestvoet indien de impact materieel is.  
 
 
Eigen vermogen-instrumenten 
 
Eigen vermogen-instrumenten uitgegeven door het bedrijf worden opgenomen aan de hand van de te ontvangen 
opbrengsten, exclusief de directe uitgavekosten.  
 
 
 
Afgeleide financiële instrumenten en hedge accounting 
 
Aangezien de activiteiten van de Groep niet aan significante wissel- of renterisico’s onderhevig zijn, maakt de Groep 
ook geen gebruik van afgeleide instrumenten om zich dergelijke risico’s in te dekken. 
 
Elk afgeleid financieel product dat niet gebruikt wordt om zich in te dekken tegen voorgenoemde risico’s wordt 
gewaardeerd aan werkelijke waarde op de contractdatum, en wordt vervolgens geherwaardeerd aan werkelijke 
waarde via winst of verlies op de achtereenvolgende rapporteringsdata. 
 

Afgeleide producten gelinkt aan andere financiële instrumenten of aan niet-financiële waardecontracten worden 
behandeld als aparte afgeleide producten, indien hun risico en karakteristieken niet sterk afhankelijk zijn van het risico 
en de karakteristieken van de waardecontracten, en indien deze waardecontracten niet gewaardeerd worden aan 
werkelijke waarde met niet-gerealiseerde meer- en minderwaarden opgenomen onder winst of verlies.  
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In overeenstemming met de uitzondering die voorzien is onder IFRS 1, heeft de Groep beslist om de eerste toepassing 
van IAS 39 “Financiële instrumenten: opname en waardering” en IAS 32 “Financiële instrumenten: 
informatieverschaffing en presentatie” uit te stellen tot 1 januari 2005.  Daarom zal de Groep voor IAS 32 / IAS 39 
geen vergelijbare gegevens 2004 opnemen.  De IFRS opening balans op 1 januari 2004 bevat geen herwaardering of 
herklassificatie van financiële vorderingen en schulden behalve voor diegene betrekking hebben op de afzondelijke 
presentatie van korte en lange termijn elementen. 
 
Voorzieningen 
 

Provisies worden door de Groep erkend indien een huidige verplichting uit een actie uit het verleden voortvloeit, en dat 
het waarschijnlijk is dat de Groep aan deze verplichting zal moeten voldoen. Voorzieningen worden gewaardeerd aan 
de meest realistische benadering van de toekomstige kosten die nodig zullen zijn om aan de desbetreffende 
verplichting te voldoen, en worden verdisconteerd aan de huidige waarde indien het effect daarvan materieel is. 
 
 
Herstructureringsvoorzieningen 
 
Een constructieve verplichting tot herstructurering dient zich aan, en wordt bijgevolg erkend als een voorziening voor 
herstructurering, enkel indien de Groep een gedetailleerd formeel herstructureringsplan kan voorleggen dat minstens 
de betrokken activiteit of een deel ervan, de belangrijkste beïnvloede gebieden, de locatie, de functie en een schatting 
van de benodigde mankracht die vergoed zal moeten worden, de nodige uitgaven, het tijdstip van implementatie van 
het herstructureringsplan identificeert, en een gegronde verwachting opwekt dat de desbetreffende herstructurering 
zal uitgevoerd worden door het plan te implementeren of door de belangrijkste aandachtspunten reeds aan te 
kondigen.  
 
De beslissing van het management of van het bestuur om te herstructureren geeft slechts aanleiding tot een 
constructieve verplichting op balansdatum, indien de onderneming reeds voor de balansdatum de implementatie van 
het herstructureringsplan gestart heeft, of indien de belangrijkste aandachtspunten van het plan reeds 
gecommuniceerd werden naar de beïnvloede partijen, op een dergelijke manier dat zij reeds een gegronde 
verwachting van de implementatie van de herstructurering hebben opgebouwd.  
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TOELICHTING 4 - BEHEER VAN FINANCIELE RISICO'S     

         
Toetsing van bijzondere waardevermindering op goodwill    
         
In overeenstemming met IFRS 3 moet goodwill die voorkomt bij de consolidatie jaarlijks getest worden voor 
waardevermindering.  Het kan noodzakelijk zijn om dit frequenter te doen indien er indicaties zijn dat de goodwill niet 
correct is gewaardeerd volgens IAS 36, Bijzondere waardevermindering van activa.  Deze standaard vereist ook dat de 
goodwill vanaf de acquisitiedatum wordt toegewezen aan de kasstroomgenererende eenheden, die verondersteld 
worden van de synergiën van de bedrijfscombinaties te genieten.  De kasstroomgenererende eenheden aan dewelke 
de goodwill is toegerekend, werden voor waardevermindering getest op balansdatum door de boekwaarde van de 
eenheid te vergelijken met de recupereerbare waarde (hoogste van reeële waarde - verkoopkosten en de waarde-in-
gebruik).    
 
         
Het management van de Real Software groep gebruikt kasstroom schattingen voor de individuele 
kasstroomgenererende eenheden zoals vermeld onder het secundaire rapporteringsformaat (geografisch).  De 
sleutelassumpties die vervat zitten in de waarde-in-gebruik berekening zijn de discontofactor, de verwachte 
toekomstige netto kasstromen van de producten en de verwachte omzetgroei van diensten.  Het 
verdisconteringspercentage toegepast op de verwachte kasstromen is de gewogen gemiddelde kost van kapitaal 
(WACC), gaande van  9,4% tot 11,39%.   De componenten voor de bepaling van de WACC zijn gebaseerd op sector-
specifieke parameters ontvangen van verschillende investeringsbanken en analysten en rekening houdend met de 
financiële positie van Real Software.  Deze toetsing resulteerde in een waardevermindering van -43,5 M EUR in de 
opening balans per 31 december 2003. 
 
 
Voor 2005 toonde de toetsing geen noodzaak om een waardevermindering te boeken.  (2004: waardevermindering 
van KEUR 550) 
 
 
 
 
 
         
Going Concern / verderzetting van de activiteiten van de onderneming   
         
Gezien de belangrijke verbetering in bedrijfsresultaat voor niet-courante kosten en opbrengsten in 2005 (Nota 5), de 
geplande verdere verbetering in bedrijfsresultaat en de verwachte break-even positie van het netto resultaat in 2006, 
het betalingsuitstel voor de hoofdschuld en interesten tot 2007 samen met het uitstel van de 50% schuldkwijtschelding 
(nota 35), de nodige verhoging van het werkkapitaal en de terugbetaling van de hoofdschuld die mogelijk is gezien de 
potentiële verkoopwaarde van sommige activa, de intentie van de hoofdaandeelhouder om de onderneming te steunen 
en de gunstige evolutie van het aandelenkapitaal en reserves, is het de aanbeveling van de Raad van Bestuur om de 
activiteiten van de onderneming verder te zetten. 
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TOELICHTING 5 - BEDRIJFSSEGMENT INFORMATIE           
       
       
JAAREINDE 2005       
       
 De groep is momenteel opgedeeld in 2 divisies : producten en diensten.  Deze twee divisies vormen de basis voor de 
primaire segment rapportering van de groep.  De voornaamste activiteiten zijn de volgende :   

- Producten : ontwikkeling, implementatie en ondersteuning van de producten uit ons productportfolio waarvan we 
typisch IP gebruiksrechten verkopen als licenties en IT ondersteuning onder de vorm van onderhoudscontracten. 
- Diensten : ICT diensten gaande van ontwerp- ontwikkelen en implementatie van bedrijfssystemen die verkocht worden 
met een vaste prijs of met een vastgelegde prijs per tijdseenheid.  De toegevoegde waarde voor onze klanten zijn onze 
competenties op technisch gebied (Project Services, Java, Microsoft, iSeries, Oracle en Infrastructuur), op functioneel 
gebied (kennis van de industrie) en processen  (IT project en application management).  
 
       

   Producten Diensten 
Niet 

gealloceerd 

Totaal groep 
voor 
verdergezette 
operaties 

   EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR 000 
Omzet       
Externe verkopen   38.894 77.050  115.944 
Inter segment verkopen       
Ander bedrijfsinkomen   105 1.237   1.342 
Omzet uit bedrijfsactiviteiten   38.999 78.287 0 117.286 
       
       
       
Bedrijfsresultaat voor niet-courante kosten & opbrengsten  -1.175 6.066 -3.646 1.245 
Segment resultaat uit verdergezette operaties   -5.049 5.926 -4.868 -3.991 
       
Bedrijfsresultaat      -3.991 
Winstaandeel geassocieerde ondernemingen      -21 
Financiële kosten      -5.425 
Winst voor belastingen      -9.437 
Winstbelastingsuitgave      -681 
Winst van het jaar uit verdergezette operaties      -10.118 
       

Andere informatie   Producten Diensten 
Niet 

gealloceerd 

Totaal groep 
voor 
verdergezette 
operaties 

   EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 
Investeringen   337 334 52 723 
Afschrijvingen en waardeverminderingen   487 478 94 1.059 
Overige niet kaskosten   -189 -622 -167 -978 
Waardeverminderingen erkend in resultaten      0 

Niet courante opbrengsten  
Nota 
9 539 645  1.184 

Herstructureringskosten  
Nota 
9 4.851 658 1.222 6.731 

Andere niet courante kosten  
Nota 
9 159 152  311 

Balans  31/12/2005   Producten Diensten 
Niet 

gealloceerd 

Totaal groep 
voor 
verdergezette 
operaties 

   EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 
Activa       
Segment activa   24.875 33.438 18.997 77.310 
Belangen in geassocieerde ondernemingen       
Niet toegewezen activa       
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Geconsolideerde totale activa       
       
Verplichtingen       
Segment verplichtingen   20.194 21.277 35.839 77.310 
Niet toegewezen verplichtingen       
Geconsolideerde totale verplichtingen       
       
       

JAAREINDE 2004   Producten Diensten 
Niet 

gealloceerd 

Totaal groep 
voor 
verdergezette 
operaties 

   EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 
Omzet       
Externe verkopen   42.996 86.301  129.297 
Inter segment verkopen       
Ander bedrijfsinkomen   82 1.095   1.177 
Omzet uit bedrijfsactiviteiten   43.078 87.396 0 130.474 
       
       
       
Bedrijfsresultaat voor niet-courante kosten & opbrengsten  -2.485 4.374 -4.421 -2.532 
Segment resultaat uit verdergezette operaties   -4.215 2.901 -4.421 -5.735 
       
Bedrijfsresultaat      -5.735 
Winstaandeel verbonden ondernemingen      -5 
Financiële kosten      -4.099 
Winst voor belastingen      -9.839 
Winstbelastingsuitgave      -249 
Winst van het jaar uit verdergezette operaties      -10.088 
       
       
       

Andere informatie   Producten Diensten 
Niet 

gealloceerd 

Totaal groep 
voor 
verdergezette 
operaties 

   EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 
Investerigen   436 94 76 606 
Afschrijvingen en waardeverminderingen   941 212 380 1.533 
Overige niet kaskosten   -388 -52 358 -82 
Waardeverminderingen erkend in resultaten   -550   -550 

Niet courante opbrengsten  
Nota 
9 3.026 3.026  6.052 

Herstructureringskosten  
Nota 
9 1.772 3.075  4.847 

Andere niet courante kosten  
Nota 
9 -2.429 -1.424  -3.853 

       
       

Balans  31/12/2004   Producten Diensten 
Niet 

gealloceerd 

Totaal groep 
voor 
verdergezette 
operaties 

   EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 
Activa       
Segment activa   26.882 28.571 27.138 82.591 
Belangen in verbonden ondernemingen       
Niet toegewezen activa       
Geconsolideerde totale activa       
       
Verplichtingen       
Segment verplichtingen   18.457 17.969 46.165 82.591 
Niet toegewezen verplichtingen       
Geconsolideerde totale verplichtingen       
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TOELICHTING 6 - GEOGRAFISCHE SEGMENTEN 
       

 De activiteiten van de Groep zijn gelocaliseerd in België, Frankrijk en Luxemburg. De volgende tabel geeft een 
analyse van de verkopen en vaste activa van de Groep per geografische markt.  
       
    31/12/2005 31/12/2004  
Omzet per geografische markt    EUR '000 EUR '000  
       
België    64.629 82.009  
Frankrijk    31.050 30.633  
Luxemburg    14.224 11.624  
Andere    6.042 5.031  
       
Totaal    115.945 129.297  
       

Het onderstaande is een analyse van de boekwaarde van segmentactiva, addities van materiële vaste activa en 
immateriële vaste activa per segment waarin het activa zich bevindT. 
       

 

Boekwaarde van 
segmentactiva 

 

Aanschaffingen materiële 
en immateriële vaste 

activa  

       
 31/12/2005 31/12/2004  31/12/2005 31/12/2004  
 EUR '000 EUR '000  EUR '000 EUR '000  
       
België 41.438 50.883  717 345  
Frankrijk 21.424 18.512  48 86  
Luxemburg 14.448 13.197  65 175  
       
Totaal 77.310 82.591  830 606  

 

TOELICHTING 7 - ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN EN KOSTEN 
    
    
 31/12/2005  31/12/2004 
 EUR '000  EUR '000 
    
Winst op verkoop vaste activa 103  37 
Wisselkoers- en betalingsverschillen 26  138 
Subsidies 909  745 
Ontvangen commissie 133  45 
Andere 171  212 
    
Andere bedrijfsopbrensten 1.342  1.177 
    
    
 31/12/2005  31/12/2004 
 EUR '000  EUR '000 
    
Operationele belastingen en taksen 853  854 
Wisselkoers- en betalingsverschillen 71  92 
Schadeloosstellingen en boetes 59  532 
Verlies op verkoop vaste activa 19  0 
Andere 204  213 
    
Andere bedrijfskosten 1.207  1.691 
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TOELICHTING 8 - COURANTE BEDRIJFSKOSTEN           

   
31/12/200

5  
31/12/2004 

   EUR '000  EUR '000 
8.1. Goederen voor verkoop, grondstoffen en 
handelsgoederen      
      
   Aankopen   10.907  11.032 
   Toename (-); Afname (+) voorraad   748  563 
      
Totaal goederen voor verkoop, grondstoffen en 
handelsgoederen  11.655  11.594 
      
Aankopen van goederen voor verkoop omvatten voornamelijk hardware en 
randapparatuur    
      
8.1.2. Diensten en andere goederen      
      
De aankoop van diensten en niet-verhandelbare goederen omvat ook uitgaven voor onderaannemers, voor de 
operationele leasing van auto's en kantoorbenodigdheden voor een bedrag van KEUR 33.992 (2004: KEUR 
41.178). 
      
      
8.1.3. Personeelskosten      
      
Salarissen en lonen   53.296  58.467 
Kosten van sociale zekerheid   15.270  17.332 
Personeelsverzekeringen   491  700 
Pensioenkosten   -66  125 
Andere   115  471 
      
Totaal personeelskosten   69.105  77.094 
      
Op het einde van het jaar stelde de Groep 1.155 mensen (2004: 
1.283) te werk.     
      
      
8.1.4.Afschrijvingen en waardeverminderingen      
      
Afschrijvingen van immateriële vaste activa   0  0 
Afschrijvingen van materiële vaste activa   1.059  1.533 
      
Totaal afschrijvingen en waardeverminderingen   1.059  1.533 
      
Zie nota 15 aangaande immateriële vaste activa en nota 14 aangaande 
materiële vaste activa    
      
      
8.1.5. Provisies en voorzieningen      
      
Voorzieningen   -879  -316 
Waardeverminderingen voor dubieuze debiteuren   -99  234 
Waardevermindering vooraad   0  0 
      
Totaal provisies en voorzieningen   -978  -82 
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TOELICHTING 9 - NIET COURANTE BEDRIJFSRESULTATEN        
    
    
 31/12/2005  31/12/2004 
 EUR '000  EUR '000 
    
Niet courante omzet    
    
Schuldkwijtschelding 1.077  6.035 
Ontvangen uitwinvergoeding 107   
Andere niet terugkerende opbrengsten 0  17 
      
 1.184  6.052 
Commentaar :    

Een dading in 2005 met dhr Rudi Hageman resulteerde in een gedeeltelijke kwijtschelding van het openstaand 
saldo tussen Real Software NV en Rudi Hageman. 

Als gevolg van de schuldherschikking in 2004 (vb inbreng in natura door GTG), werden een aantal openstaande 
schulden door crediteuren kwijtgescholden. 
    
    
Herstructureringskosten    
    
Toevoegingen 5.914  5.084 
Bestedingen 5.145  3.516 
Terugnemingen -4.328  -3.753 
 6.731  4.847 
    
    
Waardeverminderingen    
    
Waardevermindering goodwill 0  550 
Waardevermindering immateriële vaste activa 0  0 
Waardevermindering materiële vaste activa (nota 16) 1  0 
 1  550 
    
    
Andere niet courante kosten    
    
Retail impact suite 0 (1) 1.364 
Kosten schuldherschikking 2004 45  898 
Deconsolidatie ICT Automotive BV 0  495 
Deconsolidatie Real Project SA 6  0 
Verschillende niet courante kosten -362 (2) 1.097 
 -311  3.854 
Commentaar :    
(1) In 2004 werd een belangrijk ontwikkelingsproject (Retail Impact Suite) stopgezet, met verschillende 
schadeclaims als gevolg 

(2) De onderneming trof een aantal minnelijke schikkingen voor geschillen waarvoor in het verleden voorzieningen 
werden aangelegd.  Door deze minnelijke schikkingen werden de aangelegde voorzieningen tegengeboekt wat het 
negatief bedrag verklaart in 2005. 
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TOELICHTING 10 - FINANCIEEL RESULTAAT       

    

    

 31/12/2005  31/12/2004 

 EUR '000  EUR '000 

    

FINANCIELE OPBRENGSTEN    

Intrest op bankdeposito's 48  61 

Intrest op financiële vorderingen 36  279 

    

TOTAAL FINANCIELE OPBRENGSTEN 84  340 

    

    

FINANCIELE KOSTEN    

    

intrest achtergestelde obligatielening -1.998  -752 

intrest financiële leasing -196  -206 

intrest op bankschulden -129  -143 
Andere financiële intrest uitgaven -2.867 (1) -3.077 

Totale kost leningen -5.190  -4.178 
    

    

Totaal andere intrest -315 (2) -261 

    

    

Aanpassing reeële waarde financiële instrumenten -5  0 

      

    

TOTAAL FINANCIELE KOSTEN -5.510  -4.439 

    

    

FINANCIEEL RESULTAAT -5.426  -4.100 

    

    

    

     
(1) Voornamelijk gerelateerd aan niet achtergestelde leningen van de moederonderneming en 
derden 

  

(2) Verwijlintresten operationele schulden    
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TOELICHTING 11 - BELASTINGEN OP HET RESULTAAT 
       
   31/12/2005  31/12/2004  
   EUR '000  EUR '000  
Opgenomen in de winst- en verliesrekening      
Belastingen van het boekjaar   -383  -605  
Latente belastingen   -298  356  
       
Totaal   -681  -249  
       
       

  
31/12/2005 31/12/2005 

 
31/12/2004 31/12/20

04 

Aansluiting effectief belastingtarief  EUR '000 %  EUR '000 % 

       

Netto winst  -10.180   -10.088  
Minderheidsbelangen  -62   0  
Resultaat van bedrijven waarop vermogensmutatie is 
toegepast 0   0  
Belastingsskost  -681   -249  
Winst voor belastingen  -9.437   -9.839  
BeLastingen aan het nomale belastingpercentage van  
33,99% 3.208 33,99%  3.344 33,99% 
       
Belastingseffect op niet-aftrekbare kosten  -454 -4,81%  -671 -6,82% 
Niet-aftrekbare afschrijvingen van goodwill en 
immateriële activa  0,00%  -187 -1,90% 
Fiscaal verlies boekjaar  -3.624 -38,40%  -2.068 -21,02% 
Belastingseffect van belastingvrijgestelde inkomsten  0,00%   0,00% 
 Niet-belastbare dividenden van niet-groep 
vennootschappen 0 0,00%  0 0,00% 
 Niet belastbaar financieel en andere inkomen 144 1,52%  38 0,39% 
Andere  12 0,13%  114 1,16% 
Uitgesteld belastingseffect wegens wijziging 
belastingspercentage -29 -0,31%  0 0,00% 
belastingseffect op actuele en latente 
belastingaanpassingen aangaande vooraande jaren 57 0,60%  -3 -0,03% 
Effect van gewijzigde belastingspercentages op 
dochtervennootschappen in andere sectoren 6 0,07%  3 0,03% 
Belastingseffect door gebruik van nog niet erkend belastingsverlies 0,00%  0 0,00% 
Waarderingstoezegging op latente belastingsactiva   0,00%  -819 -8,32% 
Belastingskost en effectief   -681 -7,21%  -249 -2,53% 
belastingspercentage voor het jaar       
       
   31/12/2005  31/12/2004  
Balans   EUR '000  EUR '000  
       
Kortlopende belastingschulden   233  0  
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TOELICHTING 12 - WINST PER AANDEEL       
    

Het netto resultaat per aandeel wordt berekend door het nettoresultaat toewijsbaar aan de Groep te delen door het 
gewogen gemiddelde van het aantal uitstaande aandelen van het jaar (d.w.z. uitgegeven aandelen uitgezonderd eigen 
aandelen). Het netto resultaat na verwatering per aandeel wordt berekend door het nettoresultaat toewijsbaar aan de 
Groep te delen door het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen gedurende het jaar,  beide gecorrigeerd voor 
elk effect van verwatering van potentiële gewone aandelen. 
    
    
 31/12/2005  31/12/2004 
 EUR '000  EUR '000 
Netto resultaat voor berekening netto resultaat per aandeel  
(EUR’000) -10.180  -10.088 
Impact van potentiële verwatering van gewone aandelen (EUR’000) 0  0 

Aangepast netto resultaat voor de berekening van het netto resultaat 
per aandeel na verwatering (EUR’000) -10.180  -10.088 
    

Gewogen gemiddelde aantal aandelen voor berekening van netto 
resultaat per aandeel. 182.698.458  143.694.913 
Impact van potentiële verwatering van gewone aandelen  0  0 

Aangepast gewogen gemiddeld aantal aandelen voor berekening van 
het netto resultaat per aandeel na verwatering 182.698.458  143.694.913 
    
Netto resultaat per aandeel (EUR) -0,06  -0,07 

Netto resultaat per aandeel na verwatering (EUR) -0,06  -0,07 
    

Alle aandelen zijn gewone aandelen; daardoor is er geen effect op de berekening van het netto resultaat per aandeel dat 
zou ontstaan door preferente aandelen. De onderneming heeft de mogelijkheid nieuwe aandelen uit te geven in het 
kader van het warranten 2001 plan (zie nota 36 aangaande kapitaalcompensatie voordelen) en de omzetting van ACO's. 
Omdat zowel de uitoefening van het Warranten plan 2001, als de ACO een anti-verwateringseffect zou hebben op het 
nettoresultaat per aandeel voor 2004, is er geen effect op de berekening van het netto resultaat per aandeel na 
verwatering. Derhalve is het netto resultaat per aandeel na verwatering gelijk aan het netto resultaat per aandeel. 
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ROELICHTING 13 - GOODWILL         
     
  31/12/2005  31/12/2004 
  EUR '000  EUR '000 
     
Per einde van de vorige verslagperiode:     
Aanschaffingswaarde  72.471  72.734 
Gecummuleerde waardeverminderingen  -44.116  -43.566 
Netto boekwaarde  28.355  29.168 
     
Wijzigingen tijdens de verslagperiode:     
Aanschaffingen en wijzigingen in de consolidatiekring    737 
Waardeverminderingen    -550 
Verkopen of verwijderingen uit de consolidatiekring    -1.000 
Wisselkoersverschillen     
Per einde van de verslagperiode  28.355  28.355 
     
Aanschaffingswaarde  70.952  72.471 
Gecumuleerde waardeverminderingen  -42.597  -44.116 
Netto boekwaarde  28.355  28.355 
     
Toetsingvan bijzondere waardevermindering op 
goodwill.     

Volgens de normen van IFRS 3 - Business Combinaties, wordt goodwill niet langer afgeschreven , maar wordt deze 
getest voor waardevermindering. Goodwill verworven in een bedrijfscombinatie is toegewezen, bij  aanschaffing, aan 
de kasstroom generende units waarvan verwacht wordt dat ze voordeel halen uit de bedrijfscombinatie.  

De waarde-in-gebruik verdisconteert de verwachte kasstromen die in lijn zijn met de jaarlijkse financiële budgetten 
die door hete managet goedgekeurd zijn. Kasstromen die verder gaan dan een jaar worden geëxtrapoleerd door het 
gebruik van de meest geschikte verwachte groei die evenwel niet hoger kan liggen dan het gemiddelde langer 
mtermijn groeipercentge voor de bedrijfstak waarin de geld generende unit zich bevindt. De schatttingen worden 
gemaalt door het managemnt (prijs, volume, performantiecurve) gebaseerd op de resultaten in het verleden en de 
verwachting rond de marktontwikkeling. De gebruikte gewongen gemiddelde groeivoet is consistent met de 
voorspellingen die deel uit maken van de industrierapporten. De gebrukte discontovoet is de gewogen gemiddelde 
kost van kapitaal (WACC), gaande van 9,38% toto 11,39% (2004 : 9,4% tot 11,39%). De componenten voor de 
bepaling van de WACC zijn gebaseerd op sector-specifieke parameters ontvangen van verschillende 
investeringsbanken en analysten tevens rekening houdend met de huidige financiële postie van Real Software. De 
toetsing uitgevoerd in 2005 toonde geen indicatie voor bijkomende waardeverminderingen. 

     
  31/12/2005  31/12/2004 
  EUR '000  EUR '000 
Goodwill per geografisch segment :     
Luxemburg  14.930  14.930 
Frankrijk  8.455  8.455 
België  4.970  4.970 
     
     
Totale boekwaarde goodwill  28.355  28.355 
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TOELICHTING 14 - MATERIËLE VASTE ACTIVA       
     

 

Terreinen 
en 

gebouwen 
Computer en 

bureaumateriaal 
Meubilair 
en andere Totaal 

Aanschaffingswaarde     
     
Op 1 januari 2004 7.702  11.536  4.574  23.813  
Toevoegingen 42  385  180  606  
Verworven aquisitie of dochtervennootschap 0  0  0  0  
Wisselkoersverschillen 0  0  0  0  
Verwijdering van een dochtervennootschap 0  -43  0  -43  
Verwijderingen -397  -303  -602  -1.302  
Herclassificatie 0  0  0  0  
Andere 0  0  0  0  
     
Op 1 januari 2005 7.347  11.576  4.152  23.074  
Toevoegingen 36  544  143  723  
Verworven aquisitie of dochtervennootschap 0  0  0  0  
Wisselkoersverschillen 0  0  0  0  
Verwijdering van een dochtervennootschap 0  -40  -19  -59  
Verwijderingen 0  -3  -260  -263  
Herclassificastie als gehouden voor verkoop 0  0  0  0  
Andere 0  0  0  0  
     
Op 31 december  2005 7.383  12.077  4.016  23.476  
Waarvan 0  0  0  0  
Op kost 7.383  12.077  4.016  23.476  
Op waardering 2005 0  0  0  0  
     
Geaccumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen    
     
Op 1 januari 2004 2.115  10.211  3.441  15.768  
Afschrijvingen opgenomen als kost 228  910  395  1.533  
Waardeverminderingen in winst- en verliesrekening 0  0  0  0  
Wisselkoersverschillen 0  0  0  0  
Verwijdering van een dochtervennootschap 0  -34  0  -34  
Verwijderingen -220  -299  -417  -937  
Herclassificastie als gehouden voor verkoop 0  0  0  0  
Andere 0  0  0  0  
     
Op 1 januari 2005 2.123  10.788  3.419  16.330  
Afschrijvingen opgenomen als kost 231  554  274  1.059  
Waardeverminderingen in winst- en verliesrekening 0  0  1  1  
Wisselkoersverschillen 0  0  0  0  
Verwijdering van een dochtervennootschap 0  -40  -19  -59  
Verwijderingen 0  -3  -252  -255  
Herclassificastie als gehouden voor verkoop 0  0  0  0  
Andere 0  0  0  0  
     
Op 31 december 2005 2.354  11.300  3.423  17.076  
     
Netto boekwaarde     
     
Op 31 december 2005 5.029  778  593  6.399  
Op 31 december 2004 5.224  788  732  6.744  
     
 
Terreinen en gebouwen bestaan voornamelijk uit eigendom gehouden in België. 
De volgende percentages worden gebruikt voor de afschrijving van het vast actief:  
 
Gebouwen 5% 
Machines en meubilair 10-25% 
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Computer & bureaumateriaal 10-25% 
Voertuigen 25% 
 
De boekwaarde van Groep's machines en meubilair omvatten ook een bedrag van KEUR 1.890 (2004 : KEUR 2.042) 
aangaande activa gehouden onder financiële leasing. De geleasde aciva omvatten voornamelijk gebouwen (KEUR 1.711), 
computers (KEUR 1)  en bureaumateriaal (KEUR 178). 
 
De Groep heeft terreinen en gebouwen voor een waarde van ongeveer KEUR 3.317 (2004 : KEUR 3.381) als onderpand 
gegeven in het kader van bankfaciliteiten toegestaan aan de Groep . 

 

TOELICHTING 15 - IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 
       

  
Onderzoek en 

ontwikkelingskosten  

Concessies, 
patenten, 

licencies etc,  Totaal 
Kost       
Op 1 januari 2004  0  0  0 
Toevoegingen       
       
Op 1 januari 2004  0  0  0 
Uitgaven  107    107 
Verkopen en verwijderingen      0 
Transfers      0 
Op 31 december 2005  107  0  107 
       
Afschrijvingen      0 
Op 1 januari 2004      0 
Kost voor het jaar      0 
waarderingsverlies      0 
Verkopen en verwijderingen      0 
Transfers      0 
Op 31 december 2005  0  0  0 
       
Boekwaarde       
Op 31 december 2005  107  0  107 
Op 31 december 2004  0  0  0 
       

In de huidige periode werden onderzoek en ontwikkelingskosten opgenomen als kost in de winst-en verliesrekening 
wanneer ze zich voordeden. De ontwikkeling van software gebeurd volgens iteratieve onderzoeks- en 
ontwikkelingscycli. Daarom is het moeilijk de kosten in de onderzoeksfase te onderscheiden  van de kosten die zich 
hebben voorgedaan in de ontwikkelingsfase. Hierdoor was de voorwaarde om de ontwikkelingskosten te kapitaliseren 
niet voldaan. 
In 2005 werd een duidelijk omschreven ERP-project opgezet.  De ontwikkelingskosten van dit project werden voor 
een bedrag van KEUR 107 op 31/12/2005 geactiveerd.   



Deel IV  - FINANCIELE INFORMATIE   JAARVERSLAG 2005 

 
79 

 

TOELICHTING 16 - DOCHTERONDERNEMINGEN 
       

        31/12/2005     
Naam van de 
dochtervennootsch
ap 

  Adres Land Controle% Belangen% Voornaamste activiteit 

          

Airial Conseil SA  
3, rue Bellini, F-92806 
Puteaux Cedex France 100% 100% Software consultancy & supply 

Real Services NV  
Prins Boudewijnlaan 26, 
2550 Kontich Belgium 100% 100% Software consultancy & supply 

Real Solutions SA  
Rue d'Eich 33, 1461 
Luxembourg Luxembourg 100% 100% Software consultancy & supply 

Real Software 
France SA  

Rue Péreire 103, F78100 
Sain Germain en Laye France 100% 100% Software consultancy & supply 

Real Software 
Nederland BV  

Plotterweg 8, 3821 BB 
Amersfoort Nederland 100% 100% Software consultancy & supply 

Xenia NV  
Prins Boudewijnlaan 26, 
2550 Kontich Belgium 100% 100% Software consultancy & supply 

Summit NV 
Vereffening (*) 

Bredestraat 4, 2000 
Antwerpen Belgium 100% 100% - 

Oriam SA (**) 

8, Parvis de Saint-Maur, 
94106 Saint-Maur Cedex 

France 50% 50% Software consultancy & supply 
Oriam Corporation 
Corp. (**) 

One International Place, 
Boston, MA 02210 USA US 50% 50% Software consultancy & supply 

Real Project SA (***) Belgium - - - 
              
(*) in vereffening        
(**)Alhoewel de Onderneming niet meer dan de helft van de aandelen bezit, en hierdoor niet meer dan de helft van stemmen bezit, heeft 
het de macht om de meerderheid van de raad van beheer te benoemen en te ontslaan.Hierdoor worden de aangeduide ondernemingen 
gecontroleerd door Real Software  en worden ze geconsolideerd in de jaarrekening. 
(***) Real Project werd geliquideerd in December 2005. 
              
       
       
JOINT 
VENTURES       31/12/2005     
      Land Controle% Belangen% Voornaamste activiteit 
          
Supply Chain 
Software NV  

Prins Boudewijnlaan 26, 
2550 Kontich Belgium 60% 60% Software consultancy & supply 

Stork Real BV (*) 

Daalakkersweg 2A, 5641 
JA Eindhoven (The 
Netherlands) Nederland 50% 50% Software consultancy & supply 

Stork Real Belgium (*) 
Prins Boudewijnlaan 15, 
2550 Kontich Belgium 50% 50% Software consultancy & supply 

(*) Stork Real BV, samen met haar 
dochteronderneming Stork Real Belgium NV werden 
verkocht in februari 2006.    
       
       
Verbonden ondernemingen     31/12/2005     
Naam   Adres Land Controle% Belangen% Voornaamste activiteit 

           

Tradcom NV  

Steenweg op Gierle 
271, 2300 Turnhout, 
België Belgium 25% 25% internet verkopen 

Eco2B  

Molenhuizen 25, 
3980 Tessenderlo, 
België Belgium 50% 50% Slapende onderneming 
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TOELICHTING 17 - INVESTERINGEN IN ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING 
BESTAAT 
      
    31/12/2005 31/12/2004 
    EUR '000 EUR '000 
      
      
Kost van investering in onderneming waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 621 621 
Aandeel in winst na aanschaffing, na aftrek ontvangen dividend  -571 -550 
Totale investering in onderneming waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 50 71 
      
Detail van de onderneming waarmee een deelnemingsverhouding bestaat van de groep  
      

Naam Adres Land Controle% Belangen% 
Voornaamste 
activiteit 

        
Tradcom 
NV Steenweg op Gierle 271, 2300 Turnhout, België Belgium 25% 25% 

internet 
verkopen 

Eco2B Molenhuizen 25, 3980 Tessenderlo, België Belgium 50% 50% 
Slapende 
onderneming 

      
      
Samenvatting financiële informatie van de Groep aangaande deelnemingsverhouding ondernemingen: 
    31/12/2005 31/12/2004 
    EUR '000 EUR '000 
      
Totale activa   300 348 
Totale passiva   100 65 
Netto actief   200 284 
Aandeel van de groep in het netto actief van ondernemingen waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaat 50 71 
      
Omzet    210 212 
Winst voor de periode   -84 -20 
Aandeel van de groep in de netto winst van ondernemingen waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaat -21 -5 
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TOELICHTING 18 - JOINT VENTURES         
       
       

De Groep heeft de volgende significante belangen in joint ventures: 
a) een  direct 60 percent aandeel in Supply Chain Software NV, gelegen in Kontich. De Groep heeft recht op een 
proportioneel aandeel van de inkomsten en moet een proportioneel aandeel van de kosten dragen. 
b) een 50 percent kapitaalaandeel met overeenstemmende beslissingskracht, in Stork Real BV, een joint venture 
gelegen te Eindhoven (Nederland). 
c) een direct 0,01 percent kapitaalaandeel en indirect 50 percent kapitaalaandeel (via Stork Real BV) in Stork Real 
NV, resulterend in een 50 percent deelnemingspercentage met een controlepercentage van 50 percent.  Zoals 
beschreven in Nota 35 werd Stork Real BV in februari 2006 verkocht. 
       
       

De volgende bedragen worden opgenomen in de financiële resultaten van de Groep als resultaat van een 
proportionele consolidatie : 
       
       
   31/12/2005  31/12/2004  
   EUR '000  EUR '000  
       
Vlottende Activa   2.386  1.982  
Vast actief   1.201  1.087  
Vreemd vermogen kortlopend  1.425  990  
Vreemd vermogen langlopend  260  305  
       
       
   31/12/2005  31/12/2004  
   EUR '000  EUR '000  
       
Opbrengsten   6.865  8.874  
Kosten   -6.440  -8.505  
       
       
Deze bedragen bevatten de bedragen van de verkochte entiteit Stork Real BV voor :  
       
   31/12/2005  31/12/2004  
   EUR '000  EUR '000  
       
Vlottende Activa   1.282  938  
Vast actief   1.128  1.020  
Vreemd vermogen kortlopend  862  467  
Vreemd vermogen langlopend  0  0  
       
       
   31/12/2005  31/12/2004  
   EUR '000  EUR '000  
       
Opbrengsten   3.096  2.206  
Kosten   -2.900  -2.095  
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TOELICHTING 19 - VOORRADEN         
     
     
  31/12/2005  31/12/2004 
  EUR '000  EUR '000 
     
Grondstoffen  0  0 
Goederen in bewerking  0  0 
Gereed product  173  202 
Goederen aangekocht voor doorverkoop  435  1.157 
     
Voorraden  608  1.360 
     
Gereed product en goederen voor doorverkoop zijn voornamelijk hardware componenten voor het products 
segment. 
     
  31/12/2005  31/12/2004 
  EUR '000  EUR '000 
     
Voorraden aan kost  608  1.360 
Waardeverminderingen  0  0 
Totale voorraden aan het laagste van aankoopprijs of 
realisatiewaarde  0  0 
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TOELICHTING 20 - LATENTE BELASTINGEN       
       
Opgenomen actief en passief latente belanstingen    
   31/12/2005 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2004 

   

Actieve 
belstingslatent

ies 

Passieve 
belastingslatentie

s 

Actieve 
belstingslatenti

es 

Passieve 
belastingslatentie

s 
   EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 
       
 Immateriële vaste activa  0 0 0 0 
 Materiële vaste activa  0 0 4 0 
 Investeringen  0 0 0 0 
 Voorraden  0 0 0 0 
 Vorderingen  0 0 0 0 
 Andere vorderingen  0 0 0 0 
 Andere voorzieningen  357 0 655 0 
 Andere verplichtingen  0 0 0 0 
       
Totaal (Zoals aangegeven in de 
balans) 357 0 659 0 
       
De waarde van overgedragen fiscale verliezen, geranschikt 
volgens vervaldatum, is als volgt: 

31/12/2005 31/12/2004 

     EUR '000 EUR '000 
       
 Eén jaar    0 0 
 Twee jaar    0 0 
 Drie jaar    0 0 
 Vier jaar    0 0 
 Vijf jaar en meer    0 0 
 Zonder tijdslimiet    271.082 253.470 
Uitgestelde actieve belastingslatenties niet opgenomen door de groep hebben betrekking op de 
volgende elementen per afsluitdatum boekjaar 2005 
    

   Bruto bedrag 

Totaal actieve 
belastinglatenti

es 

Opgenomen 
actieve 

belastinglaten
ties 

Niet 
opgenomen 
actieve 

belastinglatenti
es 

   EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 
       
 Overgedragen fiscale verliezen 271.082 92.153 2 92.151 
 Gebouwen Machines en installaties 0 0 0 0 
 Personeelsbeloningen  335 113 113 0 
 Andere voorzieningen  6.961 2.349 242 2.107 
 Andere tijdelijke verschillen 125 42 0 42 
       
 Totaal  278.503 94.658 357 94.300 
       
Op 31/12/2005 zijn  KEUR 2 (2004 : KEUR 18) actieve belastinglatenties erkend van de KEUR 271.082 (2004 : KEUR 
253.470) overgedragen fiscale verliezen. 
Deze actieve belastinglatenties vertegenwoordigen inkomen dat gerealiseerd zal worden in de nabije toekomst. 
 
Passieve belastinglatenties niet opgenomen door de groep die betrekking hebben tot de volgende 
elementen op 31 december 2005 
Er werden geen verplichtingen/vorderingen opgenomen mbt tijdelijke verschillen of niet uitgekeerde /betaalde 
dividenden van 
 
dochteronderneminngen en entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend door het feit dat de 
groep zelf de timing van de terugname kan bepalen. Bovendien zal die terugname blijkbaar niet in een nabije 
toekomst gebeuren. 
 
 
Hoewel Real Software een aanzienlijk bedrag aan overgedragen belastingverliezen heeft werd geen latente 
belastingvordering van 92,1 MEUR geboekt daar het niet kan worden aangetoond dat er matriële belastbare winst 
beschikbaar zal zijn in de nabije toekomst waartegen deze overgedragen belastingsverliezen en andere verrekenbare 
tijdelijke verschillen zouden kunnen worden gebruikt. 
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TOELICHTING 21 - HANDELSVORDERINGEN EN OVERIGE VORDERINGEN     
     

     

  31/12/2005  31/12/2004 

  EUR'000  EUR'000 

     
Handelsvorderingen   35.127  33.309 
Overige  vorderingen  1.478  5.174 
Uitgestelde kosten en voorziene opbrengsten  950  1.675 
     
Handelsvorderingen en overige vorderingen  37.555  40.158 

Overige vorderingen zijn voornamelijk vooruitbetaalde belastingen. 
 
 
Uitgestelde kosten zijn voornamelijk vooruitbetaalde kosten van huur van auto's en verzekeringspremies. 
 
Kredietrisico 
De voornaamste financiële activa van de Groep zijn geldmiddelen en kasequivalenten, handels- en overige vorderingen 
en investeringen. Tesamen vertegenwoordigen zij het maximum kredietrisico waaraan de groep is blootgesteld. Het 
voornaamste kredietrisico voor de Groep zijn de handelsvorderingen.  Van de bedragen op de balans werden de 
voorzieningen voor dubieuze debiteuren afgetrokken.  Deze voorzieningen zijn schattingen van het management van 
de Groep gebaseerd op hun ervaring en hun inschatting van de huidig economische omgeving. 
 
Sinds 2005 worden de handelsvorderingen in 2 entiteiten van de Groep, gevestigd in  België en Frankrijk, gefinancierd 
door factoring.  In overeenstemming met IAS 32 en 39 worden de gecedeerde fakturen steeds opgenomen onder de 
handelsvorderigen.  Op 31 december 2005 bedroeg het totaal overgedragen vorderingen aan de factoringmaatschappij 
KEUR 8.409  

(in België KEUR 4.419 en in Frankrijk KEUR 3.990).  Het kredietrisico op liquide middelen en afgeleide financiële 
instrumenten is beperkt aangezien de tegenpartij financiële instellingen zijn met hoge credit ratings, toegekend door 
internationale credit-rating kantoren en door GTG Inc., de referentie aandeelhouder van de Real Software Groep. 

 

TOELICHTING 22 -  GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN 
    
    
 31/12/2005  31/12/2004 
 EUR '000  EUR '000 
    
Bankdeposito's met een oorspronkelijke looptijd van ten hoogste drie 
maanden 2.137  1.133 
Geldmiddelen 1.726  4.100 
    
Geldmiddelen en kasequivalenten 3.863  5.233 
    
    

Geldmiddelen en kasequivalenten omvatten geldmiddelen aangehouden door de groep en bankdeposito's op korte 
termijn met een oorspronkelijke looptijd van ten hoogste drie maanden.  De boekwaarde van deze activa komt 
ongeveer overeen met hun reële waarde. 
De intrest op de bankdeposito's in 2005 lag tussen 2,01% en 2,20%.    
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TOELICHTING 23 - AANDELENKAPITAAL           
      

  
31/12/200

5 
  31/12/2004  

  EUR '000  EUR '000  
      
Uitgegeven aandelen  11.527  11.399  
Niet opgevraagd aandelenkapitaal  0  0  
      
Uitgegeven en volledig volstorte aandelen  11.527  11.399  
      
      
Toegestaan kapitaal      
De raad van bestuur mag, binnen haar bevoegheden en binnen het toegestane kapitaal, aandelen uitgeven met of 
zonder stemrecht of met dezelfde of andere rechten, hetzij geprefereerde of andere, zoals diegene gekoppeld aan de 
bestaande aandelen, warrants of converteerbare obligaties. 

      
De bevoegdheid van de raad van bestuur aangaande het toegestaan kapitaal is niet enkel aangaande verhoging van 
kapitaal door de storting van contant geld door de bestaande aandeelhouders in overeenstemming met hun 
voorkeursrecht, maar ook voor toevoegingen door storting in natura en storting van contant geld, zonder begrenzing 
of opheffing van het voorkeursrecht van de aandeelhouders, zelfs ten voordele van personen die geen werknemers zijn 
van Real Software of haar dochtervennootschappen. 
Op de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 6 april 2004 werd toestemming gegeven aan de raad 
van bestuur om het aandelenkapitaal van de onderneming te laten stijgen tot een maximum van € 11,398,141.42 in 
het kader van toegestaan kapitaal. De toestemming is geldig voor een periode van vijf (5) jaar, vanaf  publicatie 
hiervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.  De toestemming werd gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch 
Staatsblad op 7 mei 2004. 

 

      
Dezelfde buitengewone algemene vergadering gaf ook toestemming aan de raad van bestuur tot een 
kapitaalsverhoging, via bijdragen in natura of via geldbijdragen zonder preferent onderschrijvingsrecht voor de 
aandeelhouders, zelfs ten voordele van de personen die geen personeel zijn van Real Software indien de raad van 
bestuur op de hoogte is gesteld door de CBFA van een overnamebod op de aandelen van de onderneming. Deze 
volmacht is geldig voor een periode van drie (3) jaar vanaf 6 april 2004.  

      
 

      
Evolutie toegestaan kapitaal   

 

 Toegestaan 
kapitaal 
(euro) 

      
Toegestaan kapitaal beslist op de 
aandeelhoudersvergadering van 6 april 2004 

  
 

 11.398.141 

25 april 2005 inbreng in natura van een vordering van €800,000.00   -100.512 
28 july 2005 kapitaalverhoging op voorwaarde dat de Warranten 2005 worden 
uitgeoefend 

 -180.478 

      
Toegestaan kapitaal op 31 december 2005     11.117.151 
      
      
      
Op datum van dit jaarverslag heeft de raad van bestuur nog steeds de bevoegdheid om het aandelenkapitaal van de 
onderneming te verhogen voor een maximumbedrag van EUR 11,117,151.14, exclusief eventuele uitgiftpremie.  Dit 
laat de raad van bestuur toe om maximum 176,968,340 aandelen uit te geven (aan EUR 0,06282 per aandeel toe te 
wijzen aan het aandelenkapitaal van de onderneming en exclusief eventuele uitgiftepremie). 
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Aansluiting aantal aandelen      

  

31/12/200
5 

  
 

31/12/200
4 

      
Aandelen op 1 januari  181.448.916   30.443.903 
Kapitaalverhoging door inbreng in natura  1.600.000   150.996.763 
Omzetting van ACO's  438.900   8.250 
      

Aandelen op 31 december  
183.487.81

6   
181.448.91

6 
      

In 2005  heeft er een schuldomzetting plaatsgevonden ten gevolge van de schikking van een claim. Verder zijn, de 
resterende uitstaande converteerbare obligaties uitstaand sinds 1998, omgezet in kapitaal op 28 juli. 
      
      
UITGIFTEPREMIE  EUR '000    
      
Balans op 31/12/2004  403.672    
      
Premie ontstaan door de creatie van 
kapitaalaandelen gedurende 2005  16.285    
      
Balans op 31/12/2005  419.957    

 

 

TOELICHTING 24 - RESERVES     
   
   
  EUR '000 
   
Balans per 1 Januari 2004   -464.260 
Wijziging grondslagen voor financiële verslaggeving   
Balans per 1 Januari 2004 (aangepast)    
Betaalde dividenden   
Winst/(verlies) van het boekjaar van de Groep  -10.088 
   
Balans per 1 Januari 2005   -474.348 
   
Wijziging grondslagen voor financiële verslaggeving (1) -222 
Balans per 1 Januari 2005 (aangepast)   -474.570 
Betaalde dividenden   
Winst/(verlies) van het boekjaar van de Groep  -10.180 
   
Balans per 31 December 2005   -484.750 
   
   
   

(1) Aanpassing van de reeële waarde van de Interest Rate Swap (zie ook Nota 27) 
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TOELICHTING 25 - LENINGEN VAN BANKEN EN DERDEN     
     
  31/12/2005  31/12/2004 
  EUR '000  EUR '000 
     
Leningen van banken  7.070  6 
Andere leningen  47.781  69.900 
Kredietinstellingen  532  625 
     
Geleende bedragen zijn terugbetaalbaar als volgt:  55.383  70.530 
     
Binnen het jaar  15.922  23.846 
In het tweede jaar  6.064  6.256 
In het derde jaar  6.064  6.450 
In het vierde jaar  6.064  6.450 
In het vijfde jaar  6.064  6.257 
Na vijf jaar  15.207  21.270 
  55.383  70.530 
     
Minus : bedrag dat vervalt binnen de 12 maanden (begrepen in 
schulden op korte termijn)  15.922  23.846 
Bedrag dat vervalt na 12 maanden  39.461  46.684 
     
     
Op 3 maart 2005 werd een dading afgesloten tussen Real Software en dhr Rudy Hageman en Indi NV.  Door deze 
dading zag dhr Hageman en Indi NV af van al hun vorderingen tegenover de Real Software Groep, die op haar beurt 
alle burgerlijke en strafrechterlijke procedures tegen dhr Hageman en Indi NV stopte.  Er werd overeengekomen dat 
de vordering van Indi NV tegen Real Software NV werd teruggebracht tot EUR 800,000.  De vordering zal worden 
omgezet in het aandelenkapitaal van Real Software NV binnen een periode van acht weken, in ruil voor de uitgifte 
van aandelen berekend op basis van de gemiddelde aandelenkoers op de eerste markt van Euronext te Brussel 
gedurende een periode van 30 dagen voor de introductie.   
Met deze overeenkomst heeft Real Software een einde gemaakt aan een conflict met de oprichter en voormalig 
managing director van de onderneming dat reeds jaren duurde.  De onderneming heeft hiermee een belangrijk 
hoofdstuk van het verleden afgesloten.    Verschillende overwegingen werden verwerkt om tot de beslissing te 
komen.  De belangrijkste waren van financiële en commerciele aard.  Het imago van de onderneming bij klanten, 
partners en kredietinstellingen zal verbeteren en de bijdrage van de schuld in de kapitaalstructuur van de 
onderneming zal een positief effect hebben op de kasstroom en de balans, meer bepaald op het kapitaal en de 
reserves. 
     
Andere langlopende leningen heeft betrekking op de 44.8 M EUR lening op 10 jaar met de optie om 50% 
kwijtschelding te verkrijgen indien 22.5 M EUR  voor April 2006 wordt terugbetaald aan Gores.  Real Software heeft 
de intentie om zijn schuld te herfinancieren wat een verbetering van het eigen vermogen van 22.5 M EUR zou 
betekenen.  Het terugbetalingsplan start in 2006.  De aangerekende rentekost is EURIBOR 6M + 250.  In 2006 werd 
de termijn voor de kwijtschelding verschoven naar April 2007 (zie nota 35).  Naast deze hoofdschuld was er op 31 
december 2004 een bijkomende korte termijnlening van 15.0 M EUR.  Deze laatste werd omgezet in een 
converteerbare obligatie in 2005 (zie nota 26). 
     
De gemiddelde rente percentages op de leningen van banken waren als volgt :   
  31/12/2005  31/12/2004 
     
Leningen van banken  4,00%  4,19% 
Andere leningen  5,36%  5,88% 
Kredietinstellingen  5,49%  5,50% 
     
     
Korte termijn bank en andere leningen werden afgesloten aan een vast percentage.  De lange termijn andere 
leningen werd afgesloten aan een variable rentevoet waardoor de kasstroom van de groep wordt blootgesteld aan 
een rentevoet risico. 
     
De bestuurders schatten de boekwaarde van de leningen van de groep, na verdiscontering van de toekomstige 
kasstromen (enkel voor lange termijn schulden) aan marktkost als volgt : 
  31/12/2005  31/12/2004 
Leningen van banken  7.070  6 
Andere leningen  42.192  62.549 
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TOELICHTING 26 - CONVERTEERBARE OBLIGATIES         
         
Op 29 maart 2005 creëerde Real Software 1,500 G-1 converteerbare obligaties binnen het kader van de 
herstructurering van de onderneming.  1,350 G-1 converteerbare obligaties werden onderschreven door Real 
Holdings LLC, een onderneming met beperkte aansprakelijkheid te Delaware, USA, met hoofdzetel te 10877 Wilshire 
Boulevard, suite 1805, Los Angeles, California 90024, USA.  De overige 150 G-1 converteerbare obligaties werden 
onderschreven door Roosland Beheer BV,  een onderneming met beperkte aansprakelijkheid in Nedeland met 
kantoren te Westerkade 3, NL - 3016 CL Rotterdam, Nederland.  De relevante eigenschappen van de G-1 
converteerbare obligatie kunnen als volgt worden samengevat :  
         
Inschrijvingstermijn – De inschrijvingstermijn start op de uitgiftedatum en eindigt op 30 juni 2005. 

         
�          Looptijd en vervaldag - De obligaties hebben een looptijd van 5 jaar te rekenen vanaf hun uitgifte door de 
Vennootschap.  De vervaldag van de obligaties is de 5de verjaardag van de uitgiftedatum. 
         
�          Vorm - De obligaties zullen worden uitgegeven als effecten op naam en kunnen niet worden omgezet in effecten 
aan toonder. 
         
�          Hoofdsom - De obligaties worden uitgegeven voor een hoofdsom van € 10.000,00 elk. 
         
�          Interestvoet - De totale interestvoet bedraagt 15% per jaar die betaalbaar zal worden in cash hetzij op de 
vervaldag, hetzij bij vroegtijdige terugbetaling of conversie. Aangezien er geen interest op interest is, begrijpt de Raad van 
Bestuur dat de actuariële interestvoet, afhankelijk van de datum van de vroegtijdige terugbetaling of conversie van de 
obligatie, als volgt vermindert: 
         

15,00% ingeval van terugbetaling of conversie op de eerste verjaardag;   
14,02% ingeval van terugbetaling of conversie op de tweede verjaardag;  
13,19% ingeval van terugbetaling of conversie op de derde verjaardag;   
12,47% ingeval van terugbetaling of conversie op de vierde verjaardag;   
11,84% ingeval van terugbetaling of conversie op de vervaldag.   

         
�          Overdraagbaarheid - De obligaties zijn vrij overdraagbaar.   
         
�          Achtergesteldheid - De betaling van de obligaties in hoofdsom en interest is achtergesteld.  Er wordt geen 
hypotheek of andere zekerheid gesteld. 
         
�          Vroegtijdige vrijwillige terugbetaling - De Vennootschap heeft het recht, naar keuze, om alle of een gedeelte van de 
uitstaande obligaties vervroegd terug te betalen.   
         
�          Vrijwillige conversie - De obligaties zijn op elk ogenblik gedurende hun looptijd vrij converteerbaar naar keuze van 
de obligatiehouder.  Een obligatie kan enkel worden geconverteerd in haar geheel, en niet gedeeltelijk.  Volgend op de 
conversie van een obligatie zal de hoofdsom en de aangegroeide maar niet betaalde interest op de obligatie geconverteerd 
worden in aandelen van de Vennootschap.  De Vennootschap zal echter het recht hebben, naar haar keuze, om de 
aangegroeide interest geheel of gedeeltelijk te betalen in cash.  De obligaties zijn niet verplicht converteerbaar. 
         
�          Conversievoet - de conversievoet waartegen de obligaties kunnnen worden geconverteerd in nieuwe aandelen, zal 
gelijk zijn aan het hoogste bedrag van :   
-   de gemiddelde beurskoers van de aandelen van de Vennootschap gedurende een periode van 30 kalenderdagen 
voorafgaand aan de datum van uitgifte van de obligaties door de buitengewone aandeelhoudersvergadering 
-   de gemiddelde beurskoers van de aandelen van de Vennootschap gedurende een periode van 30 kalenderdagen 
voorafgaand aan de datum waarop wordt ingeschreven op de obligaties. 
�          Aandelen - De aandelen uitgegeven op het ogenblik van de conversie van de obligaties zullen gewone aandelen in 
de Vennootschap zijn, die elk eenzelfde fractiewaarde van het maatschappelijke kapitaal van de Vennootschap 
vertegenwoordigen.  De nieuwe aandelen zullen delen in de eventuele winst van de Vennootschap vanaf en over het 
volledige boekjaar waarin de aandelen zullen worden uitgegeven op dezelfde wijze als de op dat ogenblik bestaande 
gewone aandelen van de Vennootschap.  De aandelen zullen niet genieten van het recht op verlaagde roerende 
voorheffing, het zogenaamde VVPR-voordeel. 
         

      
EUR 
'000   

         
Nominale waarde van de uitgegeven converteerbare obligaties  15.000   
         
Verplichtingen bij uitgiftedatum    15.000   
Interestlast      1.588   
         
Totale verplichtingen op 31 december 2005   16.588   
         
         
De interest per jaar is berekend op basis van een effectieve interest van 15 percent op schuld. 



Deel IV  - FINANCIELE INFORMATIE   JAARVERSLAG 2005 

 
89 

 

TOELICHTING 27 - FINANCIELE DERIVATEN       
        
    31/12/2005 31/12/2004 
    EUR '000 EUR '000 
        
    Assets Liabilities Assets Liabilities 
        
Rentevoet SWAP    150  246 
        
        
De groep heeft een vlottende rentevoet tegen vlottende rentevoet contract afgesloten met een notioneel bedrag van € 
50.000.000 . Deze rentevoet indekking was oorspronkelijk aangegaan om het intrest risico op de vroegere uitstaande 
bankschulden in te dekken. Dit contract dat vervalt op April 2007 , met een notioneel bedrag van 50.000.000 USD, heeft 
intrest ontvangsten gebaseerd op een 3 maanden Euribor rentevoet en intrest betalingen op een 3 maanden Euribor 
rentevoet + 0,2 % indien 3 maanden USD LIBOR beneden 6,9 % is of een 3 maanden USD LIBOR + 1,5 % indien 3 
maanden USD LIBOR boven 6,09 % is. 
        
De reëele waarde van de aangegane rentevoet “ swap” bedraagt op 31 december 2005 € 150 K ( 2004: € 246 K). Gelieve 
te noteren dat de reëele waarde niet was opgenomen in onze financiële verslaggeving op 31 december 2004 gezien de 
firma gebruik maakte van de uitzondering aangeboden onder IFRS 1 – Eerste toepassing van IFRS.  
 
Deze bedragen zijn gebaseerd op opgegeven marktprijzen van gelijkaardige financiële instrumenten op balansdatum. De 
rentevoet “ swap” is niet bedoeld en effectief als kasstroom risico indekking en daarom wordt de reëele waarde 
gereflecteerd in de V&W rekening daar het niet beantwoord aan de voorwaarden voor “hedge accounting”. De financiële 
verplichting die ontstaat door het rentevoet contract wordt aangenomen als de reëele waarde zoals geboekt onder “ 
Afgeleide andere betalingsverplichtingen ( € 25 K ) 

 

TOELICHTING 28 - LEASINGSCHULDEN 
          

   

Minimum 
leasing 
betaling  

Minimum 
leasing 
betaling  

Actuele 
waarde van 
de minimum 

leasing 
betalingen  

Actuele 
waarde van 
de minimum 

leasing 
betalingen 

   
31/12/200

5 
 

31/12/200
4  

31/12/200
5 

 
31/12/2004 

   EUR '000  EUR '000  EUR '000  EUR '000 
Bedragen verschuldigd onder financiële 
leasing        
          
Vervallen binnen het jaar   394  385  211  192 
Tussen 1 en 5 jaar   1.588  1.586  995  940 
Na 5 jaar   2.371   2.736   2.044   2.284 
   4.353  4.708  3.250  3.416 
Minus: toekomstige financiële 
kosten   -1.104  -1.292     
Geactualiseerde waarde van de 
leasingverplichtingen 3.250  3.416  3.250  3.416 
Minus betalingen die binnen het jaar 
vervallen     211  192 
Betalingen die na 1 jaar vervallen      3.039  3.224 
 
Het is het beleid van de groep om het gebouw te Kontich en een deel van het vaste actief te leasen onder de vorm van 
een financiële leasing.  De lease termijn is 15 jaar voor het gebouw en 10 jaar voor het meubilair. Voor dit jaar, 
eindigend op 31 december 2005, was de gemiddelde effectieve interestvoet tussen 5,7% en 6,0% (2004: 6% - 6,6%). 
 
De actuele waarde van de leasing verplichtingen van de groep benaderen hun boekwaarde  
 
De verplichtingen van de groep onder financiële leasing zijn gewaarborgd door het eigendomsrecht  in hoofde 
van de verhuurder van het geleasde goed. 
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TOELICHTING 29 - VOORZIENINGEN             
         
         

  
Klanten 
geschillen  

Andere 
verplichtingen 
en kosten  

Her-
structurings- 

kosten  Totaal 
  EUR '000  EUR '000  EUR '000  EUR '000 
         
Per 1 january 2005  1.739  2.038  5.209  8.986 
Toevoegingen  72  42  5.914  6.028 
Terugnemingen  -391  -463  0  -854 
Bestedingen  -762  -332  -4.328  -5.422 
         
Per 31 December 2005  657  1.286  6.795  8.738 
         
         
         
    31/12/2005   31/12/2004   
    EUR '000  EUR '000   
         
Opgedeeld als :         
Korte termijn                   6.017              7.072      
Lange termijn                   2.721              1.915      
         
         
Voorziening voor klantengeschillen betreft de geschatte kostprijs om reeds geleverde diensten te corrigeren.  De 
voorziening voor andere verplichtingen is de beste schatting van het management van de verplichtingen van de 
groep tegenover voormalige werknemers / onderaannemers / management buy-outs.  Deze bedragen werden niet 
verdisconteerd vanwege niet significant. 

De 6.7 M EUR herstructureringsprovisie per jaareinde, omvat zowel lopende uitgaven van de 
herstructureringsinspanningen die plaats vonden begin 2005 als een bijkomende herstructurering die startte in 2005.  
Om de bedrijfsmarges in onze producten afdeling te verbeteren, moet er een verdere consolidatie gebeuren van 
onze productie capaciteit en onze ondersteunende functies.  De voorziening omvat 5.9 M EUR opzegvergoedingen en 
0.8 M EUR kosten voor gebouwen en  heeft betrekking op onze activiteiten in Frankrijk, Nederland en België. 

 

 

TOELICHTING 30 - LATENTE VERPLICHTINGEN 

      
De groep heeft overige verplichtingen voor een bedrag van KEUR 1.967 en betreft verschillende hangende 
geschillen en potentiele juridische geschillen. 
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TOELICHTING  31 - VERPLICHTINGEN           
      
      
Op 27 augustus 1998 heeft Real Software een overeenkomst afgesloten met de aandeelhouders van Oriam SA 
en Oriam Diffusion SA voor de aankoop van aandelen.  Deze overeenkomst betrof de aankoop van de eerste 
50% van de hiervoor genoemde ondernemingen aan een vaste prijs.  Het tweede deel van de overeenkomst 
betrof de resterende 50% van deze vennootschappen.  Op 31 december 2005 heeft Real Software 50% van de 
aandelen van Oriam SA, de onderneming die ontstond uit de fusie van Oriam SA en Oriam Diffusion SA in 2005. 
  
De aandelen die Real Software nog niet in het bezit heeft op 31 december 2005, kunnen vanaf 2003 door de 
minderheidsaandeelhouders van Oriam SA worden aangeboden (verkooprecht tot 2015).  Verder heeft Real 
Software een koopoptie op de uitstaande aandelen enkel indien de verkoopoptie door de 
minderheidsaandeelhouders niet werd uitgeoefend en met het bijkomend recht dat de 
minderheidsaandeelhouders de aankoop optie 1 keer kunnen weigeren.  Er mee rekening houdend dat deze 
overeenkomst in 1998 werd afgesloten in het kader van de financiële positie van Real Software in die periode , 
verschillende prijsformules en variabelen bevat mbt uitoefenprijs is het vandaag quasi onmogelijk om de reeële 
waarde van deze koop/verkoopoptie te berekenen zoals omschreven in IAS 32/39. 
 
De potentiële prijs die voor deze aandelen zou moeten betaald worden volgens de overeenkomst hangt af van 
het resultaat na belastingen van Oriam SA en van een veelvoud van het toekomstige resultaat van Real 
Software NV zoals bepaald bij clausule. 
      
Afbetalingsplan sociale zekerheid      
Op 31 december 2005 heeft de Groep in België KEUR 6.282 te betalen sociale zekerheid dat is samengesteld 
als volgt : 
 Q1 2005  54   
 Q2 2005  2.421   
 Q3 2005  2.869   
 Q4 2005  938   
   6.282   
      
Voor de bedragen van het tweede en derde kwartaal 2005 werd een afbetalingsplan afgesloten met de RSZ 
administratie. 
De betaling geschieden in maandelijkse stortingen :      
Q2 2005 : maandelijkse betalingen van KEUR 270 van november 2005 tot oktober 2006   
Q3 2005 : maandelijkse betalingen van KEUR 291 van december 2005 tot november 2007   
      
      

Waarborgen   31/12/2005  
 

31/12/2004 
   EUR '000  EUR '000 
      
Garanties bij banken voor gebouwen gebruikt door 
Real Software      
Hypotheek eerste rang voor de gebouwen Kontich en Oostkamp  1.312  1.312 
Hypothecare inschrijving in tweede rang voor de 
gbouwen Kontich en Oostkamp   1.237  1.237 
Pand handelsfonds in tweede rang   100.000  100.000 
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TOELICHTING 32 - OPERATIONELE LEASE OVEREENKOMSTEN       
     

  
31/12/2005  

 
31/12/2004 

  EUR '000  EUR '000 
     
Minimale leasebetalingen onder operationele leasing erkend als 
kost in het jaar  4.242  4.202 
     
     
     

Op balansdatum, heeft de Groep uitstaande verplichtingen onder niet-opzegbare operationele leasingen, die als 
volgt betaalbaar worden: 
     
     

  
31/12/2005  

 
31/12/2004 

  EUR '000  EUR '000 
     
Binnen het jaar  3.394  3.536 
Van jaar twee tot jaar 5 inclusief  3.723  2.889 
Na 5 jaar     
     
     
     

Operationele leasebetalingen betreft huur betalingen door de Groep voor bepaalde van zijn activa. Lease 
contracten en huurovereenkomsten hebben een gemiddelde duur van drie tot vier jaar. 

 



Deel IV  - FINANCIELE INFORMATIE   JAARVERSLAG 2005 

 
93 

 

TOELICHTING 33 - OP AANDELEN GEBASEERDE BETALINGEN       
      
Gebruik maken van de uitzondering aangeboden door IFRS 1 – Eerste toepassing van IFRS, wordt IFRS 2 - Op 
aandelen gebaseerde betalingen enkel toegepast op betalingen gebaseerd op aandelen die toegekend worden na 
November 7, 2002 en die die nog niet verworven zijn voor 1 Januari 2005.  
Op 21 december , 2001 creëerde Real Software 2.186.845 warranten, genoemd “Warranten 2001”, in het kader van 
een aandelen optie plan voor werknemers, directie en consulenten van Real Software en zijn filialen. Op 31 
december 2003, zijn hiervan 1.933.345 warranten verworven en 253.500 nog niet verworven. Het aantal niet 
verworven warranten is tot op 31 December 2005 niet gewijzigd. Gezien de warranten verworven zijn voor 7 
november 2002 is IFRS 2 niet van toepassing en heeft Real Software verkozen gebruik te maken van de uitzondering 
toegestaan onder IFRS 1. 
      
Voor details betreffende het “ Warranten 2001” plan verwijzen we naar sectie 14.1.2.1. . 
      
De belangrijkste voorwaarden voor het uitreiken en uitoefenen van deze warranten zijn de volgende :  
      

- Uitgifte datum : 21 December 2001 
- Aantal aandelen per aandelen optie : 1 aandeel 
- Duurtijd van de opties : maximum 5 jaar vanaf 21 December 2001 
- Uitoefen periode van de opties : tussen 1 en 15 April, 1 en 15 Juni, 1 en 15 September en 1 en 15 

December elk kalenderjaar 
- Overdraagbaarheid : tenzij in geval van overlijden door begunstigde zijn aandelenopties niet overdraagbaar 

eens dat zij toegekend en aanvaard zijn door de begunstigde  
- Uitoefenprijs per aandelen optie : de uitoefenprijs wordt bepaald wanneer de aandelenopties worden 

aangeboden aan de begunstigden, zoals is bepaald in de uitgifte voorwaarden  van de aandelenopties . Het 
renumeratie comité kan beslissen van de uitoefen prijs te baseren op  het gemiddelde van de 
aandelenkoers van Real Software NV , zoals gepubliceerd op Euronext Brussel of enige andere 
aandelenbeurs of publieke aandelenmarkt waar de aandelen van de firma worden verhandeld, berekend 
over 30 kalenderdagen of elke andere relevante periode die door het Renumeratie comité wordt bepaald 
voor de toekenning van de opties rekening houdend met wettelijke en fiscale regels  of  de aandelenkoers, 
zoals gepubliceerd op Euronext Brussel of enige andere aandelenbeurs of publieke aandelenmarkt waar de 
aandelen van de firma worden verhandeld, gepubliceerd op de dag voorafgaand aan het aanbod aan de 
begunstigde.  

Het gewogen gemiddelde van de uitoefenprijs van de aangeboden warranten is aangegeven in onderstaande tabel. 
Het Renumeratiecomité kan daarenboven stipuleren dat de de begunstigden aan wie aandelenopties worden 
aangeboden een bijkomende aandelenoptieprijs moeten betalen bij aanvaarding. 
      
Een tweede optieplan genoemd “ Warranten 2005” waarbij 2.872.943 warranten op 29 Juli 
2005 werden aangeboden aan 5 senior managers werd goedgekeurd op 13 Juni 2005. Dit 
aanbod werd door de begunstigden op 28 september 2005 officiëel geweigerd. Bijgevolg 
valt dit optieplan “ Warranten 2005” niet onder IFRS 2 en zal daarom enkel ter informatie 
worden vermeld.   
      
De tabel hierna geeft je een overzicht van de “Warranten 2001” die nog openstaan :    
      
      

  
Aantal optie 
aandelen   

Aantal optie 
aandelen 

  31/12/2005   31/12/2004 
      
Openstaand in het begin van het jaar  447.500   1.836.845 
Toegekend gedurende het jaar     0 
Vernietigd gedurende het jaar  105.500   1.389.345 
Uitgeoefend gedurende het jaar  0   0 
Vervallen gedurende het jaar  0   0 
      
Openstaand aan het einde van het jaar  342.000   447.500 
      
Niet toegekend      
Toegekend maar nog niet verworven  57.000   223.750 
      
Uitoefenbaar op het einde van het jaar  285.000   223.750 
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Het gewogen gemiddelde van de uitoefenprijs ( zie onderstaande tabel ) van de warranten bedraagt € 5,34 hetgeen 
ver boven de huidige aandelenkoers is. Op basis van de verwachte koersgevoeligheid van het Real Software aandeel, 
de beperkte resterende uitoefenperiode en de huidige interestvoeten zonder risco premie is de intrensieke waarde 
van deze warranten nagenoeg nul. Indien geen gebruik zou gemaakt zijn van de uitzondering aangeboden door IFRS 
1 zou bijgevolg  de herwaardering naar reëele waarde van het aandelenoptieplan “ Warranten 2001” ook nul 
geweest zijn. 
      
 
Het gewogen gemiddelde is berekend op basis van 1.933.345 aangeboden en 
geaccepteerde aandelenopties en de relevante uitoefenprijzen zoals aangegeven in 
onderstaande tabel. Er is geen rekening gehouden met aangeboden aandelenopties die 
niet zijn geaccepteerd   

    
Offer date 

Uitoefen 
prijs 

Aantal 
opties 

Opties% 
prijs   

24/dec/01 5.32 265 1,409,800   
24/dec/01 5.63 1,336,345 7,523,622   
21-Mar-02 5.63 26 146,38   
21-Mar-02 4.96 149 739,04   
5/jul/03 3.75 32 120   
9/jul/02 3.84 4 15,36   

23/aug/02 3.17 114 361,38   
22/nov/02 1.85 7 12,95   
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TOELICHTING 34 - PENSIOENEN EN GELIJKAARDIGE VERPLICHTINGEN     
      
      
Pensioenplannen     
      
Real Software voorziet pensionplannen voor bepaalde werknemers in België, Frankrijk en Nederland.  
      
De Belgische penioenplannen omvatten voornamelijk toegezegde bijdrageregelingen met een minimum 
gegarandeerde 
opbrengst Omdat deze plannen gefinancierd worden door een verzekeringsovereenkomst dat voorziet in een 
gegarandeerde opbrengst, werden deze verwerkt als toegezegde bijdrage regelingen (Defined Contribution plannen). 
      
      
Toegezegde bijdrage regelingen     
   2005   2004  
Bedragen betaald voor deze plannen   45  71 
      
Toegezegde pensioenregelingen     
      
De netto verplichting op de balans is als volgt samengesteld :     

   at 31.12.2005  
at 

31.12.2004 
Toegezegde pensioenregeling verplichting - gefinancierde plannen  817.306  717.990 
Reeële waarde vd plan activa  -412.551  -339.246 
Deficit gefinancierde plannen  404.755  378.744 
Toegezegde pensioenregeling verplichting - niet gefinancierde plannen 165.041  144.313 
Financierings status  569.796  523.057 
Niet verrekende anciënniteit   0  0 
Niet verrekende actuariëel (verlies) winst  -103.566  -74.243 
Netto verplichting/(vordering)  466.230  448.814 
      
Samenstelling van de opgenomen bedragen :     
 Toegezegde pensioenregeling - verplichting  466.230  448.814 
 Proportionele consol.aanpassing joint ventures  -131.616  -112.213 
 Volledige pensioen verplichting  140.456  204.771 
      
 Verplichting opgenomen in de balans  475.069  541.371 
      
Bedragen opgenomen on de verlies- en winstrekeningen     
    2005   2004  
aan het dienstjaar toegerekende pensioenlasten  42.416  37.948 
rentelasten   38.442  34.423 
verwacht rendement op fondsbeleggingen  -16.582  -13.610 
Opgenomen kost mbt de verstreken diensttijd  0  0 
Opgenomen actuariële (winst)/verlies  188  0 
Periodieke pensioenlast  64.464  58.761 
      
   2005   2004  
Het werkelijke rendement op fondsbeleggingen was :  -14.157  -11.595 
      
      
Netto verplichting opgenomen in de balans :     
   2005   2004  
Netto verplichting / (vordering) op 1 december  448.814  429.402 
Periodieke pensioenlast  64.464  58.761 
Bijdragen   -47.048  -39.349 
Wisselkoersverschil  0  0 
Netto verplichting / (vordering) op 31 december  466.230  448.814 
      
De voornaamste actuariële hypothesen gebruikt op balansdatum (gewogen gemiddelden) 
:   

   at 31.12.2005  
at 

31.12.2004 
Discontovoet  4,25%  4,46% 
Verwacht rendement op fondsbeleggingen  4,50%  4,50% 
Geschatte loonsverhogingen  4,08%  4,08% 
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TOELICHTING 35 - GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM       
         
In de loop van 2005 heeft de raad van bestuur besloten om de waarde te onderzoeken van de belangrijkste activa van 
de Vennootschap, met inbegrip van de buitenlandse dochterondernemingen. 
Op 8 januari 2006 hebben Real Software en haar gewezen gedelegeerd bestuurder, Peter Op de Beeck BVBA, in 
onderling overleg besloten om de samenwerking te beëindigen.  De financiële impact  van deze gebeurtenis in 2006 is de 
betaling van KEUR 329.  Dit bedrag werd in 2005 volledig opgenomen als herstructureringskost.  Gores Technology 
London, Ltd. Kusnacht Branch, vertegenwoordigd door de heer Ashley W. Abdo, werd benoemd tot nieuwe Gedelegeerd 
Bestuurder-CEO met ingang op 9 januari 2006.  Dhr. Ashley heeft ontslag genomen uit zijn functie als bestuurder en 
voorzitter van de raad van bestuur.  Het voorzitterschap wordt nu waargenomen door dhr. William B. Patton, die 
dhr.Abdo opvolgt.   
         
Op 3 februari 2006 heeft Real Software NV aan StorkReal BV, de Nederlandse joint venture die in 2002 is opgericht 
tussen Real Software en Stork Management Maintenance BV, een exclusief distributierecht toegekend voor de verkoop en 
implementatie van haar toonaangevend onderhouds- en asset management software “Rimses”. Real Software verkocht 
tevens aan Stork haar 50% aandeelhouderschap in StorkReal BV en StorkReal Belgium NV. Deze transactie betekende 
een belangrijke kas-in stroom voor de Vennootschap en versterkt de lange termijnssamenwerking tussen beide 
ondernemingen.  Real Software zal Rimses blijven verkopen in Frankrijk en aan haar sleutelmarkten zoals Textiel, Pharma 
en de Belgische Publieke sector en overheden.  StorkReal zal het exclusieve verkoopskanaal worden voor de andere 
Belgische en Nederlandse sectoren, alsmede voor de gezondheidssector, met name de ziekenhuizen.  StorkReal zal 
Rimses ook verkopen in landen buiten de BeNeLux en Frankrijk.   
         
In februari 2006 hebben de Vennootschap en haar schuldeiser, Real Holdings LLC, een overeenkomst bereikt met 
betrekking tot de verlenging van de datum waarop de Vennootschap een mogelijke 50% schuldkwijtschelding kan 
verkrijgen op de € 44,8 miljoen lening, van 6 april 2006 tot 6 april 2007.  De kredietovereenkomst werd tevens 
aangepast waarbij de datum waarop de Vennootschap interest- en kredietaflossingen op de € 45 miljoen lening moet 
verrichten, werd uitgesteld van 30 juni 2006 tot 30 juni 2007. 

 

TOELICHTING 36 - INFORMATIEVERSCHAFFING OVER VERBONDEN PARTIJEN     
         
         
De directe moedervennootschap en ultieme controlerende partij van de groep zijn Real Holdings LLC en Gores Technology 
Group LLC Inc in de VS. 
         
Transacties tussen de vennootschap en haar dochterondernemingen, die verbonden partijen zijn, worden geëlimineerd in 
de consolidatie en worden hier niet toegelicht.  Transacties met andere verbonden partijen worden hieronder toegelicht en 
hebben voornamelijk betrekking op commerciële transacties uitgevoerd aan de heersende marktvoorwaarden. 
         

Commerciële transacties  
Verkoop van goederen en 

diensten  
Aankoop van goederen en 

diensten 
  31/12/2005  31/12/2004  31/12/2005  31/12/2004 
  EUR '000  EUR '000  EUR '000  EUR '000 
         
Real Holdings LLC      1.112  1.107 
         
Dochteronderneming van Gores Technology Group       
         
Andere verbonden ondernemingen 10  48  9  10 
         
Joint Ventures - niet-geconsolideerd deel 662  1.604  331  517 
         
         
Diensten tussen verbonden ondernemingen werden uitgevoerd aan de heersende marktvoorwaarden en met waarborgen 
die gebruikelijk zijn voor vergelijkbare transacties in de markt. 
         
         
         

Openstaande saldo's  
Bedrag verschuldigd door 

verbonden partijen  
Bedrag verschuldigd aan 

verbonden partijen 
  31/12/2005  31/12/2004  31/12/2005  31/12/2004 
  EUR '000  EUR '000  EUR '000  EUR '000 
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Real Holdings LLC      20.738  17.345 
         
Dochteronderneming van Gores Technology Group    48.469  46.351 
         
Andere verbonden ondernemingen 11  43  0  10 
         
Joint Ventures - niet-geconsolideerd deel 470  976  207  341 
         
         
Het bedrag verschuldigd aan Real Holdings LLC op 31 december 2005 bevat de converteerbare obligatie van KEUR 15.000 
(Nota 26). 
         
Alle andere bedragen zijn betaalbaar met liquide middelen.  Van de bedragen verschuldigd aan de verbonden 
ondernmingen van Gores Technology is de hoofdsom van KEUR 44.795 gewaarborgd door een pand op het handelsfonds 
in eerste rang en een hypotheek in tweede en derde rang op de gebouwen in Oostkamp.  Er werd geen voorziening 
dubieuze debiteuren geboekt.   
De interest dragende leningen en obligaties van Real Holdings LLC en de dochtervennootschappen van Gores Technology 
Group resulteerden in een intrest kost van respectievelijk KEUR 2.281 (2004 : KEUR 1.237) en KEUR 2.118 (2004 : 1.556). 
         
         
Vergoeding Non-Executive Directors     31/12/2005  31/12/2004 
      EUR '000  EUR '000 
         
Vergoeding Non-Executive Directors     142  251 
         
De verloning van de onafhankelijke bestuurders is onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering. 
De Raad van Bestuur heeft de overtuiging dat de onafhankelijke bestuurders niet moeten vergoed worden voor hun 
mandaat, uitgezonderd indien ze onafhankelijk zijn. 
Gedurende de fiscale jaren 2004 en 2005 werd geen vergoeding betaald aan bestuurders voor bijkomende diensten.  De 
onderneming kent geen performantie gerelateerde vergoedingen (zoals bonussen, opties of pensioenplannen) toe aan Non 
Executive Directors, onafhankelijk of niet.  Dit principe stemt overeen met de aanbeveling uit de voorschriften betreffende 
Corporate Governance   
Vergoeding van de Non Executive Directors voor 2005 kan als volgt worden opgedeeld :   
         
 �          JPD Consult BVBA: 60   
 �          DR Associates BVBA:  49   
 �          Etienne Davignon: 33   
         
      142   
         
         
Vergoeding afhankelijke bestuurders      31/12/2005  31/12/2004 
      EUR '000  EUR'000 
         
Vaste korte termijn vergoeding      440  2.198 
Variabele korte termijn vergoeding     213  200 
Vergoedingen na uitdiensttreding (*)        358 
Vergoeding in aandelen           
         
      652  2.756 
         
De overeenkomst met voormalig CEO, Peter Op de Beeck BVBA, vertegenwoordigd door Peter Op de Beeck, specifieerde 
een vast jaarlijks salaris van 439.600 euro.  Dit kon verhoogd worden met 50,000 euro de volgende drie (3) jaren indien 
een bepaalde omzetgroei werd bereikt, en kon aangevuld worden met een variabele verloning (tot 100% van het vaste 
loon) op basis van omzet, winst, kasstromen en persoonlijke objectieven voorgeschreven en geëvalueerd door de Raad 
van Bestuur.  Telefoon-, restaurant- en reiskosten werden vergoed indien voldoende gedocumenteerd;  alle andere kosten 
zijn begrepen in de vaste verloning. 
Voor de volledigheid wenst de Raadvan Bestuur te vermelden dat een optie overeenkomst bestaat buiten de onderneming,  
waarbij aandelen uit de portfolio van Real Holdings LLC worden aangeboden aan de afgevaardigd bestuurder - CEO.  Dit 
heeft betrekking op een totaal van 7,172,459 opties geldig gedurende vijf jaar, toewijsbaar gedurende drie jaren -33% per 
jaar- en een uitoefenprijs van 0.53 euro per optie. 
In 2004 werden de korte termijn vergoedingen die betaald werden aan CEO Peter Op de Beeck BVBA en Theo Dilissen die 
CEO was tot september 2004 verhoogd met een opzegvergoeding voor Theo Dilissen van 1.115.000 euro. 
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Vergoeding van het management     31/12/2005  31/12/2004 
      EUR '000  EUR'000 
         
Vaste korte termijn vergoeding      874  898 
Variabele korte termijn vergoeding     588  72 
Vergoedingen na uitdiensttreding      24   
Andere lange termijn vergoedingen        
Vergoeding in aandelen         
            
         
      1.486  971 (*) 
         
         
De verloning van het management is bepaald door het remuneratie committee in functie van de individuele prestaties en 
de trends in de markt. 

 
(*)  deze bedragen (€ 358K en € 971K) moeten worden samengelezen om de totale vergoeding die in 2004 aan het 
executive management werd toegekend (zijnde € 1.329K zie p. 30 jaarverslag 2004), te kunnen vergelijken met de som 
van € 1.486K die betrekking heeft op de vergoeding van het management voor het boekjaar 2005.  
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TOELICHTING 37  CONVERSIENOTA        

Eerste toepassing van IFRS 

1. Inleiding 

 
Bij toepassing van de Europese verordening 1606/2002 van 19 juli 2002 met betrekking tot de internationale 
verslaggevinggrondslagen, zal de geconsolideerde jaarrekening van Real Software afgesloten op 31 december 2005, 
worden opgesteld in overeenstemming met de IFRSs (International Financial Reporting Standards) zoals goedgekeurd 
binnen de Europese Unie op die datum. 
 
Deze eerste volledige IFRS jaarrekening op 31 december 2005 (verslaggevingdatum) zal vergelijkende cijfers bevatten 
voor de verslagperiode 2004. Derhalve heeft Real Software een IFRS-openingsbalans opgesteld op 1 januari 2004. In 
overeenstemming met IFRS 1 – Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards, worden  alle 
aanpassingen met betrekking tot de overgang naar IFRS rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen. 
 
Het doel van de informatie opgenomen in dit document is het tonen van de impact van de overgang naar de IFRSs voor 
Real Software. Het document bevat een aansluiting van het eigen vermogen zoals eerder gerapporteerd onder Belgian 
GAAP met het eigen vermogen onder IFRS op 1 januari 2004, op 31 december 2004 en 31 december 2005 evenals een 
aansluiting van het netto resultaat op 31 december 2004 en 31 december 2005.  De verschillende aanpassingen tussen 
Belgian GAAP en IFRS zullen worden verklaard in de toelichting bij de aansluitingen. 
 

2. vrijstellingen voor eerste toepassers 

 
In het algemeen moeten alle IFRSs die van kracht zijn op de verslaggevingdatum (31 december 2005 voor Real 
Software) retrospectief worden toegepast. Retrospectieve toepassing kan soms echter moeilijk zijn of meer kosten dan 
baten met zich brengen. Bijgevolg laat IFRS 1 – Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards in 
deze specifieke gevallen een prospectieve toepassing toe. 
 
Real Software Groep heeft geopteerd voor de volgende vrijstellingen geboden door IFRS 1 : 
 
Bedrijfscombinaties 
 
Real Software heeft er voor geopteerd IFRS 3 – Bedrijfscombinaties, niet retrospectief toe te passen voor 
bedrijfscombinaties die hebben plaatsgevonden voor de overgangsdatum naar IFRS; nl; 1 januari 2004.  
Bijgevolg werden geen aanpassingen gedaan aan de goodwill onder Belgian GAAP met uitzondering van de 
waardeverminderingverliezen die werden geboekt ten gevolge van de waardevermindering van de goodwill op datum 
van de overgang naar IFRS.  
 
Reële waarde als veronderstelde kostprijs 
 
Real Software heeft er voor gekozen de terreinen en gebouwen op de datum van de overgang naar IFRS te waarderen 
tegen de reële waarde en deze reële waarde te gebruiken als de veronderstelde kostprijs op die datum. 
 
Personeelsbeloningen 
 
Onder IAS 19 – Personeelsbeloningen, mag een entiteit de 'bandbreedte'-benadering toepassen waarbij bepaalde 
actuariële winsten en verliezen niet worden opgenomen. Retrospectieve toepassing van deze benadering vereist een 
opsplitsing van de cumulatieve actuariële winsten en verliezen van bij de aanvang van het plan tot de datum van 
overschakeling op tussen een opgenomen en een niet-opgenomen deel. 
 
Overeenkomstig IFRS 1 – Eerste Toepassing van IFRS, heeft Real Software geopteerd voor het opnemen van alle 
cumulatieve actuariële winsten en verliezen op datum van de overschakeling op IFRS. De Groep zal de 'bandbreedte'-
benadering toepassen voor latere actuariële winsten en verliezen.  
 
Financiële instrumenten 
 
Real Software Groep heeft ervoor gekozen gebruik te maken van de vrijstelling die wordt geboden door IFRS 1 – Eerste 
Toepassing van IFRS voor het uitstellen van de toepassing van IAS 32 en IAS 39 tot 1 januari 2005, zonder herwerking 
van de vergelijkende informatie. Dit betekent dat de vergelijkende informatie 2004 m.b.t. de financiële instrumenten 
opgenomen in de financiële staten van 2005 zal zijn opgesteld volgens Belgian GAAP. 
De impact van de retrospectieve toepassing van IAS 32/39 op de financiële instrumenten van de Real Software Groep 
zal op 1 januari 2005 worden opgenomen in de consolidatiereserves. 
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3. Impact van de overstap op IFRS 

 
Real Software zal haar eerste volledige set van financiële staten volgens IFRS opstellen per 31 december 2005. Deze 
geconsolideerde financiële staten zullen vergelijkende informatie bevatten voor het boekjaar afgesloten op 31 december 
2004. Om deze eerste financiële jaarstaten op te stellen volgens IFRS, inclusief vergelijkende informatie, heeft Real 
Software de richtlijnen van IFRS 1 – Eerste Toepassing van IFRS toegepast.  
 
Een openingsbalans per 1 januari 2004 was opgesteld en de financiële staten in Belgian GAAP over de 
verslaggevingperiode per 31 december 2004 werden aangepast. Overeenkomstig IFRS 1 – Eerste Toepassing van 
International Financial Reporting Standards, werden alle aanpassingen i.v.m. de overgang naar IFRS rechtstreeks 
opgenomen in het eigen vermogen.  
 
De aanpassingen van Belgian GAAP naar IFRS in de openingsbalans had een netto impact van (45.394) KEUR op het 
eigen vermogen (incl. minderheidsbelangen). De aanpassingen met betrekking tot de verslaggevingperiode 2004 
hadden een positieve impact van 22.528K EUR op het nettoresultaat (groepsaandeel) van het boekjaar en een netto 
impact van (22.721) KEUR op het eigen vermogen per 31 december 2004. 
 

3.1. Aansluiting van het eigen vermogen en het nettoresultaat 

 
Onderstaande tabellen illustreren: 
 
a. de impact van de overschakeling op IFRS op het eigen vermogen op de datum van de overschakeling op IFRS (1 

januari 2004) en 31 december 2004 en 30 juni 2005 en 31 december 2005. 
b. de impact op het netto resultaat op 31 december 2004, en op de halfjaarlijkse cijfers per 30 juni 2004, 31 

december 2004, 30 juni 2005 en 31 december 2005. 
 
Alle cijfers zijn uitgedrukt in KEUR, tenzij expliciet anders vermeld. 
 
 
  KEUR KEUR KEUR KEUR 
 Notes 1.1.2004 31.12.2004 30.6.2005 31.12.2005 
TOTAAL EIGEN VERMOGEN (inclusief 
minderheidsbelangen) volgens 
Belgian GAAP  (160.733) (36.301) (40.749) 

 
(37.040) 

Aanpassingen      
Consolidatiekring 1 (412) (269) (345) (315) 
Waardevermindering op Goodwill 2 (43.565) (20.947) (18.141) (14.072) 
Onderzoek en ontwikkeling 3 (1.572) (1.330) (1.302) (1.272) 
Materiële vaste active 4 441 468 480 494 
Pensioenen 5 (337) (337) (336) (335) 
Financiële instrumenten 6 - - (174) (125) 
Uitgestelde belastingen 7 389 31 13 54 
Andere  (337) (337) (337) (337) 
TOTAAL EIGEN VERMOGEN (inclusief 
minderheidsbelangen) volgens IFRS  (206.127)) (59.022) (60.890) 

 
(52.948) 

 
  KEUR KEUR KEUR KEUR KEUR KEUR 

 Notes 2004 1H 2004 2H 2004 2005 1H 2005 2H 2005 
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 
volgens Belgian GAAP  (32.616) (5.360) (27.256) 

 
(17.294) (5.409) 

 
(11.885) 

Consolidatiekring 1 - - - - - - 
Waardevermindering op goodwill 2 22.618 3.606 19.012 5.603 2.806 2.797 
Onderzoek en ontwikkeling  3 242 206 36 1.331 29 1.302 
Materiële vaste active 4 26 13 13 26 13 13 
Pensioenen 5 - - - 1 1 1 
Financiële instrumenten 6 - - - 97 48 49 
Uitgestelde belastingen 7 (358) (9) (349) 57 (18) 75 

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 
(groepsaandeel) volgens IFRS  (10.088) (1.544) (8.544) 

 
 

(10.179) (2.531) 
 

(7.648) 
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Toelichting 1 : Consolidatiekring 

De consolidatiekring blijft ongewijzigd, met uitzondering van Supply Chain Software NV. 
 
Real Software NV bezit 60% van de vennootschap Supply Chain Software NV. In de financiële staten volgens Belgian 
GAAP, was deze vennootschap integraal opgenomen en waren de minderheidsbelangen opgenomen voor de 40% 
gehouden door de andere venturer. 
 
Ook al heeft Real Software een meerderheidsparticipatie in de vennootschap, de contractuele overeenkomst bepaalt dat 
Real Software niet in staat is de activiteiten unilateraal te controleren. Deze overeenkomst vermeldt beslissingen in 
domeinen die essentieel zijn voor het doel van de joint venture die het akkoord van de meerderheid van de venturers 
vereisen.  
 
Supply Chain Software wordt in de financiële staten die zijn opgesteld volgens IFRS proportioneel geconsolideerd. Dit 
leidt tot de terugboeking van de eerder opgenomen minderheidsbelangen en de opnamen van 60% van de activa, 
passiva en resultatenrekening. Dit verschil in boekhoudkundige verwerking tussen Belgian GAAP en IFRS heeft een 
impact op bijna alle posten van de geconsolideerde balans, de geconsolideerde resultatenrekening en het 
geconsolideerde kasstroomoverzicht. De impact kan als volgt worden samengevat : 
 

 KEUR KEUR KEUR 

 1.1.2004 31.12.2004 31.12.2005 

Opbrengsten - (2.856) (2.289) 

Totaal actief (742) (699) (743) 

Netto inkomsten - (97) (158) 
 
 

Toelichting 2 : Waardevermindering van Goodwill  

Door de eerste toepassing van IFRS 3, wordt vanaf  1 januari 2004 consolidatiegoodwill niet langer afgeschreven in de 
financiële staten van de Real Software Groep, maar jaarlijks, of vaker als gebeurtenissen of wijzigingen in de 
omstandigheden erop wijzen dat er sprake kan zijn van waardervermindering overeenkomstig IAS 36, Bijzondere 
Waardevermindering van Activa, getest op waardevermindering. Deze standaard vereist eveneens dat de goodwill vanaf 
de verwervingsdatum wordt toegewezen aan elk van de kasstroomgenerende eenheid (KGEs) van de groep waarvan 
wordt verwacht dat ze voordeel zullen halen uit de synergiëen van de bedrijfscombinatie. De recupereerbare bedragen 
van de KGE's worden dan bepaald uit gebruikswaarde berekeningen (de huidige waarde van toekomstige kasstromen).  
 
Het management van de Real Software Groep stelde kasstroomvoorspellingen op voor de KGE's zoals gepubliceerd 
onder het secundaire verslaggevingsssegment formaat (geografisch). De basis assumpties in de gebruikswaarde 
berekeningen bestaan uit de discontovoet, de toekomstige kasstroom prognoses en de verwachte groeipercentages. De 
gebruikte discontovoet in de kastroomprognoses is de gewogen gemiddelde vermogenskost (WACC), variërend van 
9,4% tot 11,39%.De bepaling van de WACC is gebeurd op basis van specifieke sector parameters rekening houdend 
met de financiële positie van Real Software. Rekening houdend met het bovenstaande, heeft de 
waardeverminderingstest geleid tot een waarderverminderingsverlies van -43.5 mio EUR. 
 
Dit waardeverminderingsverlies kan worden toegeschreven aan de volgende KGE’s in mio EUR; 
 
 BELGIE FRANKRIJK LUXEMBURG 
 
KGE Retail Sycron NV -15,0 - 0,4 
KGE ASQ -12,1 
KGE RIS -.3,6 
KGE Connect -1,5 
KGE Real Project -1,4 
KGE ESCI -1,1 
KGE Other  
KGE Real Solutions   - 8,5 
KGE Arial  
TOTAAL  -34,7 - 0,4 - 8,5 
 
 
Deze wijziging in de waarderingsregels heeft geleid tot het terugdraaien van de jaarlijkse afschrijving van de goodwill 
en waardeverminderingsverliezen opgenomen in de financiële staten volgens Belgian GAAP voor het boekjaar 2004, wat 
een positieve impact had van 22,6 mio EUR op het nettoresultaat van het boekjaar.   
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Toelichting 3 : Onderzoek en ontwikkeling 

Volgens Belgian GAAP, werden de onderzoeks- en ontwikkelingskosten voor het Retail Impact Suite project in 2003 
geactiveerd en die werden nog niet afgeschreven.  
 
Het ontwerp en de ontwikkeling van software bestaat uit verschillende onderzoeks- en ontwikkelingsfases die nauw met 
elkaar verbonden zijn. 
Bijgevolg is het niet altijd mogelijk een duidelijk onderscheid te maken tussen kosten aangegaan voor onderzoek en 
kosten aangegaan voor ontwikkeling. Overeenkomstig IAS 38 – Immateriële Activa, worden alle uitgaven m.b.t. dit 
project behandelt alsof ze alleen zijn aangegaan in de onderzoeksfase. Uitgaven die zijn aangegaan tijdens de 
onderzoeksfase worden in kosten opgenomen als ze worden aangegaan. 
 
Alle kosten aangegaan voor onderzoek en ontwikkeling in het Retail Impact Suite project vóór de overstap naar IFRS en 
die werden geactiveerd volgens Belgian GAAP werden retrospectief afgeboekt aangezien niet kon worden aangetoond 
dat deze uitgaven beantwoordden aan de strikte opnamecriteria voor ontwikkelingskosten bepaald in IAS 38 – 
Immateriële Activa. 
 
Deze aanpassing verminderde het eigen vermogen per 1 januari 2004 met 1.572 KEUR. 
 
In de toekomst zal Real Software ontwikkelingskosten echter wel activeren als ze beantwoorden aan de opnamecriteria 
van IAS 38 – Immateriële Activa (zoals bepaald in IAS 38 paragraaf 57). 

Toelichting 4 : Materiële Vaste Activa 

Real Software heeft gekozen voor de vrijstelling geboden door IFRS 1 – Eerste Toepassing van IFRS, voor het gebruik 
van de reële waarde als veronderstelde kostprijs voor de terreinen en de gebouwen. 
 
Real Software heeft een beroep gedaan op Troostwijk-Roux, onafhankelijke vastgoedschatters, wiens methodologie 
beantwoordt aan de voorschriften van het IVSC (International Valuation Standard Committee), een 
waarderingsmethode aanvaard door IFRS voor de raming van de marktwaarde van de terreinen en de gebouwen in 
Kontich en Oostkamp. 
 
Deze reële waarde raming had een netto impact van 441 KEUR op het eigen vermogen op de datum van de overstap 
naar IFRS, aangezien de waardering leidde tot een waarde van de terreinen en de gebouwen die hoger was dan de 
boekwaarde van de terreinen en de gebouwen onder Belgian GAAP.  
 
Deze aanpassing in de IFRS openingsbalans had een positieve impact van 26 KEUR op het nettoresultaat van 2004, 
hoofdzakelijk m.b.t. de daling van de afschrijvingen van de gebouwen. 
 
 

Toelichting 5 : Pensioenen 

De toepassing van IAS 19 – Personeelsbeloningen had een negatieve  impact van 337 KEUR op het eigen vermogen per 
1 januari 2004. Dit bedrag komt overeen met het verschil tussen de toegezegde pensioenrechten berekend 
overeenkomstig IAS 19 en de som van de activa van het plan en de voorzieningen aangelegd overeenkomstig de 
voorgaande GAAP.  
 
De impact van die herclassering in de openingsbalans en de resultatenrekening 2004 is eerder beperkt aangezien de 
meeste van de Groeps pensioenplannen van het  "vaste bijdrage" type zijn.  
 
 

Toelichting 6 : Financiële instrumenten  

Overeenkomstig de vrijstelling voorzien in IFRS 1, heeft de Groep beslist de eerste toepassing van IAS 39 – Financiële  
Instrumenten: Opname en Waardering en IAS 32 – Financiële Instrumenten: Informatieverschaffing en Presentatie uit 
te stellen tot 1 januari 2005. Bijgevolg zal de Groep voor 2004 geen vergelijkende informatie presenteren voor IAS 32 / 
IAS 39. 
 
De IFRS openingsbalans per 1 januari 2004 bevat geen herwerkingen, noch herclasseringen van financiële activa en 
passiva, met uitzondering van de herclassering m.b.t. de afzonderlijke opname van vlottende en vaste elementen. 
 
Naar verwacht, zal de impact in 2005 van deze standaarden op de financiële staten van de Groep beperkt zijn (125) 
KEUR, rekening houdend met de activiteiten van de Groep. De belangrijkste verschillen in vergelijking met Belgian 
GAAP hebben betrekking op de waarderings- en de opnamevereisten voor financiële activa en passiva. 
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Toelichting 7 : Uitgestelde belastingen  

 
Per 1 januari 2004 en overeenkomstig IAS 12 – Winstbelastingen, worden uitgestelde belastingen berekend op tijdelijke 
verschillen tussen de belastbare basis van activa en passiva en hun boekwaarde in de financiële staten. Uitgestelde 
belastingvorderingen worden opgenomen in de mate dat er belastbare winst beschikbaar zal zijn om de compensatie 
door tijdelijke verschillen mogelijk te maken. De invoering van de opname- en de waarderingsprincipes van IAS 12 
leidden tot een uitgestelde belastingvordering van 299 KEUR. 
 
Hoewel Real Software een aanzienlijk bedrag aan overgedragen belastingverliezen heeft werd geen latente 
belastingsvordering van 23,5 MEUR geboekt  daar het niet kan worden aangetoond dat er materiële belastbare winst 
beschikbaar zal zijn in de nabije toekomstwaartegen deze overgedragen belastingsverliezen en andere verrekenbare 
tijdelijke verschillen zouden kunnen worden gebruikt.  
 

3.2. Bijzondere vermeldingen m.b.t. de presentatie van de balans en de resultatenrekening onder IFRS 

 
� Herclassering van de uitzonderlijke elementen 

Onder Belgian GAAP was de opname van uitzonderlijke elementen in de resultatenrekening toegelaten. 
Overeenkomstig IAS 1 – Presentatie van de jaarrekening, kan een entiteit niets in de resultatenrekening of in de 
toelichtingen opnemen als uitzonderlijke elementen. Bijgevolg werden de elementen die volgens Belgian GAAP 
waren opgenomen in uitzonderlijke opbrengsten en kosten geherclasseerd naar ofwel bedrijfsopbrengsten of –
kosten of herstructurering. 

 
� Herclassering van andere financiële kosten naar bedrijfskosten  

Onder Belgian GAAP, bevatten de financiële kosten een aantal uitgaven die geen interest of andere 
schuldgerelateerde kosten zijn. Deze kosten werden bijgevolg geherclasseerd naar "Andere goederen en diensten". 

 
� Herclassering van geleasde materiële vaste activa naar de overeenkomstige categorie van materiële 

vaste activa 
Onder Belgian GAAP werden alle geleasde activa, van welke aard ook, opgenomen in een afzonderlijke rubriek van 
de materiële vaste activa . Onder IFRS, heeft Real Software ervoor gekozen de geleasde activa op te nemen in de 
verschillende types van materiële vaste activa waartoe ze behoren. Het bedrag aan activa gehouden via financiële 
leasing wordt voor iedere categorie van materiële vaste activa vermeld in de toelichtingen bij de financiële staten. 

 
� Herclassering van voorzieningen  

Onder Belgian GAAP werden alle voorzieningen opgenomen als langetermijnvoorzieningen. Om te voldoen aan IAS 
37 – Voorzieningen, Voorwaardelijke Verplichtingen en Voorwaardelijke Activa, wordt het deel van de 
voorzieningen m.b.t. korte 
termijnverplichtingen overgeboekt naar de korte termijnvoorzieningen.  

 
� Bruto versus netto presentatie van commissies - hard- en software onderhoudscontracten 

Real Solutions SA, het in volledige eigendom zijnde Luxemburgs filiaal van Real Software, sluit vaak software 
onderhoudscontracten af voor de eind gebruiker. Deze onderhoudscontracten worden uitgevoerd door een externe 
persoon. In de financiële staten, opgesteld conform Belgian GAAP, worden de inkomsten uit de contracten  en de 
verwante kosten van de sub-contractor geboekt op bruto basis (in inkomsten en uitgaven). Overeenkomstig IAS 
18,  in een “agency” relatie, de bruto inkomsten van economische voordelen omvatten bedragen ontvangen ten 
behoeve van de lastgever (principal) en die niet resulteren in een verhoging van het eigen vermogen voor de 
onderneming. De bedragen ontvangen ten behoeve van de lastgever zijn geen inkomsten. Integendeel, de 
inkomsten vertegenwoordigen het bedrag van de commissies. 
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4. VERGELIJKENDE BALANS EN RESULTATENREKENING ONDER Belgian GAAP en IFRS 

Real Software IFRS Conversie 31/12/2003
B GAAP TOTAAL IFRS

AANPASSINGEN
ACTIVA

NIET VLOTTENDE ACTIVA 82.009.053,00 -44.405.366,76 37.603.686,24

Goodwill 72.734.317,15 -43.565.817,15 29.168.500,00

Immateriële activa 1.645.616,16 -1.645.616,16 0,00

Materiële activa 7.538.157,68 507.252,65 8.045.410,33

Investeringen in verbonden ondernemingen 90.962,01 0,00 90.962,01

VLOTTENDE ACTIVA 57.739.695,43 -735.557,69 57.004.137,74

Voorraden 1.922.494,43 0,00 1.922.494,43

Handels- en andere vorderingen 48.832.659,69 -371.104,58 48.461.555,11

Geldmiddelen en kasequivalenten 6.984.541,31 -364.453,10 6.620.088,21

TOTALE ACTIVA 139.748.748,43 -45.140.924,45 94.607.823,98

EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA

EIGEN VERMOGEN -161.538.355,01 -44.981.389,23 -206.519.744,24

Maatschappelijk kapitaal 1.912.524,77 0,00 1.912.524,77

Uitgiftepremie 255.828.075,46 0,00 255.828.075,46

Reserves -419.278.955,24 -44.981.389,23 -464.260.344,47

MINDERHEIDSBELANGEN 804.533,13 -412.167,42 392.365,71

TOTAAL EIGEN VERMOGEN -160.733.821,88 -45.393.556,65 -206.127.378,53

LANGE TERMIJN SCHULDEN 226.412.231,51 -4.920.306,55 221.491.924,96

Converteerbare obligaties 15.906.342,11 0,00 15.906.342,11

Leasing 3.480.820,48 0,00 3.480.820,48

Bank- en andere leningen 186.579.279,78 0,00 186.579.279,78

Andere niet vlottende passiva 13.190.448,39 0,00 13.190.448,39

Pensioenverplichtingen 91.774,09 324.660,80 416.434,89

Voorraden 7.072.916,66 -5.154.317,35 1.918.599,31

Uitgestelde belastingschulden 90.650,00 -90.650,00 0,00

KORTE TERMIJN SCHULDEN 74.070.338,80 5.172.938,75 79.243.277,55

Leasing 274.512,35 0,00 274.512,35

Bankkredieten en leningen 20.495.188,19 0,00 20.495.188,19

Handels- en andere schulden 52.913.863,28 18.621,40 52.932.484,68

Belastingschulden 386.774,98 0,00 386.774,98

Voorraden 0,00 5.154.317,35 5.154.317,35

TOTAAL PASSIVA 300.482.570,31 252.632,20 300.735.202,51

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA 139.748.748,43 -45.140.924,44 94.607.823,99
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Real Software IFRS Conversie 30/06/2004 IFRS
B GAAP TOTAAL

ACTIVA AANPASSINGEN

NIET VLOTTENDE ACTIVA 77.168.497,11 -40.587.300,00 36.581.197,11

Goodwill 68.721.968,38 -39.959.468,38 28.762.500,00

Immateriële activa 1.415.517,31 -1.415.517,31 0,00

Materiële activa 6.940.049,41 498.645,99 7.438.695,40

Investeringen in verbonden ondernemingen 90.962,01 0,00 90.962,01

Uitgestelde belastingsvorderingen 0,00 289.039,70 289.039,70

VLOTTENDE ACTIVA 51.962.752,34 -835.988,07 51.126.764,27

Voorraden 1.404.242,47 0,00 1.404.242,47

Handels- en andere vorderingen 44.203.773,18 -739.280,97 43.464.492,21

Geldmiddelen en kasequivalenten 6.354.736,69 -96.707,10 6.258.029,59

TOTAAL ACTIVA 129.131.249,45 -41.423.288,07 87.707.961,38

EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA

EIGEN VERMOGEN -9.861.471,45 -41.165.616,13 -51.027.087,58

Maatschappelijk kapitaal 11.398.141,42 0,00 11.398.141,42

Uitgiftepremie 403.379.091,94 0,00 403.379.091,94

Reserves -424.638.704,81 -41.165.616,13 -465.804.320,94

MINDERHEIDSBELANGEN 612.299,14 -257.559,22 354.739,92

TOTAAL EIGEN VERMOGEN -9.249.172,31 -41.423.175,35 -50.672.347,66

LANGE TERMIJN SCHULDEN 80.037.999,89 -5.189.633,64 74.848.366,25

Converteerbare obligaties 15.906.342,11 0,00 15.906.342,11

Leasing 3.422.933,39 0,00 3.422.933,39

Bank- en andere leningen 48.753.151,90 0,00 48.753.151,90

Andere lange termijnschulden 4.863.516,68 0,00 4.863.516,68

Pensioenverplichtingen 120.700,47 324.660,80 445.361,27

Voorraden 6.880.705,34 -5.423.644,44 1.457.060,90

Uitgestelde belastingschulden 90.650,00 -90.650,00 0,00

SCHULDEN 58.342.421,87 5.189.520,90 63.531.942,77

Financiële leasing verplichtingen 101.394,82 0,00 101.394,82

Bankkredieten en leningen 17.991.031,31 0,00 17.991.031,31

Handels- en andere schulden 39.961.787,27 -234.123,54 39.727.663,73

Belastingschulden 288.208,47 0,00 288.208,47

Voorzieningen 0,00 5.423.644,44 5.423.644,44

TOTAAL PASSIVA 138.380.421,76 -112,73 138.380.309,03

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA 129.131.249,45 -41.423.288,08 87.707.961,37
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Real Software IFRS Conversie 30/06/2004 IFRS

B GAAP TOTAAL
ACTIVA AANPASSINGEN

OPBRENGSTEN 70.245.330,62 -2.222.258,83 68.023.071,79

Bedrijfsinkomsten 69.017.968,42 -1.610.672,23 67.407.296,19

Andere bedrijfsinkomsten 1.227.362,20 -611.586,60 615.775,60

BEDRIJFSKOSTEN VOOR HERSTRUCTURERING -69.961.628,95 635.890,81 -69.325.738,14

Aankopen 5.740.963,34 -336.722,65 5.404.240,69

Andere goederen en diensten 20.837.682,88 708.949,55 21.546.632,43

Personeelsvergoedingen 41.997.835,36 -1.217.932,48 40.779.902,88

Voorzieningen en waardeverminderingen 810.757,76 -84.581,97 726.175,79

Voorraden en uitkeringen 102.827,30 210.462,98 313.290,28

Andere bedrijfskosten 471.562,31 83.933,76 555.496,07

BEDRIJFSRESULTAAT VOOR NIET COURANTE KOSTEN 283.701,67 -1.586.368,02 -1.302.666,35

Niet courante opbrengsten 3.967.178,48 -12.118,03 3.955.060,45

Herstructureringskosten 0,00 -150.000,00 -150.000,00

Waardeverminderings-verliezen -3.744.291,13 3.739.065,89 -5.225,24

Andere niet courante kosten -3.049.449,78 1.321.383,39 -1.728.066,39

BEDRIJFSRESULTAAT (EBIT) -2.542.860,76 3.311.963,23 769.102,47

Financiële opbrengsten 130.175,56 -44.362,48 85.813,08

Financiële kosten -2.360.054,15 531.232,39 -1.828.821,76

WINST/(VERLIES) VOOR BELASTINGEN -4.772.739,35 3.798.833,14 -973.906,21

Aanpassing uitgestelde belastingen 0,00 -9.774,21 -9.774,21

Belastingen -616.279,30 23.140,40 -593.138,90

WINST VOOR HET BOEKJAAR -5.389.018,65 3.812.199,33 -1.576.819,32

Toewijsbaar aan
Groep -5.359.749,79 3.815.773,55 -1.543.976,24
Minderheidsbelangen -29.268,86 -3.574,22 -32.843,08
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Real Software IFRS Conversie 31/12/2004 IFRS

B GAAP TOTAAL
ACTIVA AANPASSINGEN

NIET VLOTTENDE ACTIVA 57.357.191,59 -21.516.685,86 35.840.505,73

Goodwill 49.303.005,09 -20.947.649,51 28.355.355,58

Immateriële activa 1.358.663,23 -1.358.663,23 0,00

Materiële activa 6.251.926,60 492.093,41 6.744.020,01

Investeringen in verbonden ondernemingen 86.071,67 0,00 86.071,67

Uitgestelde belastingsvorderingen 357.525,00 297.533,47 655.058,47

VLOTTENDE ACTIVA 47.446.582,05 -695.755,47 46.750.826,58

Voorraden 1.359.618,10 0,00 1.359.618,10

Handels- en andere vorderingen 40.519.604,08 -361.419,20 40.158.184,88

Geldmiddelen en kasequivalenten 5.567.359,87 -334.336,27 5.233.023,60

TOTAAL ACTIVA 104.803.773,64 -22.212.441,33 82.591.332,31

EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA

EIGEN VERMOGEN -36.824.526,33 -22.452.762,86 -59.277.289,19

Maatschappelijk kapitaal 11.398.659,69 0,00 11.398.659,69

Uitgiftepremie 403.672.048,62 0,00 403.672.048,62

Reserves -451.895.234,64 -22.452.762,86 -474.347.997,50

MINDERHEIDSBELANGEN 523.960,25 -268.978,75 254.981,50

TOTAAL EIGEN VERMOGEN -36.300.566,08 -22.721.741,61 -59.022.307,69

LANGE TERMIJN SCHULDEN 59.623.231,08 -6.800.883,74 52.822.347,34

Verplichtingen onder financiële leasing 3.223.998,07 0,00 3.223.998,07

Bank- en andere leningen 46.683.980,84 0,00 46.683.980,84

Andere lange termijn schulden 458.478,28 0,00 458.478,28

Pensioenverplichtingen 286.192,51 255.178,74 541.371,25

Voorzieningen 8.970.581,38 -7.056.062,48 1.914.518,90

KORTE TERMIJN SCHULDEN 81.481.108,64 7.310.184,02 88.791.292,66

Convertible loan notes 15.612.867,16 0,00 15.612.867,16

Verplichtingen financiële leasing 192.115,39 0,00 192.115,39

Bankkredieten en leningen 23.846.419,07 0,00 23.846.419,07

Handels- en andere vorderingen 41.813.908,02 254.121,54 42.068.029,56

Voorraden 15.799,00 7.056.062,48 7.071.861,48

TOTAAL ACTIVA 141.104.339,72 509.300,28 141.613.640,00

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA 104.803.773,64 -22.212.441,33 82.591.332,31  
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Real Software IFRS Conversie 31/12/2004 IFRS

B GAAP TOTAAL

OPBRENGSTEN 135.504.342,94 -5.030.258,27 130.474.084,67

Bedrijfsinkomsten 133.137.112,50 -3.840.406,02 129.296.706,48

Andere bedrijfsinkomsten 2.367.230,44 -1.189.852,25 1.177.378,19

BEDRIJFSINKOMSTEN VOOR HERSTRUCTURERING -134.208.644,61 1.198.952,30 -133.009.692,31

Aankopen 12.964.203,83 -1.369.761,29 11.594.442,54

Andere goederen en diensten 39.551.883,03 1.626.334,14 41.178.217,17

Kosten mbt voordelen werknemers 79.039.939,42 -1.946.033,65 77.093.905,77

Voorzieningen en waardeverminderingen 1.669.661,82 -136.226,75 1.533.435,07

Voorraden en uitkeringen -612.768,44 530.997,07 -81.771,37

Andere bedrijfskosten 1.595.724,95 95.738,19 1.691.463,14

BEDRIJFSRESULTAAT VOOR NIET COURANTE KOSTEN 1.295.698,33 -3.831.305,97 -2.535.607,64

Niet courante opbrengsten 6.111.133,53 -58.915,95 6.052.217,58

Herstructureringskosten 0,00 -4.847.189,71 -4.847.189,71

Waardevermindering-verliezen -23.300.884,76 22.750.884,76 -550.000,00

Andere niet courante kosten -11.704.531,90 7.850.197,11 -3.854.334,79

BEDRIJFSRESULTAAT (EBIT) -27.598.584,80 21.863.670,23 -5.734.914,57

Winstdeel vennoten -4.890,33 0,00 -4.890,33

Financiële opbrengsten 477.363,18 -137.732,94 339.630,24

Financiële kosten -5.445.206,17 1.005.947,96 -4.439.258,21

WINST/(VERLIES) VOOR BELASTING -32.571.318,12 22.731.885,25 -9.839.432,87

Aanpassing uitgestelde belastingen 448.175,00 -91.930,43 356.244,57

Belastingen -396.782,41 -208.139,78 -604.922,19

WINST VOOR HET BOEKJAAR -32.519.925,53 22.431.815,04 -10.088.110,49
Toewijsbaar aan
Groep -32.616.280,20 22.528.626,79 -10.087.653,41
Minderheidsbelangen 96.354,67 -96.811,75 -457,08
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Real Software IFRS Conversie 30/06/2005 IFRS

B GAAP TOTAAL
ACTIVA AANPASSINGEN

NIET VLOTTENDE ACTIVA 54.222.880,54 -18.947.260,25 35.275.620,30

Goodwill 46.601.748,14 -18.246.392,55 28.355.355,59

Immateriële activa 1.263.380,33 -1.263.380,33 0,00

Materiële activa 5.982.004,40 542.558,66 6.524.563,06

Investeringen in verbonden ondernemingen 84.547,67 0,00 84.547,67

Uitgestelde belastingsvorderingen 291.200,00 19.953,98 311.153,98

VLOTTENDE ACTIVA 43.919.083,09 -906.633,96 43.012.449,13

Voorraden 972.890,74 0,00 972.890,74

Handels- en andere vorderingen 38.057.220,92 -532.220,64 37.525.000,28

Geldmiddelen en kasequivalenten 4.888.971,43 -374.413,32 4.514.558,11

TOTAAL ACTIVA 98.141.963,63 -19.853.894,20 78.288.069,43

EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA

EIGEN VERMOGEN -41.433.771,70 -19.795.938,60 -61.229.710,30

Maatschappelijk kapitaal 11.499.171,69 0,00 11.499.171,69

Uitgiftepremie 404.371.536,62 0,00 404.371.536,62

Reserves -457.304.480,01 -19.795.938,60 -477.100.418,61

MINDERHEIDSBELANGEN 684.669,34 -344.691,34 339.978,00

TOTAAL EIGEN VERMGOEN -40.749.102,36 -20.140.629,94 -60.889.732,30

NIET COURANTE KOSTEN 70.692.155,35 -4.309.347,46 66.382.807,89

Converteerbare obligaties 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

Verplichtingen financiële leasing 3.223.998,07 0,00 3.223.998,07

Bank- en andere leningen 45.327.171,20 0,00 45.327.171,20

Andere lange termijn schulden 458.478,28 0,00 458.478,28

Pensioenverplichtingen 244.504,11 266.971,84 511.475,95

Voorizeningen 6.438.003,69 -4.576.319,30 1.861.684,39

KORTE TERMIJN SCHULDEN 68.198.910,64 4.596.083,21 72.794.993,85

Converteerbare obligaties 15.612.867,16 0,00 15.612.867,16

Verplichtingen financiële leasing 97.146,75 0,00 97.146,75

Bankkredieten en leningen 6.958.938,66 0,00 6.958.938,66

Handels- en andere schulden 45.529.958,07 -179.259,26 45.350.698,81

Voorraden 0,00 4.576.319,30 4.576.319,30

Derivative financiële instrumenten 0,00 199.023,17 199.023,17

TOTAAL PASSIVA 138.891.065,99 286.735,74 139.177.801,73

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA 98.141.963,63 -19.853.894,20 78.288.069,43
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Real Software IFRS Conversie 30/06/2005 IFRS

B GAAP TOTAAL

OPBRENGSTEN 61.973.294,28 -2.427.956,72 59.545.337,56

Bedrijfsopbrengsten 60.922.264,97 -1.947.737,83 58.974.527,14

Andere bedrijfsinkomsten 1.051.029,31 -480.218,89 570.810,42

BEDRIJFSKOSTEN VOOR HERSTRUCTURERING -61.720.878,84 1.853.440,23 -59.867.438,61

Aankopen 5.806.813,42 -772.893,04 5.033.920,38

Andere goederen en diensten 17.409.188,94 169.105,25 17.578.294,19

Kosten personeelsvergoedingen 37.691.375,46 -1.225.413,14 36.465.962,32

Voorzieningen en waardeverminderingen 553.928,77 -42.644,45 511.284,32

Voorraden en uitkeringen -439.688,18 71.796,34 -367.891,84

Andere bedrijfskosten 699.260,43 -53.391,20 645.869,23

BEDRIJFSRESULTAAT VOOR NIET COURANTE KOSEN 252.415,44 -574.516,49 -322.101,05

Niet courante opbrengsten 1.164.391,81 57.005,16 1.221.396,97

Waardevermindering-verliezen -2.701.256,96 2.701.256,96 0,00

Andere niet courante kosten -118.070,57 141.591,88 23.521,31

BEDRIJFSRESULTAAT (EBIT) -1.402.520,28 2.325.337,52 922.817,24

Financiële opbrengsten 35.293,29 -7.583,27 27.710,02

Financiële kosten -3.344.196,64 459.541,52 -2.884.655,12

WINST/ (VERLIES) VOOR BELASTING -4.711.423,63 2.777.295,77 -1.934.127,86

Aanpassing uitgestelde belastingen -66.325,00 -277.579,49 -343.904,49

Belastingen -470.787,69 303.272,71 -167.514,98

WINST VOOR HET BOEKJAAR -5.248.536,32 2.802.988,99 -2.445.547,33

Toewijsbaar aan
Groep -5.409.245,16 2.878.701,33 -2.530.543,83
Minderheidsbelangen 160.708,84 -75.712,34 84.996,50
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Real Software IFRS Conversie 31/12/2005 IFRS
B GAAP TOTAAL

ACTIVA AANPASSINGEN

NIET VLOTTENDE ACTIVA 49.987.146,38 -14.702.209,38 35.284.937,00

Goodwill 43.806.384,09 -15.451.028,50 28.355.355,59

Immateriële activa 142.029,09 -35.029,09 107.000,00

Materiële activa 5.773.387,55 625.954,31 6.399.341,86

Investeringen in verbonden ondernemingen 63.641,50 1.524,50 65.166,00

Uitgestelde belastingsvorderingen 201.704,15 156.369,40 358.073,55

VLOTTENDE ACTIVA 38.834.493,00 3.191.294,15 42.025.787,15

Voorraden 607.945,31 0,00 607.945,31

Handels- en andere vorderingen 34.083.703,88 3.471.179,03 37.554.882,91

Geldmiddelen en kasequivalenten 4.142.843,81 -279.884,88 3.862.958,93

TOTAAL ACTIVA 88.821.639,38 -11.510.915,23 77.310.724,15

EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA

EIGEN VERMOGEN -37.706.201,30 -15.558.990,28 -53.265.191,58

Maatschappelijk kapitaal 11.526.743,39 0,00 11.526.743,39

Uitgiftepremie 419.956.831,73 0,00 419.956.831,73

Reserves -469.189.776,42 -15.558.990,28 -484.748.766,70

MINDERHEIDSBELANGEN 665.857,96 -349.123,50 316.734,46

TOTAAL EIGEN VERMOGEN -37.040.343,34 -15.908.113,79 -52.948.457,13

NIET COURANTE KOSTEN 66.432.278,98 -5.735.336,64 60.696.942,34

Converteerbare obligaties 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

Verplichtingen financiële leasing 3.039.229,27 0,00 3.039.229,27

Bankkosten en andere leningen 39.461.262,89 0,00 39.461.262,89

Pensioenverplichtingen 193.360,63 281.708,42 475.069,05

Voorzieningen 8.738.426,19 -6.017.045,06 2.721.381,13

KORTE TERMIJN SCHULDEN 59.429.703,74 10.132.535,20 69.562.238,94

Verplichtingen financiële leasing 210.640,50 0,00 210.640,50

Bankkredieten en leningen 12.248.888,73 3.673.233,55 15.922.122,28

Handels- en andere schulden 46.970.174,51 59.839,52 47.030.014,04

Belastingen korte termijn 0,00 232.663,48 232.663,48

Voorzieningen 0,00 6.017.045,06 6.017.045,06

Derivative financiële instrumenten 0,00 149.753,59 149.753,59

TOTAAL PASSIVA 125.861.982,72 4.397.198,56 130.259.181,29

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA 88.821.639,38 -11.510.915,22 77.310.724,16
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Real Software IFRS Conversie 31/12/2005 IFRS

B GAAP TOTAAL

OPBRENGSTEN 122.556.995,63 5.270.787,90 117.286.207,33

Bedrijfsopbrengsten 120.135.736,72 4.191.592,18 115.944.144,56

Andere bedrijfsinkomsten 2.421.258,91 -1.079.195,73 1.342.063,18

BEDRIJFSKOSTEN VOOR HERSTRUCTURERING -119.975.099,61 3.934.098,43 -116.041.001,18

Aankopen 13.558.711,15 -1.903.354,32 11.655.356,83

Andere goederen en diensten 33.543.891,02 448.592,20 33.992.483,22

Personeelsvergoedingen 71.841.047,65 -2.735.719,12 69.105.328,53

Afschrijvingen 1.144.423,66 -85.727,36 1.058.696,30

Voorzieningen en waardeverminderingen -1.383.653,51 406.045,60 -977.607,91

Andere bedrijfskosten 1.270.679,64 -63.935,43 1.206.744,21

BEDRIJFSRESULTAAT VOOR NIET COURANTE KOSTEN 2.581.896,02 -1.336.689,46 1.245.206,56

Niet courante opbrengsten 1.323.425,41 -139.336,51 1.184.088,90

Herstructureringskosten -1.745.321,26 -4.985.355,04 -6.730.676,30

Waardevermindering-verliezen -6.674.990,85 6.674.467,27 -523,58

Andere niet courante kosten -5.343.754,78 5.654.962,45 311.207,67

BEDRIJFSRESULTAAT (EBIT) -9.858.745,46 5.868.048,71 -3.990.696,75

Winstdeel vennoten -20.924,63 0,00 -20.924,63

Financiële opbrengsten 110.604,79 -26.504,55 84.100,24

Financiële kosten -6.488.311,40 978.709,26 -5.509.602,14

WINST/(VERLIES) VOOR BELASTING -16.257.376,70 6.820.253,41 -9.437.123,29

Aanpassing uitgestelde belastingen -155.820,85 -141.164,06 -296.984,91

Winstbelasting -634.086,55 251.055,79 -383.030,76

WINST VOOR HET BOEKJAAR -17.047.284,10 6.930.145,14 -10.117.138,96
Toewijsbaar aan
Groep -17.294.541,56 7.115.649,64 -10.178.891,92
Minderheidsbelangen 247.257,46 -185.504,50 61.752,96
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TOELICHTING 38  AUDIT OPINION 
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12.2. ENKELVOUDIGE JAARREKENING  
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12.3. ENKELVOUDIG JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR  

REAL  SOFTWARE NV 
PRINS BOUDEWIJNLAAN 26 

2550 KONTICH 
RPR: 0429 037 235 

 
 
 
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 december 2005 ter goedkeuring voor te leggen.  

 
De jaarrekening is opgemaakt in de veronderstelling van continuïteit, zoals door de Raad van Bestuur 
werd aanbevolen in het bijzonder verslag op grond van art. 633 en 634 van het Wetboek van 
Vennootschappen, dat de Raad u ook heeft voorgelegd. Wij hebben het genoegen u de volgende 
gegevens te kunnen verstrekken.  
 

Financiële gegevens  
 
Het balanstotaal kende een gevoelige daling, van €84.504.198,14 tot € 54.733.700,02. 
 
Bij de activa situeert de daling zich voornamelijk op het niveau van de immateriële vaste activa, die te 
wijten is aan uitzonderlijke afschrijvingen op de goodwill en op de geactiveerde ontwikkelingskosten.    

• Uitzonderlijke afschrijvingen op goodwill : in het kader van de IFRS-rapportering van de 
geconsolideerde jaarrekeningen, werd een bijkomende goodwill impairment analyse gedaan.  
Dit heeft geleid tot een goodwill vermindering van € 19.100.568,45 in 2005.   

• Software ontwikkeling die vóór 2005 was geactiveerd, werd afgeschreven nadat het 
management heeft besloten om de software niet in die vorm te commercialiseren.  Dit heeft 
aanleiding gegeven tot een afschrijving van € 1.194.114,00. 

 
De vlottende activa dalen van  € 24.870.799,06 tot € 17.388.699,85 tengevolge van de vermindering 
van voorraad ten bedrage van € 797.342,75.  Handelsvorderingen verminderden met € 1.948.041,30 
en andere vorderingen verminderden tengevolge van een dading met de voormalige oprichter, Rudy 
Hageman.  
 
De daling van het eigen vermogen is te wijten aan een aanzienlijk verlies over het boekjaar. Er werd 
een opmerkelijke verbetering geboekt door de omzetting van de converteerbare obligatie van € 15,6 
miljoen in kapitaal, waardoor de korte termijnschuld werd verminderd.   

 
De totale schuld van de Vennootschap werd verminderd van € 123.075.754,52 tot €110.037.831,60.  
De lange termijnschuld steeg van € 51.028.779,59 tot € 59.327.279,82, tengevolge van de nieuwe 
obligatie ter waarde van € 15.000.000 ter vervanging van het overbruggingskrediet.  De korte 
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termijnschuld verminderde van € 63.877.231,59 tot € 39.570.551,62 ten gevolge van de omzetting van 
de converteerbare obligatie en de uitdoving van het overbruggingskrediet.  
 
De Vennootschap heeft tijdens het boekjaar bijkomende financieringsbronnen gevonden door middel 
van factoring, voor een bedrag van € 3.408.088,89. 

 
De resultatenrekening toont een lagere omzet en lagere bedrijfsuitgaven, waardoor het 
bedrijfsresultaat verbetert met € 179.786,22 in vergelijking met 2004.  
 
De vermindering van de bedrijfskosten is het positief gevolg van de voortdurende 
herstructureringsprocessen die binnen  de Vennootschap worden gevoerd.  De Vennootschap heeft 
ook het gebruik van onderaannemers afgebouwd.   
 
De Financiële Opbrengsten van € 999.966,41 bestaan voornamelijk uit dividenduitkeringen van 
dochtervennootschappen.  De financiële kosten ten bedrage van €6.153.856,96 zijn voornamelijk 
interestkosten op het openstaande bedrag van de lening toegestaan door de referentieaandeelhouder.   
 
Het uitzonderlijk resultaat werd in belangrijke mate beïnvloed door de reeds vermelde impairment 
analyse die resulteerde in uitzonderlijke afschrijvingen op immateriële vaste activa voor € 
17,649,871.11 en kosten verbonden aan de herstructureringen. 
 
De vennootschap heeft met een Belgische bankinstelling een overeenkomst voor een Interest Rate 
Swap (IRS) gesloten waarbij op basis van een notioneel bedrag van € 50 miljoen de Vennootschap 
enerzijds een interest aan Euribor-rentevoet (3 maanden) ontvangt en anderzijds een Euribor (3 
maanden) rentevoet verhoogd met 0,20% betaalt op voorwaarde dat de Libor USD (3 maanden) 
rentevoet lager is dan 6,90%. In het geval de Libor USD (3maanden) rentevoet hoger is dan 6,90% zal 
het te betalen bedrag echter bepaald worden door de Libor USD (3 maanden) rentevoet, verhoogd met 
1,50% op het notioneel bedrag van € 50 miljoen. De IRS vervalt in april 2007. De Vennootschap en 
groep van vennootschappen heeft geen enkele andere vorm van bijzondere financiële instrumenten. 
 

Continuiteit 
 
Niettegenstaande de jaarrekening per 31 december 2005 een overdraagbaar verlies toont en 2005 werd 
afgesloten met een netto verlies, stelt de Raad van Bestuur voor om de jaarrekening op te stellen in de 
veronderstelling van continuïteit.  
 
De Raad van Bestuur motiveert deze beslissing als volgt in het bijzonder verslag op grond van de 
artikelen 633 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen: 
  
Gezien de belangrijke verbetering van het bedrijfsresultaat in 2005 en de voorziene verdere verbeteringen van 
het bedrijfsresultaat en de break-even netto winstpositie voor 2006, het uitstel van kapitaal- en 
interestaflossingen tot 2007 samen met de verlenging van de mogelijkheid tot 50% schuldkwijtschelding, 
aangezien de vereiste verhoging van het werkkapitaal en de aflossing van de hoofdschuld haalbaar is, hierbij 
rekening houdende met het verkoopspotentieel van bepaalde activa, en gezien de referentieaandeelhouder zich 
voorneemt om de Vennootschap verder te steunen en ook het eigen vermogen van de Vennootschap positief 
evolueert, beveelt de Raad van Bestuur aan om de activiteiten van de Vennootschap verder te zetten. 
   

Gebeurtenissen na balansdatum 
 
In de loop van 2005 heeft de raad van bestuur besloten om de waarde te onderzoeken van de 
belangrijkste activa van de Vennootschap, met inbegrip van de buitenlandse dochterondernemingen. 
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Het Financieringscomité heeft deze taak opgenomen, met de hulp van enkele investeringsbanken, en 
onderzoekt, onder toezicht van de raad van bestuur, de verschillende opties. Op vandaag werden er 
nog geen formele overeenkomsten ondertekend.  

 
Op 8 januari 2006 hebben Real Software en haar gewezen gedelegeerd bestuurder, Peter Op de 
Beeck BVBA, in onderling overleg besloten om de samenwerking te beëindigen.  Gores Technology 
Ltd., Kusnacht Branch, vertegenwoordigd door de heer Ashley W. Abdo, werd benoemd tot nieuwe 
Gedelegeerd Bestuurder-CEO met ingang op 9 januari 2006.  De heer Ashley W. Abdo heeft ontslag 
genomen uit zijn functie als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.  Het voorzitterschap 
wordt nu waargenomen door de heer William B. Patton, die Ashley W. Abdo opvolgt.   
 
Op 3 februari 2006 heeft Real Software NV aan StorkReal BV, de Nederlandse joint venture die in 
2002 is opgericht tussen Real Software en Stork Management Maintenance BV, een exclusief 
distributierecht toegekend voor de verkoop en implementatie van haar toonaangevend onderhouds- en 
asset management software “Rimses”. Real Software verkocht tevens aan Stork haar 50% deelneming  
in StorkReal BV en StorkReal Belgium NV. Deze transactie betekende een belangrijke geldinstroom 
voor de Vennootschap en versterkt de lange termijnsamenwerking tussen beide ondernemingen.  Real 
Software zal Rimses blijven verkopen in Frankrijk en aan haar sleutelmarkten zoals textiel, pharma en 
de Belgische publieke sector en overheden.  StorkReal zal het exclusieve verkoopskanaal worden 
voor de andere Belgische en Nederlandse sectoren, alsmede voor de gezondheidssector, met name de 
ziekenhuizen.  StorkReal zal Rimses ook verkopen in landen buiten de BeNeLux en Frankrijk.   
 
In februari 2006 hebben de Vennootschap en haar schuldeiser, Real Holdings LLC, een 
overeenkomst bereikt met betrekking tot de verlenging van de datum waarop de Vennootschap een 
mogelijke 50% schuldkwijtschelding kan verkrijgen op de € 44,8 miljoen lening, van 6 april 2006 tot 
6 april 2007.  De kredietovereenkomst werd tevens aangepast waarbij de datum waarop de 
Vennootschap interest- en kredietaflossingen op de € 44,8 miljoen lening moet verrichten, werd 
uitgesteld van 30 juni 2006 tot 30 juni 2007. 
 

Ontslag en benoeming van Bestuurders 
 
De huidige samenstelling van de Raad van Bestuur weerspiegelt de sterke betrokkenheid van de 
referentieaandeelhouder in het toezicht van de Vennootschap: vier bestuurders, waaronder de 
voorzitter, werden voorgedragen door Real Holdings, LLC, en vormen samen met drie onafhankelijke 
bestuurders en de gedelegeerd bestuurder, de achtkoppige raad van bestuur. 
 

De volgende tabel geeft een overzicht van de leden van de zittende Raad van Bestuur en hun mandaat: 

 Begin mandaat Einde mandaat 
Voorzitter   
 William B. Patton, Jr. 2004 2010 
   
Gedelegeerd Bestuurder   

 
Gores Technology Ltd., Kusnacht Branch., 
vertegenwoordigd door Ashley. W. Abdo 2006 2012 

     
Bestuurders   
 Burggraaf Etienne Davignon 2004 2010 

 
JPD Consult BVBA, vertegenwoordigd door Jean-
Pierre Depaemelaere 2004 2010 

 
DR Associates BVBA, vertegenwoordigd door 
Filip Roodhooft 2004 2010 

 Mark Stone, Gores Technology Group LLC 2005 2011 
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 Begin mandaat Einde mandaat 
Voorzitter   
 Joseph P. Page, Gores Technology Group LLC 2004 2010 
 Scott Honour, Gores Technology Group LLC 2005 2011 

 
De Raad heeft besloten om de volgende personen te benoemen als nieuwe bestuurders voor een 
periode van zes (6) jaar, te bekrachtigen op de eerstvolgende algemene vergadering:  

 
Gedelegeerd bestuurder:  

Gores Technology Ltd, Kusnacht Branch, met maatschappelijke zetel te Zwitserland, 
8700 Kusnacht, Alte Landstrasse 39A, hebbende als vaste vertegenwoordiger Ashley W. 
Abdo, met ingang op 8 januari 2006; 

 
Ter vertegenwoordiging van Real Holdings LLC:  

Scott Honour, met ingang op 11 mei 2005, en Mark Stone, met ingang op 1 oktober 2005. 
 
Verder nam de Raad van Bestuur akte van het ontslag van de volgende bestuurders:  

 
Gedelegeerd bestuurder: 

Peter Op de Beeck BVBA, met maatschappelijke zetel te 1082 Brussel, Gentsesteenweg 
1154, hebbende als vaste vertegenwoordiger Peter Op de Beeck, met ingang op 8 januari 
2006; 
 

Ter vertegenwoordiging van Real Holdings LLC:  
Dan Frydenlund (vanaf 31 januari 2005); David Mc Govern (vanaf 02 april 2005) en 
Michael Hirano (vanaf 30 september 2005).  

 

Belangenconflicten en transacties met verbonden partijen 
 
Artikel 523 W.Venn. regelt de situaties waarin bestuurders rechtstreeks of onrechtstreeks 
tegengestelde vermogensrechtelijke belangen hebben bij beslissingen of verrichtingen die behoren tot 
de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. De betrokken bestuurder moet de andere leden van de Raad 
van zijn belangenconflict op de hoogte brengen vooraleer de Raad van Bestuur over deze kwestie een 
beslissing neemt. Hij dient ook de commissaris op de hoogte te brengen van zijn belangenconflict. De 
betrokken bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslaging en stemming door de Raad. De Raad 
van Bestuur moet in de notulen de aard van de te nemen beslissing of verrichting, en de 
verantwoording ervan beschrijven. De notulen moeten in het jaarverslag van de Raad van Bestuur 
worden opgenomen. Het jaarverslag van de Raad van Bestuur evenals het verslag van de commissaris 
moeten de vermogensrechtelijke gevolgen van deze beslissing of transactie beschrijven. 
 
In toepassing van artikel 524 W.Venn. moeten beursgenoteerde ondernemingen de volgende 
procedure naleven in een situatie van mogelijke belangenconflicten. Samengevat moeten voormelde 
beslissingen of verrichtingen voorafgaand onderworpen worden aan de beoordeling van een 
commissie van drie onafhankelijke bestuurders. Deze commissie wordt bijgestaan door één of meer 
onafhankelijke experts, door de commissie aangesteld. De commissie moet een schriftelijk 
gemotiveerd advies uitbrengen bij de Raad van Bestuur met betrekking tot een aantal door de wet 
voorgeschreven elementen. Nadat hij kennis heeft genomen van het verslag moet de Raad van Bestuur 
beraadslagen en stemmen over de voorgestelde beslissing of verrichting. Indien de Raad van Bestuur 
afwijkt van het advies van de commissie moet hij dit motiveren in zijn notulen. De commissaris 
beoordeelt de getrouwheid van de gegevens vermeld in het advies van het comité en de notulen van de 
Raad van Bestuur. Het besluit van de commissie, een uittreksel uit de notulen van de Raad van 
Bestuur en het oordeel van de commissaris worden weergegeven in het jaarverslag van de 
vennootschap. 
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Artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen voorziet in een gelijkaardige procedure in 
geval van een situatie van belangenconflicten in hoofde van leden van het directiecomité.  Wanneer 
zich dergelijke conflicten voordoen, is enkel de raad van bestuur gemachtigd om de beslissing te 
nemen die aanleiding heeft gegeven tot het belangenconflict.  Gelieve op te merken dat het uitvoerend 
management van de Vennootschap niet wordt beschouwd als een directiecomité in de zin van artikel 
524bis van het Wetboek van Vennootschappen. 
 
In de loop van het boekjaar 2005 werden de volgende meldingen gemaakt aan de Raad van Bestuur en 
aan de commissaris van de Vennootschap van een mogelijk belangenconflict in de zin van artikel 523 
en 524 van het Wetboek van Vennootschappen.  
 
1. vergoediging van de CEO 
 
Zoals beschreven in de jaarbrochure van 2004 (p. 29) was in de overeenkomst met de vroegere 
gedelegeerd bestuurder-CEO, Peter Op de Beeck BVBA, bepaald dat hij een vaste jaarlijkse 
vergoeding zou ontvangen van € 439.600,00 en een variabele vergoeding afhankelijk van de omzet, 
de winst, de cashflow en de persoonlijke objectieven die door de raad van bestuur werden vastgesteld 
en die tot 100% van de vaste vergoeding kon bedragen.  
In 2005 moest de raad van bestuur, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, het 
bedrag van deze variabele vergoeding vastleggen voor de diensten die werden bewezen in het vierde 
kwartaal van 2004. 
 
Beslissing van het benoemings- en remuneratiecomité van 13 juni 2005 (uittreksel) 
 

c. Vergoeding voor de CEO: 2004 pro rata bonus 
Na onderzoek en bespreking van de elementen van de MBO-beoordeling van de CEO in het 
vierde kwartaal van 2004 beveelt het comité de volgende beslissing aan aan de raad van 
bestuur: 
 
De raad van bestuur besluit een eenmalige bonus van € 112.500 toe te kennen aan de CEO-
gedelegeerd bestuurder voor het vierde kwartaal van 2004.  
De bonus zal betaald worden gedurende de maand juni 2005.  
 

d. Vergoeding voor de CEO: saldo relocatievergoeding 
Het comité raadt aan dat de raad van bestuur de kasplanning van de onderneming 
onderzoekt met het oog op de betaling van het saldo van € 100.000 op voorwaarde dat de 
voorzitter van het auditcomité en de CFO de oplossing van de kastekorten goedkeuren. 

 
Besluit van de raad van bestuur van 13 juni 2005 (uittreksel) 
 

c. 2004 pro rata bonus 
De raad van bestuur heeft besloten een eenmalige bonus van € 112.500 toe te kennen aan 
de CEO-gedelegeerd bestuurder voor het vierde kwartaal van 2004. 
De onderneming zal redelijke inspanningen doen om de bonus te betalen in de maand juni 
van 2005.  

 
d. Saldo relocatievergoeding 

De raad van bestuur heeft besloten het saldo van € 100.000 van de relocatievergoeding te 
betalen aan de CEO-gedelegeerd bestuurder op voorwaarde dat de Chief Financial Officer 
en de voorzitter van het auditcomité de oplossing van de kastekorten goedkeuren. 
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2. Consultancy diensten geleverd door The Gores Group 
 
De raad van bestuur heeft onderzocht of artikelen 523-524 W. Venn. van toepassing zijn op de 
vergoeding voor de consultancy diensten die The Gores Group verstrekt aan de Vennootschap.  
 
Nadat The Gores Group in 2004 is toegetreden tot het aandelenkapitaal van de groep, heeft zij 
onmiddellijk een aantal overbruggingskredieten toegestaan voor een totaal van € 15 miljoen, die in 
2005 werden omgezet in een converteerbare obligatie. The Gores Group leverde niet alleen 
werkkapitaal, maar detacheerde ook een team doorgewinterde, hooggekwalificeerde experts uit de 
Verenigde Staten naar België om het management van de onderneming bij te staan met betrekking tot 
financiële, technologische en organisatorische kwesties.  
 
De raad van bestuur was van oordeel dat deze bijstand moest worden vastgelegd in een “at arms’ 
length” consultancyovereenkomst die de gebruikelijke aspecten van een dergelijke bijstand regelt.  
 
Het auditcomité kreeg de opdracht te onderhandelen over de kaderovereenkomst, een ontwerp op te 
stellen en na te zien. Rekening houdend met de algemene aard en de marktconformiteit van de 
diensten en de voorwaarden en bepalingen besloot het auditcomité, na juridisch advies te hebben 
ingewonnen en de commissaris geïnformeerd te hebben, dat de uitvoering van de consultancy 
overeenkomst met The Gores Group valt onder de uitzondering van artikel 524,§1 Wetboek van 
Vennootschappen. 
 
Hierna volgt een uittreksel uit de aanbeveling van het auditcomité, die werd gevolgd door de raad van 
bestuur op 15 november 2005 en 20 december 2005. 
 
 
Besluit van het auditcomité van 10 november 2005 (uittreksel) 
 

Het auditcomité is van mening dat de raad van bestuur van Real Software geldig kan 
beslissen over de ondertekening en uitvoering van de consultancy overeenkomst die zal 
worden aangegaan tussen Real Software NV en Gores Technology Group, op basis van de 
uitzondering die is opgenomen in artikel 524, § 1, 2e lid, 1° van het Wetboek van 
vennootschappen. Deze consultancy overeenkomst zal immers, voorzover ze wordt 
ondertekend en uitgevoerd conform de in bijlage gevoegde ontwerpovereenkomst (zie bijlage 
1), (i) worden gesloten tegen voorwaarden en garanties die gebruikelijk zijn op de markt voor 
soortgelijke transacties en (ii) qua aard, omvang en belang vergelijkbaar zijn met andere 
consultancy overeenkomsten die Real Software in het verleden is aangegaan. 
 

Besluit van de raad van bestuur van 15 november 2005 (uittreksel) 
 

De raad van bestuur besluit de consultancy overeenkomst met The Gores Group (voordien 
Gores Technology Group) uit te voeren zoals nagezien door het auditcomité op voorwaarde 
dat de commissaris geen bezwaar heeft tegen de manier waarop artikel 524 Wetboek van 
Vennootschappen wordt toegepast. 

 
Besluit van de raad van bestuur van 20 december 2005 (uittreksel) 

 
De raad van bestuur merkt op dat de commissaris zijn nihil obstat heeft kenbaar gemaakt aan 
het management, maar dat hij ook aanraadt om de diensten die gewoonlijk worden geleverd 
krachtens de consultancy overeenkomst met Gores, nader te omschrijven.  
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3 Investering in Real Holdings, LLC 
 
Drie senior kaderleden van de Vennootschap besloten in 2005 te beleggen in Real Holdings, LLC, de 
referentieaandeelhouder van de Vennootschap. Bij toepassing van IAS 24 maakt de onderneming de 
volgende melding met betrekking tot deze transactie. 
 
Beslissing van het benoemings- en remuneratiecomité van 11 mei 2005 (uittreksel) 
 

Na bespreking van de geplande belegging in de referentieaandeelhouder van de 
Vennootschap, Real Holdings, LLC, door drie senior kaderleden, heeft het comité besloten 
om de raad van bestuur aan te raden het hiernavolgende mee te delen wanneer de 
onderneming ervan op de hoogte wordt gebracht dat de transactie werd uitgevoerd: 
 
“Real Software heeft vandaag vernomen dat er een overeenkomst werd gesloten tussen zijn 
meerderheidsaandeelhouder Real Holdings, LLC, en drie senior kaderleden van de 
Vennootschap (…) betreffende de aankoop van een aantal aandelen zonder stemrecht in Real 
Holdings, LLC, tegen een niet nader genoemde koers.  
Krachtens deze overeenkomst konden de managers maximaal [5,625] % van de aandelen van 
Real Holdings, LLC kopen.  
Real Software is verheugd over deze belegging omdat ze aantoont dat het management 
toegewijd is en gelooft in de activiteiten van de Vennootschap. 
 
Het comité is de mening toegedaan dat deze melding niet verplicht is, omdat de informatie 
niet koersgevoelig is, maar wel wenselijk is volgens de principes van goed bestuur, zeker met 
het oog op de aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap. 
 
De Secretaris-Generaal van de Vennootschap zal op de hoogte worden gebracht wanneer de 
overeenkomst wordt uitgevoerd.  

 
Besluit van de raad van bestuur van 30 augustus 2005 (uittreksel) 

 
Melding: de belegging van senior kaderleden in de moederonderneming van Real Software 
werd besproken. Na juridisch advies te hebben ingewonnen raadt het comité aan om geen 
speciale melding te doen in een extra mededeling, maar om de informatie op te nemen in het 
jaarverslag – de raad van bestuur moet (door kennisgeving door het betrokken kaderlid aan 
de Secretaris Generaal) op de hoogte worden gebracht van eventuele toekomstige transacties 
van dit type, zodat hij kan beoordelen of een mededeling wenselijk is; 
  
De raad van bestuur besluit dat alle investeringen door kaderleden in de moederonderneming 
moeten worden gemeld aan de secretaris van de onderneming om de raad van bestuur steeds 
de kans te geven na te gaan of bekendmaking gewenst is. 
 

Er heeft geen specifieke kennisgeving aan de Secretaris Generaal plaatsgevonden, maar de raad van 
bestuur is de mening toegedaan dat het de transparantie ten goede komt om een gebeurtenis van die 
aard, die zich zou hebben voorgedaan in 2005, ter kennis te brengen, niettegenstaande het feit dat de 
situatie na 31 december 2005 kan gewijzigd zijn. 
 
 
4. Gebeurtenis na balansdatum: ontslag en schikking CEO 
 
Op 8 januari 2006 hebben Real Software en haar vroegere gedelegeerd bestuurder-CEO Peter Op de 
Beeck BVBA in onderling overleg besloten om de samenwerking te beëindigen. Een potentieel 
conflict in de zin van artikel 523 W.Venn. met betrekking tot het ontslag van Peter Op de Beeck 
BVBA en zijn ontslagregeling werd dienovereenkomstig gemeld  aan de commissaris. 
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Besluit van de raad van bestuur van 8 januari 2006 (uittreksel) 
 

De voorzitter meldt dat het eerste punt op de agenda betrekking heeft op een mogelijks 
belangrijke wijziging in de leiding van de Vennootschap, die de managementovereenkomst 
van 23 september 2004 (“managementovereenkomst”) tussen Peter Op de Beeck BVBA en de 
Vennootschap kan beïnvloeden. Peter Op de Beeck BVBA trekt zich conform artikel 523 
Wetboek van Vennootschappen (betreffende belangenconflicten). terug uit de bespreking en 
de commissaris wordt op de hoogte gebracht van het mogelijke conflict.  
 
Na beraadslaging heeft de raad van bestuur, na ondersteuning van de motie, besloten om:  

3. Het ontslag van Peter Op de Beeck BVBA als bestuurder en gedelegeerd bestuurder 
van de onderneming te aanvaarden met onmiddellijke ingang. 

4. De beëindigings- en dadingsovereenkomst tussen de Vennootschap en Peter Op de 
Beeck BVBA en Peter Op de Beeck te aanvaarden en twee bestuurders, Ashley W. 
Abdo en JPD Consult BVBA, volmacht te geven om de overeenkomst te ondertekenen 
in naam van de Vennootschap. 

 
* * 

* 
 
Buiten deze gevallen werd geen toepassing gemaakt van de artikels 523 en 524 van het Wetboek van 
Vennootschappen. 
 
 

Risico Factoren 
 
Bij toepassing van artikel 96, 1° W. Venn., zoals gewijzigd door de wet van 13 januari 2006, verstrekt 
de onderneming informatie over de belangrijkste risico's en onzekerheden die een negatieve invloed 
zouden kunnen hebben op de ontwikkeling, de financiële resultaten of de marktpositie van de 
Vennootschap.  
 
IT-markt - De groei van de IT-markt zou kunnen vertragen of volledig verdwijnen. Een neerwaartse 
tendens op de IT-markt in de Benelux en Frankrijk zou een negatieve invloed kunnen hebben op de 
bedrijfsactiviteiten. 
 
Operationele marges - De operationele marges van het segment Services van Real Software zijn 
afhankelijk van de gemiddelde dagtarieven die gefactureerd kunnen worden voor technisch personeel. 
Deze tarieven zijn onderhevig aan talrijke variabelen, waarvan vele buiten de controle van Real 
Software liggen. De marges in de IT-dienstensector zijn onder andere sterk afhankelijk van de invloed 
van off-shore activiteiten en het feit dat grote softwareondernemingen zich gaan richten tot 
middelgrote ondernemingen met lage instapprijzen. 
 
Er is geen garantie dat de gemiddelde dagtarieven stabiel zullen blijven. Een daling van de 
gemiddelde dagtarieven zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor Real Software. Ook de invloed 
van off-shore activiteiten beperkt de marges van het dienstensegment.  
 
Arbeidsmarkt - De groei van het dienstensegment in België vereist bijkomend personeel (69 netto) om 
de bedrijfsdoelstellingen te halen. Er is momenteel veel vraag naar IT'ers op de Belgische 
arbeidsmarkt. De werving van dergelijke medewerkers blijft aldus een uitdaging. In 2005 hebben 194 
medewerkers de Vennootschap verlaten, tegenover 124 nieuwe aanwervingen en de lancering van een 
intensieve recruteringscampagne.  
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Sales-pipeline - De verkooporganisatie in België werd midden 2005 geherstructureerd. Het 
bedrijfsplan voor 2006 steunt hiervoor op welbepaalde verkoopsuccessen in zowel het 
Productensegment als in het Services segment. Het betreft bestellingen van zowel nieuwe als 
bestaande klanten. Hoewel er steeds meer bestellingen binnenkomen, is er geen garantie dat de 
geplande verkopen ook effectief zullen worden verwezenlijkt.  
Een deel van de verwachte verkoop heeft betrekking op producten die nog in ontwikkeling zijn en/of 
uitgebreid moeten worden. Dit houdt een risico in en kan bijgevolg een invloed hebben op 
mogelijkheid om al dan niet beloofde oplossingen te verkopen en/of te leveren. 
 
Gerechtelijke procedures – de Vennootschap is betrokken in een aantal gerechtszaken die op grond 
van IFRS kunnen worden beschouwd als latente verplichtingen ten bedrage van € 1.369.000.   
 
Financiële positie - Teneinde de schulden af te bouwen en de vereiste herstructureringen te 
financieren, is de Vennootschap van plan om in de loop van 2006 ofwel een deel van haar activa te 
verkopen, en/of kapitaal op te halen, zodat een winstgevende business met gezonde operationele 
marges en een evenwichtige overhead kan ontstaan.  Opdat de Vennootschap over voldoende tijd zou 
beschikken om de schuldvermindering te realiseren, heeft de schuldeiser van de lening van € 44,8 
miljoen de mogelijkheid tot 50% schuldkwijtschelding verlengd met 1 jaar, tot april 2007, en 1 jaar 
uitstel verleend tot juni 2007 voor de interest- en kapitaalsaflossingen van 2006. 
 

Honoraria betaald buiten het mandaat van de commissaris 
 
De totale vergoeding voor zijn statutaire opdracht in 2005 bedroeg € 145.000.  
 
Het voorwerp en de bezoldiging tijdens het boekjaar, verbonden aan uitzonderlijke werkzaamheden of 
bijzondere opdrachten uitgevoerd door de commissaris binnen de Vennootschap of voor een 
Belgische vennootschap of een Belgische persoon die met de Vennootschap verbonden is in de zin 
van artikel 11 W. Venn. of een buitenlandse dochteronderneming van de Vennootschap die 
onderworpen is aan de wettelijke controle van haar jaarrekening, bedoeld in de artikelen 142 en 146 
W.Venn., zijn als volgt:  
 

- andere wettelijke opdrachten:  € 8,000 (inbreng in natura, opheffing voorkeurrecht). 
- andere niet-controleopdrachten:  € 194,000 (bijstand met IFRS). 

 

In het kader van bezoldigingen tijdens het boekjaar, verbonden aan taken, mandaten of opdrachten 
uitgevoerd door een persoon met wie de commissaris een arbeidsovereenkomst heeft gesloten of met 
wie hij beroepshalve in samenwerkingsverband staat of door een met de commissaris verbonden 
vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11 Wetboek van Vennootschappen, binnen de 
vennootschap waarvan de commissaris de jaarrekening controleert of een Belgische vennootschap of 
een Belgische persoon die met deze vennootschap is verbonden in de zin van artikel 11 W.Venn. of 
een buitenlandse dochtervennootschap van een Belgische vennootschap die onderworpen is aan de 
wettelijke controle van haar jaarrekening, bedoeld in de artikelen 142 en 146 W.Venn., werden geen 
diensten verleend aan Real Software NV en groepsvennootschappen. 

Bestemming van het resultaat  
 
De jaarrekening werd afgesloten met een verlies van €32.550.381,79. Gelet op het overgedragen 
verlies van vorig jaar ten bedrage van € 464.123.495,19 bedraagt het over te dragen verlies totaal € 
49.673.876,98. 
 

*    * 
* 
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We stellen voor om de jaarrekening te goed te keuren en het verlies over te dragen naar volgend jaar.   
 
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen vragen wij aan de agemene 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 DR Associates BVBA, vertegenwoordigd door 
Filip Roodhooft, JPD Consult BVBA, vertegenwoordigd door Jean-Pierre Depaemelaere, Burggraaf 
Etienne Davignon, Gores Technology Ltd., Kusnacht Branch, vertegenwoordigd door Ashley W. 
Abdo, William B. Patton, Joseph P. Page, Scott Honour, Mark Stone, Daniel J. Frydenlund, Michael 
K. Hirano, David Mc Govern, Ashley W. Abdo en Peter Op de Beeck BVBA, vertegenwoordigd door 
Peter Op de Beeck. 
 
 
 
Kontich, 22 februari 2006 
 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
William B. Patton, Jr. Gores Technology Ltd., Kusnacht Branch 
Voorzitter van de raad van bestuur Gedelegeerd Bestuurder 
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13. BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKO MSTIG ART. 633 

EN 634 W. VENN. 
 

 

 
Real Software, afgekort “RLS” 

Naamloze Vennootschap 
Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich  

RPR 0429.037.235 
Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen 

________________________________ 
 

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKO MSTIG  
ARTIKEL 633 EN 634 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAP PEN 

________________________________ 
 

Geachte Aandeelhouders,  
 

Dit bijzonder verslag werd opgemaakt door de Raad van Bestuur van de naamloze 
vennootschap “Real Software” (hierna de “Vennootschap”) overeenkomstig artikel 633 en 634 van 
het Wetboek van vennootschappen. 
 

* * * 
 
Bij de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar 

afgesloten op 31 december 2005, heeft de Raad van Bestuur vastgesteld dat op 31 december 2005 het 
boekhoudkundig eigen vermogen € - 62.245.810,60 bedraagt, zijnde € 73.772.553,99 minder dan het 
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap. Overeenkomstig artikel 633 en 634 van het Wetboek 
van vennootschappen dient een algemene aandeelhoudersvergadering te worden samengeroepen 
wanneer ten gevolge van geleden verliezen het netto-actief van de Vennootschap gedaald is tot 
minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap. De algemene 
aandeelhoudersvergadering dient dan bijeen te komen om te beraadslagen en te besluiten over de 
ontbinding van de Vennootschap of eventuele andere maatregelen.  
 

De Raad van Bestuur stelt voor om de activiteiten van de Vennootschap verder te zetten, 
ondanks het feit dat het eigen vermogen van de Vennootschap negatief is. Hieronder zet de Raad van 
Bestuur de redenen voor de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap uiteen. 
 
Resultaten 2005 
 
 De omzetdaling, die groter is dan verwacht, is voornamelijk toe te schrijven aan het segment 
“Producten” en meer in het bijzonder aan vertragingen in de verkoop van Retail en van de Belgische 
producten.  Tengevolge van de verminderde prestaties werd medio 2005 de verkoopsafdeling 
gereorganiseerd en het huidige nieuwe verkoopsteam is gestaag een “pipeline” aan het uitbouwen met 
een aanzienlijk langere verkoopscyclus. De impact hiervan zal vooral in 2006 merkbaar zijn.  
 De geplande herstructurering is succesvol doorgevoerd met als resultaat een aanzienlijke 
vermindering van de operationele kosten en overhead.  Hierdoor werd een verbetering van de 
bedrijfsmarges verwezenlijkt, met uitzondering van de Belgische producten in het segment 
“Producten”, waar de lagere omzet resulteerde in een kleinere marge.  De Producten-portefeuille werd 
verder gerationaliseerd met het oog op het wegwerken van de lage marges en opdat die activiteit beter 
geplaatst zou zijn voor de toekomst.   Bovendien werden bijkomende herstructureringsinspanningen 
geleverd, dewelke hebben bijgedragen tot een verbetering van de marges in het segment Producten en 
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tot het verder terugdringen van de administratiekosten.  De resultaten hiervan zullen in 2006 volgen.  
Het aanleggen van de provisies voor de implementatie van de verdere herstructureringen had een 
negatieve invloed op de resultaten van 2005.   
 Er werden verder inspanningen geleverd om oude rechtzaken met klanten minnelijk af te 
handelen, waardoor provisies konden worden verminderd.  De regeling van een hangende 
gerechtelijke procedure met een gewezen oprichter heeft bovendien geleid tot een kapitaalsverhoging 
van € 800.000.  Het eigen vermogen positie werd verder nog verbeterd doordat in juli 2005 een 
automatisch converteerbare obligatie van € 15,6 miljoen in kapitaal werd omgezet.  
 De bijkomende inspanningen die binnen de groep werden geleverd om de cash positie te 
verbeteren en de bijkomende kredietlijnen in de vorm van factoring, heeft de Vennootschap 
toegelaten om de financiele verplichtingen na te komen die verbonden waren aan de herstructurering 
van 2005.  
 
Verwachtingen 2006 
 

Het operationeel plan voor 2006 toont stabiele bedrijfsinkomsten, een aanmerkelijk hogere 
operationele winst en een netto resultaat dat bijna break-even is.  We verwachten om deze betere 
resultaten te bereiken als een gevolg van de voortdurende herstructureringen in het segment 
“Producten”, van een betere marktpositie met een gerationaliseerd productenaanbod en als gevolg van 
de verdere vermindering van administratiekosten.   
 De plannen om de investeringen in eigen materiaal en systemen te hervatten, zorgen ervoor 
dat de de noodzakelijke continuïteit verzekerd wordt en verhogen de efficientie. Tevens vereisen de 
huidige en geplande herstructureringen aanzienlijke uitgaven in 2006 waardoor € 4 miljoen 
bijkomend werkkapitaal in 2006 nodig zal zijn.  Daarenboven zal de terugbetaling van de hoofdlening 
van € 44,8 miljoen aanleiding geven tot 50% schuldkwijtschelding en een aanzienlijke vermindering 
van de interestlast. 

Teneinde de schulden af te bouwen en de vereiste herstructureringen te financieren, is de 
Vennootschap van plan om in de loop van 2006 ofwel een deel van haar activa te verkopen, en/of 
kapitaal op te halen, zodat een winstgevende business met gezonde operationele marges en een 
evenwichtige overhead kan ontstaan.  De Vennootschap heeft reeds een bank aangesteld om bijstand 
te verlenen bij een eventuele verkoop van activa.  Opdat de Vennootschap over voldoende tijd zou 
beschikken om de schuldvermindering te realiseren, heeft de schuldeiser van de lening van € 44,8 
miljoen de mogelijkheid tot 50% schuldkwijtschelding verlengd met 1 jaar, tot april 2007, en 1 jaar 
uitstel verleend tot juni 2007 voor de interest- en kapitaalsaflossingen van 2006. 
 
Ontwikkeling Vreemd Vermogen/ Eigen Vermogen 
 

Het vreemd vermogen van de Vennootschap bestaat voornamelijk uit schulden tegenover de 
referentie aandeelhouder ten bedrage van afgerond € 60 miljoen die op termijn geheel of gedeeltelijk 
in eigen vermogen zullen worden opgenomen. Bij herfinanciering van € 22,4 miljoen van de 
hoofdschuld aan Gores Technology Group voor april 2007 zal de resterende € 22,4 miljoen schuld 
worden kwijtgescholden en zodoende in het eigen vermogen worden opgenomen.  De brugkredieten 
ten bedrage van € 15 miljoen werden in maart 2005 omgezet in een automatisch converteerbare 
obligatielening op 5 jaar, waarvan de conversie vrij kan plaatsvinden. 
 
Steun van de meerderheidsaandeelhouder, Gores Technology Group 
 
 De meerderhoudsaandeelhouder heeft aan de Raad van Bestuur bevestigd dat hij de huidige 
converteerbare obligaties van € 15 miljoen in stand zal houden, de 50% schuldkwijtschelding op de 
44,8 miljoen hoofdschuld zal verlengen van 6 april 2006 tot 6 april 2007, en betalingsuitstel toekent 
van 1 juni 2006 tot 1 juni 2007 voor de interest- en kapitaalsaflossingen op deze hoofdschuld.  De 
managementvergoedingen aan Gores Technology Group zullen pas betaalbaar worden wanneer de 
cash flow positie van de Vennootschap dit toelaat.   
 Tenslotte bevestigt de meerderheidsaandeelhouder dat hij de continuïteit van de onderneming 
zal blijven ondersteunen zolang hij de controle over de Vennootschap behoudt.   
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Conclusie 
 
 Gezien de belangrijke verbetering van het bedrijfsresultaat in 2005 en de voorziene verdere 
verbeteringen van het bedrijfsresultaat en de break-even netto winstpositie voor 2006, het uitstel van 
kapitaal- en interestaflossingen tot 2007 samen met de verlenging van de mogelijkheid tot 50% 
schuldkwijtschelding, aangezien de vereiste verhoging van het werkkapitaal en de aflossing van de 
hoofdschuld haalbaar is, hierbij rekening houdende met het verkoopspotentieel van bepaalde activa, 
en gezien de referentieaandeelhouder zich voorneemt om de Vennootschap verder te steunen en ook 
het eigen vermogen van de Vennootschap positief evolueert, beveelt de Raad van Bestuur aan om de 
activiteiten van de Vennootschap verder te zetten.   
 

 
* * * 

 
Gedaan te Kontich, op 22 februari 2006,  
 
 
Namens de Raad van Bestuur,  
 
 
 
 
 
William B. Patton     Ashley W. Abdo, voor 

Gores Technology London Ltd, Kusnacht 
Branch 

Voorzitter van de Raad van Bestuur   Gedelegeerd Bestuurder 
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14. AANDELENKAPITAAL 
 

Hoofdstuk 14 van dit jaarverslag geeft een overzicht van het aandelenkapitaal van Real Software. De informatie in dit 
Hoofdstuk is gebaseerd op publieke informatie en op de statuten van de Vennootschap, zoals gewijzigd op 28 juli 2005.  

14.1. AANDELENKAPITAAL  

14.1.1. KAPITAAL EN AANDELEN 

 
Op de datum van dit jaarverslag bedraagt het kapitaal van Real Software € 11.526.743,39, en is volledig volstort.  Het 
wordt vertegenwoordigd door 183,487,816 aandelen, die elke een fractiewaarde van € 0,06282 of 1/ 183.487.816ste 
van het kapitaal vertegenwoordigen.  De aandelen van de Vennootschap hebben geen nominale waarde.  
 
Bij de aanvang van het boekjaar 2005 bedroeg het kapitaal van Real Software € 11.398.659,69 en werd 
vertegenwoordigd door 181.448.916 aandelen.  Tijdens het boekjaar dat begon op 1 januari 2005 tot aan de datum 
van dit jaarverslag werd het kapitaal verhoogd met € 128.083,7 en werden 2.038.900 nieuwe aandelen uitgegeven.   
 
Het kapitaal van de Vennootschap werd gedurende de voorbije drie (3) boekjaren verscheidene keren verhoogd.  De 
meeste van deze kapitaalverhogingen vonden plaats door middel van een inbreng in natura, wat betekent dat meer dan 
10% van het kapitaal van de Vennootschap werd voldaan met andere middelen dan geld.  Voor meer informatie 
aangaande de inbrengen in natura over de laatste 3 boekjaren, wordt verwezen naar Hoofdstuk 14.1.7 hierna.  
 

14.1.2. WARRANTEN EN AANDELENOPTIES 

 
Hiernavolgend Hoofdstuk geeft een overzicht van de uitstaande warranten en aandelenopties op datum van dit 
jaarverslag, en bespreekt de betreffende uitgifte en uitoefenvoorwaarden voor de nog uitstaande warranten.  

14.1.2.1. Warranten 2001 

Op 21 december 2001 heeft de Vennootschap 2.186.845 warranten, genaamd “Warrants 2001” gecreëerd.  Deze 
Warrants werden gecreëerd in het kader van een aandelenoptieplan voor werknemers, bestuurders en consultants van 
de Vennootschap en de met haar verbonden dochtervennootschappen.  Real Software heeft op deze warranten 
ingetekend en het benoemings- en remuneratiecomité kan de warranten aanbieden aan de begunstigden.  De 
belangrijkste kenmerken verbonden aan deze warranten worden hierna beschreven.   
Het benoemings- en remuneratiecomité kan bij de toekenning van warranten aan de begunstigden bijkomende 
voorwaarden opleggen, op voorwaarde dat dergelijke bijkomende voorwaarden toegelaten zijn onder de toekennings- 
en uitoefeningsvoorwaarden, zoals vastgelegd door de algemene vergadering van aandeelhouders. 

 
• Uitgiftedatum:  21 december 2001. 
 
• Creatie van aandelenopties: De Warrants 2001 werden gecreëerd door de Buitengewone algemene 

vergadering van aandeelhouders.   
 
• Aandelenoptieplan: De aandelenopties worden uitgegeven in het kader van een aandelenoptieplan voor de 

werknemers van de Vennootschap en de met haar verbonden vennootschappen.  
 
• Aantal aandelen per aandelenoptie: 1 aandeel. 
 
• Aandelen:  De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen van 

de Vennootschap.  De aandelen zullen deelnemen in het resultaat van de Vennootschap vanaf en over het 
volledige boekjaar waarin zij zullen worden uitgegeven.  Dividenden betaald op de aandelen zullen genieten 
van het recht op verlaagde roerende voorheffing, het zogenaamde “VVPR”-voordeel.  Het VVPR-voordeel zal 
worden vertegenwoordigd door een afzonderlijke strip.  De Vennootschap zal voor de nieuwe aandelen en 
VVPR-strips de opneming in de notering op Eurolist by Euronext Brussels aanvragen. 
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• Looptijd -  Tenzij de aandelenoptieovereenkomst een kortere duur bepaalt, hebben de Warrants 2005 een looptijd 

van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de uitgifte van de aandelenopties door de Raad van Bestuur van de 
Vennootschap. 
 
• Aandelenoptieplan: de aandelenopties zullen worden aangeboden aan geselecteerde begunstigden conform 

de aandelenoptieovereenkomst.  De aandelenoptieovereenkomst zal onder meer het aantal aandelenopties 
bepalen, de voorwaarden voor de definitieve verwerving van de aandelenopties, de aandelenoptieprijs (indien 
van toepassing), de duurtijd van de aandelenopties, de uitoefenprijs en andere voorwaarden.  

 
• Opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders:  De Raad van Bestuur stelt voor om het 

voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen overeenkomstig artikel 596 en 598 van het 
Wetboek van vennootschappen, ten voordele van de leden van de raad van bestuuur, de werknemers en 
consultants van de Vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen.  De deelnemers worden meer in 
detail beschreven in het verslag van de raad van bestuur conform artikel 596 en 598 van het Wetboek van 
Vennootschappen, maar zijn voornamelijk werknemers van de Vennootschap of van haar verbonden 
ondernemingen. 

 
• Inschrijving op en toewijzing van de aandelenopties: de raad van bestuur stelt voor dat de Vennootschap zelf 

kan inschrijven op uitgifte van aandelenopties, zodat zij deze aandelenopties later kan aanbieden aan de 
begunstigden.  De Vennootschap kan de aandelenopties echter niet zelf uitoefenen.    

 
• Uitgifteprijs van de aandelenopties : De aandelenopties zullen gratis worden aangeboden, tenzij de 

aandelenoptieovereenkomst van de geselecteerde werknemer een prijs vastlegt. 
 

• Uitoefenprijs van de aandelenopties -  De uitoefenprijs van de Warrants 2005 zal worden vastgesteld door het 
Benoemings- en Remuneratiecomité van de Vennootschap op het ogenblik van de aanbieding aan de 
betrokken begunstigden.  

 
Bij de aanbieding van aandelenopties aan werknemers, zal de uitoefenprijs vrij kunnen worden vastgesteld 
door het benoemings- en remuneratiecomité, doch zal minstens gelijk zijn aan:   

 
- het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap zoals genoteerd op de 

Eurolist by Euronext Brussels of enige andere gereglementeerde of publieke markt waarop de 
aandelen van de Vennootschap dan zullen worden genoteerd of verhandeld gedurende de dertig (30) 
dagenperiode, of enige andere relevante periode die bepaald wordt door het benoemings- en 
remuneratiecomité van de Vennootschap, of  

 
- de slotkoers van het aandeel van de Vennootschap zoals genoteerd op de Eurolist by Euronext 

Brussels of enige andere gereglementeerde of publieke markt waarop de aandelen van de 
Vennootschap dan zullen worden genoteerd of verhandeld op de dag die de dag van het aanbod aan 
de geselecteerde werknemer voorafgaat. 

 
Bij de aanbieding van aandelenopties aan een bestuurder of een consultant, zal de uitoefenprijs vrij kunnen 
worden vastgesteld door het benoemings- en remuneratiecomité, doch 
- zal minstens gelijk zijn aan:   
 

• het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap zoals genoteerd op 
de Eurolist by Euronext Brussels of enige andere gereglementeerde of publieke markt waarop 
de aandelen van de Vennootschap dan zullen worden genoteerd of verhandeld gedurende de 
dertig (30) dagenperiode, of enige andere relevante periode die bepaald wordt door het 
benoemings- en remuneratiecomité van de Vennootschap, of  

 
• de slotkoers van het aandeel van de Vennootschap zoals genoteerd op de Eurolist by Euronext 

Brussels of enige andere gereglementeerde of publieke markt waarop de aandelen van de 
Vennootschap dan zullen worden genoteerd of verhandeld op de dag die de dag van het 
aanbod aan de geselecteerde werknemer voorafgaat. 

- Bijkomend, zal het minstens gelijk zijn aan het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel van de 
Vennootschap zoals het wordt genoteerd op de Eurolist van Euronext Brussels, gedurende (30) dertig 
kalenderdagen die de datum van de creatie en uitgifte van de aandelenopties door de bijzondere 
algemene vergadering van aandeelhouders voorafgaat  

 
• Looptijd van de aandelenopties: Tenzij anders bepaald in de aandelenoptieovereenkomst, hebben de 

aandelenopties een looptijd van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum van creatie en uitgifte door de 
bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders.  

 
• Uitoefenperiode: jaarlijks tussen 1 en 15 april, 1 en 15 juni, 1 en 15 september en 1 en 15 december. 
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• Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap:  Bij uitoefening van de Warrants 2001 zal 

het kapitaal van de Vennootschap worden verhoogd ten belope van het product van het aantal uitgeoefende 
Warrants 2001 en de fractiewaarde van de bestaande aandelen.  Het bedrag van de uitoefenprijs van elke 
Warrant 2001 die de fractiewaarde van de bestaande aandelen te boven gaat, indien toepasselijk, dient te 
worden geboekt als een uitgiftepremie.   

 
• Bijzondere nota: 1.206.845 Warrants 2001 werden toegekend aan de voormalige gedelegeerde bestuurder-

CEO van de Vennootschap, dhr. Theo Dilissen, en hebben een ander verwervingsmechanisme. Deze 
warranten werden vernietigd in 2004. 

  
Sinds de creatie van de aandelenopties, werden er 1.933.345 aangeboden en aanvaard.  Het gewogen gemiddelde van 
de uitoefenprijs van de aangeboden en aanvaarde aandelenopties bedraagt € 5,34∗. De uitoefenprijs van de 342.000 
aanvaarde aandelenopties die nog niet zijn vervallen variëren, afhankelijk van het tijdstip van aanbieding aan de 
begunstigden: in december 2001 - 239.500 aandelenopties aan € 5,32; in april 2002 – 42.000 aandelenopties aan € 
4,96 en in august 2002 – 57,000 aandelenopties aan € 3.17.   
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de reeds toegekende en nog uitstaande aandelenopties op de datum van 
dit jaarverslag:  
 
  

Gecreëerde aandelenopties................................................................ 2,186,845 
  
Niet aangeboden en geweigerde aandelenopties ................................................................253,500 
 Nog niet aangeboden en vervallen aandelenopties................................ 99,000 
        Geweigerde en vervallen aandelenopties ................................................................154,000 
  
Aangeboden maar nog niet aanvaarde aandelenopties................................ 0 
  
Aangeboden en aanvaarde aandelenopties ∗ ................................................................1,933,345 
 Nog niet definitief verworven aandelenopties................................ 57,000 
 Definitief verworven aandelenopties................................................................285,000 
 Venvallen en vernietigde aandelenopties ................................................................1,591,345 
 Uitgeoefende aandelenopties................................................................ 0 
 
 

  

14.1.2.2. Vervallen Bank Warrants 

Op 21 december 2001 heeft de Vennootschap 4.000.000 nieuwe warrants gecreëerd, genaamd “Bank Warrants.” De 
uitgifte van deze warrants kadert in het akkoord dat Real Software NV eind 2001 heeft bereikt met haar 
bankensyndicaat omtrent de herschikking van de bankschuld van de Vennootschap, en diende als compensatie voor 
interestvermindering. Alle warrants werden toegekend aan het bankensyndicaat van de Vennootschap. 

 
Op 6 april 2004 heeft de buitengewone algemene vergadering beslist – in het kader van de overname van de 
bankschuld door Gores – om, met het akkoord van de betreffende houders ervan, de vier miljoen naakte bank warrants 
te annuleren en te vernietigen. 
 

                                                 
 
∗  Het gewogen gemiddelde werd berekend op basis van de 1.933.345 aangeboden en aanvaarde aandelenopties en de 
daarvoor geldende uitoefenprijzen zoals hierna uiteengezet. Er wordt geen rekening gehouden met de aangeboden en geweigerde 
aandelenopties 
 

 
datum aanbod 

 
uitoefenprijs 

 
Aantal opties 

 
Opties x prijs 

 
24-Dec-01 5.32 265,000 1,409,800 
24-Dec-01 5.63 1,336,345 7,523,622 
21-Mar-02 5.63 26,000 146,380 
21-Mar-02 4.96 149,000 739,040 
5-Jul-03 3.75 32,000 120,000 
9-Jul-02 3.84 4,000 15,360 
23-Aug-02 3.17 114,000 361,380 
22-Nov-02 1.85 7,000 12,950 

  1,933,345 10,328,532 

.  
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14.1.2.3. Vervallen warrants 

Op 17 augustus 2000 heeft de Vennootschap 63.000 warrants gecreëerd, genaamd “Warrants Z”. Elke warrant gaf het 
recht om in te schrijven op één nieuw aandeel van de Vennootschap tegen een uitoefenprijs van €60,15 per aandeel. 
De warrants hadden een duur van één jaar. Geen enkele warrant werd uitgeoefend. Alle warrants zijn vervallen op 28 
september 2001. 
 
Op 30 april 1997 heeft de Vennootschap 73.440 warrants gecreëerd met het oog op toekenning aan personeel. Deze 
warrants waren verbonden aan 24.480 nieuwe aandelen die op dezelfde algemene vergadering werden uitgegeven in 
het kader van een verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap.  Elke warrant gaf het recht om in 
te schrijven op 10 nieuwe aandelen (rekening houdend met de aandelensplitsing op 27 augustus 1998 aan een ratio 
van 10 nieuwe aandelen voor 1 bestaand aandeel) aan een vaste uitoefenprijs van €17,2162 per warrant.  De warrants 
konden worden uitgeoefend op elk moment tussen 1 januari 2002 tot 30 april 2002.  Er werden 71.557 warrants 
uitgeoefend (waardoor werd ingeschreven op 715.570 nieuwe aandelen).  1.883 warrants zijn niet uitgeoefend en zijn 
bijgevolg onherroepelijk vervallen op 1 mei 2002. 

14.1.2.4. Warranten 2005 

 
Deze Warrants werden gecreëerd in het kader van een aandelenoptieplan voor werknemers, bestuurders en consultants 
van de Vennootschap en de met haar verbonden dochtervennootschappen.  Real Software heeft op deze warranten 
ingetekend en het benoemings- en remuneratiecomité kan de warranten aanbieden aan de begunstigden.  De 
belangrijkste kenmerken verbonden aan deze warranten worden hierna beschreven.  Het benoemings- en 
remuneratiecomité kan bij de toekenning van warranten aan de begunstigden, in het aandelenoptieplan bijkomende 
voorwaarden opleggen, op voorwaarde dat dergelijke bijkomende voorwaarden toegelaten zijn onder de toekennings- 
en uitoefeningsvoorwaarden, zoals vastgelegd door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. 
 

• Uitgiftedatum - : 28 juli 2005.  
 
• Creatie van warranten - de aandelenopties werden gecreëerd door de raad van bestuur.   
 
• Aandelenoptieplan -  De aandelenopties worden uitgegeven in het kader van een aandelenoptieplan voor 

werknemers van de Vennootschap.  De aandelenopties worden uitgegeven in de vorm van (naakte) warrants 
 

• Aantal aandelen per aandelenoptie -  Elke warrant geeft aan de houder ervan het recht om in te schrijven op 
één (1) nieuw aandeel van de Vennootschap. 

 
• Duur van de aanelenopties -  maximum vijf (5) jaren te rekenen vanaf 28 juli 2005.  
 
• Aandelen -  De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen van 

de Vennootschap.  De aandelen zullen deelnemen in het resultaat van de Vennootschap vanaf en over het 
volledige boekjaar waarin zij zullen worden uitgegeven.  Dividenden betaald op de aandelen zullen genieten 
van het recht op verlaagde roerende voorheffing, het zogenaamde “VVPR”-voordeel.  Het VVPR-voordeel zal 
worden vertegenwoordigd door een afzonderlijke strip.  De Vennootschap zal voor de nieuwe aandelen en 
VVPR-strips de opneming in de notering op Eurolist by Euronext Brussels aanvragen. 

 
• Opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders -  De Raad van Bestuur stelt voor om het 

voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek 
van vennootschappen. 

 
• Plaatsing van de aandelenopties -  De werknemers van de Vennootschap die begunstigde zijn van het 

aandelenoptieplan zullen worden geselecteerd door het benoemings- en remuneratiecomité van de 
Vennootschap. 

 
• Uitgifteprijs van de aandelenopties -  De aandelenopties zullen gratis worden aangeboden of aan een prijs 

zoals bepaald in de aandelenoptieovereenkomst van de geselecteerde werknemer. 
 
• Looptijd -  Tenzij de aandelenoptieovereenkomst een kortere duur bepaalt, hebben de Warrants 2005 een 

looptijd van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de uitgifte van de aandelenopties door de Raad van Bestuur van de 
Vennootschap. 

 
• Uitoefenprijs van de aandelenopties -  De uitoefenprijs van de Warrants 2005 zal worden vastgesteld door het 

Benoemings- en Remuneratiecomité van de Vennootschap en zal minstens gelijk zijn aan (i) het gemiddelde 
van de slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap zoals genoteerd op de Eurolist by Euronext Brussels 
of enige andere gereglementeerde of publieke markt waarop de aandelen van de Vennootschap dan zullen 
worden genoteerd of verhandeld gedurende de dertig (30) dagenperiode, of enige andere relevante periode 
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die bepaald wordt door het Benoemings- en Remuneratiecomité van de Vennootschap, die dan het aanbod 
aan de geselecteerde werknemer voorafgaat, of (ii) de slotkoers van het aandeel van de Vennootschap zoals 
genoteerd op de Eurolist by Euronext Brussels of enige andere gereglementeerde of publieke markt waarop 
de aandelen van de Vennootschap dan zullen worden genoteerd of verhandeld op de dag die de dag van het 
aanbod aan de geselecteerde werknemer voorafgaat. 
 

• Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap -  Bij uitoefening van de Warrants 2005 zal 
het kapitaal van de Vennootschap worden verhoogd ten belope van het product van het aantal uitgeoefende 
Warrants 2005 en de fractiewaarde van de bestaande aandelen.  Het bedrag van de uitoefenprijs van elke 
Warrant 2005 die de fractiewaarde van de bestaande aandelen te boven gaat, indien toepasselijk, dient te 
worden geboekt als een uitgiftepremie.   
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de warranten 2005 op datum van dit jaarverslag: 
 

Gecreëerde warranten................................................................ 2,872,943 
Uitgeoefende warranten ................................................................ 0 
Geannuleerde warranten ................................................................ 0 
  
Bestaande warranten op dit ogenblik ................................................................2,872,943 

 
 

14.1.3. CONVERTEERBARE OBLIGATIES 

14.1.3.1. Achtergestelde Converteerbare Obligaties (ACO’s) 

Op 2 juni 1998 heeft de Raad van Bestuur van Real Software NV binnen zijn toenmalige bevoegdheden onder het 
toegestaan kapitaal van de Vennootschap een achtergestelde automatisch converteerbare obligatielening uitgegeven, 
vertegenwoordigd door 76.995 achtergestelde automatisch converteerbare obligaties of “ACO’s.” De uitgifteprijs van de 
ACO’s werd door de Raad van Bestuur op 8 juni 1998 vastgesteld op 14.350 BEF (€ 355,73) per ACO of 1.104.878.250 
BEF (€ 27.389.216,38) in totaal. De ACO’s werden in juni 1998 aangeboden aan het publiek in het kader van een 
openbaar bod tot inschrijving op een kapitaalverhoging van de Vennootschap. 
 
De resterende 43.890 ACO’s werden bij notariële akte geconverteerd in 438.900 aandelen, conform de voorwaarden 
van de Achtergestelde Converteerbare Obligatielening, zoals gewijzigd in uitvoering van het herstructureringsplan van 
de Vennootschap.  De conversie van deze resterende 43.890 ACO’s gaf aanleiding tot een kapitaalverhoging van €  
14.823.693,88. Na voormelde conversie bedroeg het kapitaal van de Vennootschap € 11.526.743,39 en werd 
vertegenwoordigd door 183.487.816 aandelen.  
 
op datum van dit jaarverslag zijn er geen uitstaande ACO’s meer binnen de Vennootschap.   
 

14.1.3.2. G-1 Converteerbare Obligaties 

De algemene vergadering van Real Software NV besliste op 29 maart 2005 tot uitgifte van 1.500 G – 1 Converteerbare 
Obligaties voor een totaal bedrag van €15.000.000,00 en om de uitgifte- en conversievoorwaarden van de 
converteerbare obligaties vast te stellen overeenkomstig de voorgestelde modaliteiten en voorwaarden uiteengezet in 
bijlage bij het verslag van de Raad van Bestuur terug te vinden op de website van Real Software NV op 
www.realsoftware.be.  De G-1 Converteerbare Obligaties zijn vrij converteerbaar in aandelen van de Vennootschap naar 
de keuze van de obligatiehouder op elk ogenblik gedurende hun looptijd aan een conversievoet gelijk aan €0,55.  De 
voornoemde uitgifte- en conversievoorwaarden kunnen kort, ter informatie, als volgt worden samengevat: 
 

• Inschrijvingstermijn – De inschrijvingstermijn start op de uitgiftedatum en eindigt op 30 juni 2005. 
 

• Looptijd en vervaldag − De obligaties hebben een looptijd van 5 jaar te rekenen vanaf hun uitgifte door de 
Vennootschap.  De vervaldag van de obligaties is de 5de verjaardag van de uitgiftedatum. 

 
• Vorm − De obligaties zullen worden uitgegeven als effecten op naam en kunnen niet worden omgezet in 

effecten aan toonder. 
 
• Hoofdsom − De obligaties worden uitgegeven voor een hoofdsom van € 10.000,00 elk. 
 
• Interestvoet − De totale interestvoet bedraagt 15% per jaar die betaalbaar zal worden in cash hetzij op de 

vervaldag, hetzij bij vroegtijdige terugbetaling of conversie. Aangezien er geen interest op interest is, begrijpt 
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de Raad van Bestuur dat de actuariële interestvoet, afhankelijk van de datum van de vroegtijdige 
terugbetaling of conversie van de obligatie, als volgt vermindert: 

 
15,00% ingeval van terugbetaling of conversie op de eerste verjaardag; 
14,02% ingeval van terugbetaling of conversie op de tweede verjaardag; 
13,19% ingeval van terugbetaling of conversie op de derde verjaardag; 
12,47% ingeval van terugbetaling of conversie op de vierde verjaardag; 
11,84% ingeval van terugbetaling of conversie op de vervaldag. 

 
• Overdraagbaarheid − De obligaties zijn vrij overdraagbaar.   
 
• Achtergesteldheid − De betaling van de obligaties in hoofdsom en interest is achtergesteld.  Er wordt geen 

hypotheek of andere zekerheid gesteld. 
 
• Vroegtijdige vrijwillige terugbetaling − De Vennootschap heeft het recht, naar keuze, om alle of een gedeelte 

van de uitstaande obligaties vervroegd terug te betalen.   
 
• Vrijwillige conversie − De obligaties zijn op elk ogenblik gedurende hun looptijd vrij converteerbaar naar keuze 

van de obligatiehouder.  Een obligatie kan enkel worden geconverteerd in haar geheel, en niet gedeeltelijk.  
Volgend op de conversie van een obligatie zal de hoofdsom en de aangegroeide maar niet betaalde interest 
op de obligatie geconverteerd worden in aandelen van de Vennootschap.  De Vennootschap zal echter het 
recht hebben, naar haar keuze, om de aangegroeide interest geheel of gedeeltelijk te betalen in cash.  De 
obligaties zijn niet verplicht converteerbaar. 

 
• Conversievoet − De conversievoet waartegen de obligaties kunnen worden geconverteerd in nieuwe aandelen, 

zal gelijk zijn aan het hoogste bedrag van: 
− de gemiddelde beurskoers van de aandelen van de Vennootschap gedurende een 
periode van 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van uitgifte van de obligaties 
door de buitengewone aandeelhoudersvergadering, en  

− de gemiddelde beurskoers van de aandelen van de Vennootschap gedurende een 
periode van 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum waarop wordt ingeschreven 
op de obligaties. 

 
• Aandelen − De aandelen uitgegeven op het ogenblik van de conversie van de obligaties zullen gewone 

aandelen in de Vennootschap zijn, die elk eenzelfde fractiewaarde van het maatschappelijke kapitaal van de 
Vennootschap vertegenwoordigen.  De nieuwe aandelen zullen delen in de eventuele winst van de 
Vennootschap vanaf en over het volledige boekjaar waarin de aandelen zullen worden uitgegeven op dezelfde 
wijze als de op dat ogenblik bestaande gewone aandelen van de Vennootschap.  De aandelen zullen niet 
genieten van het recht op verlaagde roerende voorheffing, het zogenaamde VVPR-voordeel. 

 

14.1.4. OVERZICHT VAN STEMRECHTVERLENENDE EFFECTEN 

 
De hierna volgende tabel geeft een overzicht weer op datum van dit jaarverslag van het aantal stemrechtverlenende 
effecten van Real Software NV die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen (in de zin van de wet van 2 maart 1989 
op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering 
van de openbare overname-aanbiedingen).  Dit overzicht moet samen worden gelezen met de noten hierna 
opgenomen. 
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sTatus op 22 
februari 2006 nota 

   
Actuele stemrechten verbonden aan:   
 Kapitaalvertegenwoordigende aandelen................................183,487,816  
   
Potentiële toekomstige stemrechten 
verbonden aan 
kapitaalvertegenwoordigende aandelen, 
uit te geven naar aanleiding van : 

  

 Uitoefening van warranten 2001 ................................ 285,000 (1) 
 Conversie G-1 Converteerbare obligaties ................................27,272,727 (2) 
 Uitoefening van warranten 2005 ................................ 0 (3) 
 211,045,543  
    
Bijkomende vermelding:   
 Potentiële toekomstige stemrechten 

verbonden aan de 
kapitaalvertegenwoordigende aandelen uit 
te geven bij de uitoefening van Warranten 
2001 die nog niet verworven en nog 
voorwaardelijk zijn ................................................................

 
 
 

57,000 

 
 
 

(4) 

 Stemrechtverlenende effecten met 
voorwaardelijke clausules ................................

 
- 

 
 

 
 

Nota: 
 
(1) De Warrants 2001 werden gecreëerd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 

21 december 2001 in het kader van een aandelenoptieplan voor werknemers, bestuurders en consulenten van 
Real Software NV en de met haar verbonden vennootschappen (het “Warrantenplan 2001”).  De warrants hebben 
in beginsel een duur van 5 jaar te rekenen vanaf 21 december 2001.  De warrants kunnen in principe enkel 
worden uitgeoefend tussen 1 en 15 april, 1 en 15 juni, 1 en 15 september en 1 en 15 december van elk 
kalenderjaar.  Het Remuneratiecomité van Real Software NV staat in voor de administratie van het 
aandelenoptieplan en heeft onder meer de bevoegdheid om de deelnemers aan het aandelenoptieplan te 
selecteren en de voorwaarden te bepalen waaronder de warrants worden toegekend aan de deelnemers.  In 
geval van aanbod aan een begunstigde deelnemer, worden de warrants in beginsel door de begunstigde 
deelnemer slechts definitief verworven een zekere tijd na toekenning en onder bepaalde voorwaarden, waaronder 
het voortduren van de arbeidsovereenkomst, het bestuursmandaat of de consultancy-overeenkomst van de 
deelnemer met Real Software NV of met een van de met haar verbonden vennootschappen.  Onder bepaalde 
voorwaarden vervallen de (verworven en nog niet verworven) warrants in geval van beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst, het bestuursmandaat of de consultancy-overeenkomst van de betrokken deelnemer. 

 
Er werden 2.186.845 Warrants 2001 gecreëerd.  Daarvan werden er 1.933.345 warrants toegekend en 253.500 
warrants zijn ofwel nooit toegekend (99.500) ofwel ooit geweigerd (154.000).  Krachtens de bepalingen van het 
Warrantenplan 2001 kunnen deze 253.500 aandelenopties thans niet meer worden toegekend en zijn daarom als 
vervallen te beschouwen. Hetzelfde geldt voor de 1.206.845 aandelenopties in hoofde van Theo Dilissen waarvan 
de vernietiging werd voorgesteld aan de algemene jaarvergadering van 29 maart 2005 en werd aanvaard door de 
aandeelhouders. Bovendien zijn er al 331.000 warrants van het management vervallen.  
 
Van de toegekende en niet vervallen warrants, namelijk 342.000 (zijnde 1.933.345 – 1.206.845 – 384.500), zijn 
er 285.500 reeds verworven en uitoefenbaar overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van het 
warrantenplan. Deze 285.500 vertegenwoordigen dus een potentieel, onvoorwaardelijk stemrecht.  

 
(2) 1.500 G-1 Converteerbare Obligaties werden gecrëerd door de buitengewone algemene 

aandeelhoudersvergadering gehouden op 29 maart 2005 in het kader van de herstructurering van de 
Vennootschap.  In principe hebben de G-1 Converteerbare Obligaties een looptijd van 5 jaar vanaf 29 maart 
2005.  De Vennootschap heeft echter het recht, naar keuze, alle of een gedeelte van de uitstaande G-1 
Converteerbare Obligaties vervroegd terug te betalen.  Bovendien zijn de G-1 Converteerbare Obligaties vrij 
converteerbaar in aandelen van de Vennootschap naar de keuze van de obligatiehouder op elk ogenblik 
gedurende hun looptijd aan een conversievoet gelijk aan €0,55. Aangezien de houder de conversie dus kan eisen, 
worden deze potentiële stemrechten meegeteld voor de berekening van de transparantienoemer. 
 
Voor de berekening van het aantal aandelen uit te geven op het ogenblik van conversie, werd aangenomen dat 
alle G-1 Converteerbare Obligaties zullen worden geconverteerd op hetzelfde ogenblik.  Bovendien werd 
aangenomen dat de Vennootschap niet vroegtijdig enige G-1 Converteerbare Obligatie zal terugbetalen 
voorafgaand aan de conversie.  Tenslotte werd geen toepasbare interest in rekening genomen. 

 
(3) De Warranten 2005 werden op 28 juli 2005 door de raad van bestuur gecreerd in het kader van het toegestaan 

kapitaal en middels een aandelenoptieplan voor de werknemers van de Vennootschap. De warranten hebben een 
initiele duurtijd van 5 jaar te rekenen vanaf 28 juli 2005.  In principe kunnen de warranten enkel worden 
uitgeoefend tussen 1 en 15 april, 1 en 15 september en 1 en 15 december van ieder jaar.  Het benoemings en 
remuneratiecomité is verantwoordelijk voor de opvolging van het aandelenoptieplan, en is, onder meer, bevoegd 
om de begunstigden van dergelijk plan te selecteren en de voorwaarden te bepalen voor de toekenning van 
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warranten.  Wanneer warranten worden aangeboden aan een deelnemende begunstigde, zullen de warranten 
slechts definitief verworven worden deze persoon na verloop van een bepaalde tijd na de aanbieding van de 
warranten en onder bepaalde voorwaarden, zoals onder meer het nog in dienst zijn bij de Vennootschap.  Onder 
bepaalde voorwaarden kunnen de (al dan niet verworven) warranten vervallen bij de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst van de deelnemer. 

 
2,872,943 Warrants 2005 werden uitgegeven en aangeboden, maar geen van deze warranten werden aanvaard.  
Dienvolgens worden geen potentiele stemrechten in aanmerking genomen bij de bepaling van de 
transparantienoemer 
 

(4) Van de 342.000 aangeboden en niet-vervallen Warranten 2001, werden er 57.000 nog niet aanvaard en 
vertegenwoordigen een potentieel maar voorwaardelijk stemrecht (en werden niet in overweging genomen voor 
de berekening van de transparantienoemer).  

 

14.1.5. TOEGESTAAN KAPITAAL 

 
De Raad van Bestuur kan in het kader van zijn bevoegdheden onder het toegestaan kapitaal overgaan tot de uitgifte 
van aandelen, met of zonder stemrecht of met dezelfde of andere al dan niet preferente rechten als verbonden aan de 
bestaande aandelen van de Vennootschap, warrants, of converteerbare obligaties. 
 
De bevoegdheden van de Raad van Bestuur onder het toegestaan kapitaal gelden niet alleen voor kapitaalverhogingen 
door inbreng in geld door de bestaande aandeelhouders met naleving van het voorkeurrecht, doch ook voor 
kapitaalverhogingen door inbreng in natura en kapitaalverhogingen door inbreng in geld met beperking of opheffing 
van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, zelfs ten voordele van personen die geen werknemer zijn van Real 
Software NV of haar dochtervennootschappen. 
 
Op de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 6 april 2004 werd de Raad van Bestuur van 
Real Software NV gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te 
verhogen met een maximaal bedrag van € 11.398.141,42 (exclusief mogelijke uitgiftepremies) binnen het kader van het 
toegestaan kapitaal van de Vennootschap. Deze machtiging werd ingevoegd als artikel 6 van de statuten. De 
bevoegdheden van de Raad van Bestuur onder het toegestaan kapitaal werden toegekend voor een duur van 5 jaar 
(akte gepubliceerd in Belgisch Staatsblad op 7 mei 2004).     
 

 
De Raad van Bestuur werd op dezelfde aandeelhoudersvergadering gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal van de 
Vennootschap te verhogen door middel van inbrengen in natura of kapitaalverhogingen in geld met opheffing of 
beperking van het voorkeurrecht van de aandeelhouders na het tijdstip dat de Vennootschap de mededeling heeft 
ontvangen van de Belgische Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen dat haar kennis is gegeven van 
een openbaar overnamebod op de effecten van Real Software NV.  Deze bevoegdheid is geldig voor een periode van 
drie jaar vanaf 6 april 2004. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties die de raad van bestuur reeds heeft uitgevoerd in het kader 
van het toegestaan kapitaal. 
 
 

Datum 
 
 

Verrichting 
 
 

 
Aantal 

uitgegeven 
of uit te 
geven 

aandelen 

Uitgiftepr
ijs per 
aandeel 
(€) 
 

Kapitaal 

verhoging 
(€) 
 

Uitgifte 

Premie 

 (€) 
 

Toegestaan 
kapitaal na 
verrichting 

(€) 

25 April, 2005 Kapitaalverhoging door 
inbreng in natura van een 
schuldvordering ten bedrage 
van €800,000.00 

1,600,000 0.50 100,512 699,488 11,297,629.42 

28 juli 2005 Kapitaalverhoging onder de 
voorwaarde van uitoefening 
van de Warranten 2005  

2,872,943 0.50 180,478.28 1,255,993.22 11,117,151.14 

 Totaal  4,472,943  280,990.28 1,955,481.22  

 
Op datum van dit jaarverslag heeft de raad van bestuur nog de bevoegdheid om het kapitaal van de Vennootschap te 
verhogen met een maximaal bedrag van  € 11,117,151.14, met uitzondering van uitgiftepremies, indien van toepassing. 
Dit laat de raad toe om nog maximaal 176.968.340 aandelen uit te geven (aan een fractiewaarde van € 0,06282 per 
aandeel toe te wijzen aan het aandelenkapitaal en exclusief eventuele uitgiftepremie)  
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14.1.6. HISTORIEK MET BETREKKING TOT HET VERMOGEN 

 
De tabel hierna geeft een overzicht van de historiek van het maatschappelijk kapitaal en de aandelen van Real Software 
NV sinds 28 april 2000.  Het overzicht moet samengelezen worden met onderstaande notas.  
 
Met het oog op de vergelijkbaarheid werden de bedragen in Belgische frank omgerekend naar euro volgens de officiële 
koers van BEF 40,3399 voor € 1,00. 
 
 

Datum 
 

Verrichting 
 

Aantal 
uitgegeven 
aandelen 

Uitgifteprijs 
per aandeel 

(€) 

Kapitaal 

verhoging 2 
(€) 

Kapitaal na de 
verrichting 

(€) 
Aandelen na 
verrichting 

28 april 2000 Conversie van 240 ACO’s 2,400 35,57 150,75 884,377,57 14,077,338 

277,641 62,50 17,441,41 901,818,98 14,354,979 Kapitaalverhoging door inbreng 
in natura bij de acquisitie van 
aandelen in Sycron NV 248,444 69,845 15,607,25 917,426,23 14,603,423 

254,895 62,50 16,012,50 933,438,73 14,858,318 

26 juni 2000 

Kapitaalverhoging door inbreng 
in natura bij de acquisitie van 
aandelen in Airial Conseil SA 230,400 67,50 14,473,73 947,912,46 15,088,718 

12 juli 2000 Kapitaalverhoging na uitgifte van 
een keuzedividend 24,652 60,48 1,548,64 949,461,10 15,113,370 

12 juli 2000 Conversie van 5.893 ACO’s 58,930 35,57 3,701,76 953,162,86 15,172,300 

17 juli 2000 Conversie van 365 ACO’s 3,650 35,57 9,249,10 953,392,14 15,175,950 

17 augustus 
2000 

Conversie van 4.462 ACO’s 
44,620 35,57 2,802,86 956,195,00 15,220,570 

28 juni 2001 Kapitaalverhoging door inbreng 
in natura van aandelen in ESCI-
Belgium NV 

228,470 6,3445 14,352,49 970,547,49 15,449,040 

Inbreng in natura van een 
schuldvordering van Bruce Evans 
jegens Real Software NV ten 
belope van US$233.334 

47,940 5,4668 3,011,59 973,559,08 15,496,980 

25 oktober 2001 

Kapitaalverhoging door inbreng 
in natura van aandelen in Meta 
Software Company NV 

458,926 5,4668 28,829,73 1,002,388,81 15,955,906 

Conversie van interest op ACO’s 
van 23 juli 2001 89,430 5,63 5,617,99 1,008,006,80 16,045,336 

Kapitaalverhoging door inbreng 
in natura van aandelen in ESCI-
Belgium NV 

258,400 5,63 16,232,69 1,024,239,49 16,303,736 

Kapitaalverhoging door inbreng 
in natura van aandelen in Full 
Speed Systems AG 

1,084,956 5,63 68,156,94 1,092,396,43 17,388,692 

Kapitaalverhoging door inbreng 
in natura van aandelen (en 
winstaandelen) in Connect 
Automation International NV 

1,541,079 5,63 98,810,58 1,189,207,01 18,929,771 

Kapitaalverhoging door inbreng 
in natura van aandelen in 
ASQ NV 

2,463,200 5,63 154,738,22 1,343,945,23 21,392,971 

Kapitaalverhoging door inbreng 
in natura van aandelen in ASQ 
West NV 

34,712 5,63 2,180,61 1,346,125,84 21,427,683 

21 december 
2001 

Kapitaalverhoging door inbreng 
in natura van aandelen in 
OrbIT-S NV 

892,462 5,63 56,064,46 1,402,190,30 22,320,145 

                                                 
2 Exclusief uitgiftepremies (dit is het verschil tussen de prijs betaald per aandeel en het gedeelte van de prijs dat aan het 
maatschappelijk kapitaal werd toegekend). 
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Datum 
 

Verrichting 
 

Aantal 
uitgegeven 
aandelen 

Uitgifteprijs 
per aandeel 

(€) 

Kapitaal 

verhoging 2 
(€) 

Kapitaal na de 
verrichting 

(€) 
Aandelen na 
verrichting 

Kapitaalverhoging door inbreng 
in natura van aandelen in Real 
Solutions SA 

1,920,195 5,63 120,626,65 1,522,816,95 24,240,340 

26 maart 2002 Kapitaalverhoging door 
uitoefening van warrants van 30 
april 1997 

481,590 1,722 30,253,48 1,533,070,48 24,721,930 

30 april 2002 Kapitaalverhoging door inbreng 
in natura van aandelen in Real 
Solutions SA door managers  

433,232 5,54 27,215,63 1,580,286,06 25,155,162 

8 mei 2002 Kapitaalverhoging door 
uitoefening van warrants van 30 
april 1997 

233,980 1,722 14,698,62 1,594,984,68 25,389,142 

5 augustus 
2002 

Conversie van interest op ACO’s 
van 23 juli 2002 89,430 5,63 5,617,99 1,600,602,67 25,478,572 

31 december 
2002 

Kapitaalverhoging door inbreng 
in natura van software door 
Synes 

170,807 1,61 10,730,10 1,611,332,77 25,649,379 

31 december 
2002 

Kapitaalverhoging door inbreng 
in natura van schuldvorderingen 
door voormalige aandeelhouders 
van Real Solutions SA 

4,794,524 1,61 301,192,00 1,912,524,77 30,443,903 

6 april 2004 Kapitaalverhoging door inbreng 
in natura van een 
schuldvordering van Gores 
jegens Real Software ten belope 
van € 157.036.633,13  

150,996,763 1.04 9,485,616.66 11,398,141.42 181,440,666 

5 augustus 
2004 

Conversie van 825 Aco’s 
8,250 35.57 518.27 11,398,659.69 181,448,916 

25 april 2005 Kapitaalverhoging door inbreng 
in natura van een 
schuldvordering van Dhr. Rudy 
Hageman en Indi NV jegens 
Real Software ten belope van € 
800.000 

1,600,000 0.50 100,512 11,499,171.69 183,048,916 

28 juli 2005 Conversie van de resterende 
43,890 ACO’s 438,900 35.57 27,571.70 11,526,743.39 183,487,816 
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15. INVESTOR RELATIONS  
 

Alle informatie aangaande “investor relations” is beschikbaar op de website van Real Software 
www.realsoftware.be/Investor/fincal.htm 

FINANCIELE KALENDER 2006 

• Bekendmaking jaarresultaten 2005: 23 februari 2006  
• Algemene aandeelhoudersvergadering: 28 maart 2006 
• Trading update Q1: 11 mei 2006 
• Bekendmaking half jaarresultaten 2006: 31 augustus 2006 
• Trading update Q3 2006: 16 november 2006 

 
 



Deel V  - AANDELEN EN VERMOGEN   JAARVERSLAG 2005 

 
193 



 

 

 

-  VI  - 
 

CORPORATE 
INFORMATIE 

 



Part VI  - CORPORATE INFORMATIE   JAARVERSLAG 2005 

 
195 



Part VI  - CORPORATE INFORMATIE   JAARVERSLAG 2005 

 
196 

 

 
16. VENNOOTSCHAPSINFORMATIE EN DOCUMENTEN 
 

16.1. ALGEMEEN 

 
Real Software maakt haar(gecoordineerde) statuten alsmede andere akten die gepubliceerd moeten worden in de 
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, waar ze 
voor het publiek beschikbaar zijn.  De statuten kunnen eveneens worden geconsulteerd op de website van de 
Vennootschap.  
 
Overeenkomstig het Belgische recht stelt Real Software NV jaarlijkse en tussentijdse enkelvoudige en geconsolideerde 
jaarrekeningen op. De geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening, met het bijhorend verslag van de Raad van 
Bestuur en het verslag van de commissaris, worden neergelegd bij de Nationale Bank van België waar ze voor het 
publiek beschikbaar zijn. Een samenvatting ervan wordt tevens bekendgemaakt in de Belgische financiële pers en op de 
website van de Vennootschap. 
 
De Vennootschap maakt ook beursgevoelige informatie en bepaalde andere informatie bekend aan haar 
aandeelhouders.  In toepassing van het KB van 31 maart 2003 betreffende de verplichtingen van emittenten van 
financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt wordt 
dergelijke informatie bekendgemaakt in de belgische pers, op de website van de Vennootschap, op de 
communicatieplatforms van Euronext of middels een combinatie van voormelde media.  
 
De website van de Vennootschap is www.realsoftware.be. 
 
 

16.2. OPRICHTINGSAKTE EN STATUTEN OF REAL SOFTWARE 

16.2.1. MAATSCHAPPELIJK DOEL 

Het maatschappelijk doel van Real Software NV werd vastgelegd in artikel 4 van de statuten van de Vennootschap, en 
luidt als volgt: 
 

Alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen aangaande of in verband met het uitvoeren van elke 
handeling betreffende computers en software voor cliënten in België of in het buitenland; alle verrichtingen 
aangaande invoer, het uitrusten, het bouwen, de aan- en verkoop, het beheer van agentschappen, het huren 
en verhuren, het vervoer en het opslaan, het uitbaten en het omvormen van computers en software, van 
bijhorigheden, van materialen en van alle voorwerpen ermede in rechtstreeks of onrechtstreeks verband of 
die van aard zijn hun activiteit te begunstigen; het verlenen van diensten voor het uitvoeren, bij middel van 
computers en software van alle verrichtingen voor Belgische of buitenlandse cliënten, het opmaken van 
programma’s voor computers en software; de aan- en verkoop, zowel in België als in het buitenland van 
zulkdanige programma’s; de studie, de proefnemingen en het herstellen van alle computers en software; zij 
zal inlichtingen, informaties en instructies kunnen geven in verband met deze inrichtingen; zij zal niet alleen in 
haar naam en voor haar rekening kunnen optreden maar ook als makelaar, tussenpersoon of 
vertegenwoordiger voor verrichtingen die in haar doel vermeld worden.  
 
De Vennootschap zal eveneens opdracht kunnen ontvangen en mandaten welke haar toelaten de 
administratieve, financiële, boekhoudkundige en commerciële problemen van andere vennootschappen onder 
haar controle te stellen en het dagelijks beheer hieraan verbonden, waar te nemen. De Vennootschap zal 
eveneens zich kunnen inlaten met het uitlenen van diensten en personeel van alle andere vennootschappen 
die haar dat zouden vragen en dit op alle gebied en in de zin van het woord “service”. Het leveren van 
prestaties, al dan niet uitgevoerd door eigen personeel, teneinde private personen, ondernemingen uit 
publieke en private sector en publieke en parastatale instellingen in de uitvoering van hun opdrachten bij te 
staan. En in het algemeen, alle handelingen die rechtstreeks verband houden met de hierboven vermelde 
doeleinden, de opsomming die voorafgaat slechts een beperkend karakter hebbende. 
 
De Vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende en onroerende 
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij 
mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, 
verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, wier doel van 
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aard is dat van de Vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of aval 
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. 
 

16.2.2. BEPALINGEN IN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT DE TOEZIC HTHOUDENDE ORGANEN 
EN SENIOR MANAGEMENT. 

De regels met betrekking tot de leden van de toezichthoudende organen en senior management zijn vervat in de 
artikelen 15 tot 19 van de statuten, meerbepaald met betrekking tot het aantal leden van het raad van bestuur,  de 
aanstelling en het ontslag van de raad van bestuur, taken en werking van de raad, evenals de bevoegdheden en de 
externe vertegenwoordigingsmacht van de bestuurders.  
 
Voor een kort overzicht betreffende de statutaire bepalingen inzake de raad van bestuur, wordt verwezen naar de 
Hoofdstukken 6 and 8.  
 
De statuten bevatten geen bepalingen met betrekking tot de adminsistratieve of managementsorganen binnen de 
Vennootschap.  
 

16.2.3. BESCHRIJVING VAN DE RECHTEN VERBONDEN AAN DE AANDELEN 

16.2.3.1. Stemrechten 

Elke aandeelhouder van Real Software NV heeft recht op één stem per aandeel, onverminderd de specifieke 
beperkingen aan het stemrecht van de aandeelhouders krachtens de statuten van Real Software NV en het Belgische 
Wetboek van vennootschappen.  Het stemrecht kan worden geschorst met betrekking tot aandelen: 
 

• die niet volledig werden volstort, ondanks een verzoek hiertoe van de Raad van Bestuur van de 
vennootschap, 

 
• waarin meer dan één persoon door één of andere oorzaak gerechtigd is, behalve indien voor de 

uitoefening van het stemrecht een enkele vertegenwoordiger werd aangeduid die ofwel één van de 
medegerechtigden is, ofwel voldoet aan de voorwaarden om als gevolmachtigde deel te nemen aan de 
vergadering, 

 
• die hun houder recht geven op stemrecht boven een drempel van 3%, en vervolgens 5%, of van elk 

veelvoud van 5% van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de effecten van de vennootschap op 
de datum van de betrokken aandeelhouders-vergadering, behalve indien de betrokken aandeelhouder 
Real Software NV en de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tenminste 20 dagen 
voor de datum van de aandeelhoudersvergadering waarop hij of zij wenst te stemmen hiervan kennis 
heeft gegeven (zie ook hierna onder “Bekendmaking van belangrijke deelnemingen”), en 

 
• waarvoor het stemrecht door een bevoegde rechtbank werd geschorst. 
 
 

Algemeen gesproken, hebben de aandeelhouders exclusieve bevoegdheden met betrekking tot:  
 

- Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekeningen van de Vennootschap;  
- Benoeming en afzetting van de commissaris;  
- Kwijting verlenen aan de bestuurders en de commissaris;  
- Vaststellen van de bestuurdersvergoeding en de vergoeding van de commissaris voor de uitvoering van hun 

taken;  
- Dividenduitkeringen;  
- Instellen van aansprakelijkheidsvorderingen tegen bestuurders;  
- Het nemen van beslissingen aangaande de ontbinding of fusie van de vennootschap en bijzondere 

reorganisatievormen  
- Wijziging van de statuten 

 

16.2.3.2. Recht om deel te nemen aan en te stemmen op algemene aandeelhoudersvergaderingen 

Gewone algemene aandeelhoudersvergadering − De gewone algemene aandeelhouders-vergadering vindt plaats in de 
gemeente waar de maatschappelijke zetel van Real Software NV is gevestigd (of op de plaats vermeld in de oproeping 
tot de vergadering), op de laatste dinsdag van de maand maart van elk jaar om 16:00 uur.  Tijdens de jaarlijkse 
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gewone algemene aandeelhouders-vergadering legt de Raad van Bestuur de geauditeerde enkelvoudige en 
geconsolideerde jaarrekening voor, alsmede het enkelvoudige en geconsolideerde jaarverslag van de Raad van Bestuur 
en de verslagen van de commissaris in verband hiermee.  De algemene vergadering  beslist vervolgens over de 
goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening, de voorgestelde bestemming van het resultaat van de vennootschap, 
de kwijting van de bestuurders en de commissaris, en, in voorkomend geval, de benoeming of het ontslag van de 
bestuurders en commissaris. 

 
Bijzondere en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen − De Raad van Bestuur of de commissaris kunnen 
op elk moment dat het belang van de vennootschap dit vereist een bijzondere of buitengewone 
aandeelhoudersvergadering samenroepen.  Dergelijke aandeelhouders-vergaderingen dienen tevens te worden 
samengeroepen telkens één of meer aandeelhouders die tenminste 20% van het maatschappelijk kapitaal van de 
vennootschap vertegenwoordigen, hierom verzoeken.  

 
Oproepingen tot de algemene vergadering  De oproeping tot de algemene aandeelhoudersvergadering moet de plaats, 
de datum en het tijdstip van de vergadering vermelden, alsmede de agenda en de voorstellen van besluit waarover 
gestemd moet worden.  Over punten die niet op de agenda staan, kan niet geldig worden beslist, tenzij alle aandelen 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem beslissen deze punten op de agenda te plaatsen.  De oproeping dient in 
het Belgisch Staatsblad (tenminste 24 dagen vóór de vergadering of, indien een nieuwe oproeping nodig is en de datum 
van de tweede vergadering werd vermeld in de eerste oproeping, ten minste 17 dagen vóór de vergadering) te worden 
gepubliceerd.  De oproeping moet ook worden gepubliceerd in een nationaal verspreid blad tenminste 24 dagen voor 
de vergadering (of, indien een nieuwe oproeping nodig is en de datum van de tweede vergadering werd vermeld in de 
eerste oproeping, tenminste 17 dagen vóór de vergadering).  De houders van effecten op naam worden in voorkomend 
geval minstens 15 dagen voor de vergadering per brief verwittigd. 

 
Formaliteiten om aan de algemene vergadering deel te nemen − Om aan de algemene aandeelhoudersvergadering deel 
te nemen, moeten de houders van effecten aan toonder in girale vorm uiterlijk op de derde werkdag (exclusief 
zaterdag) vóór de vergadering op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de oproeping tot 
de vergadering een attest neerleggen dat is afgeleverd door een erkend rekeninghouder bij de vereffeningsinstelling 
voor het effect van de vennootschap, óf een attest dat is afgeleverd door de vereffeningsinstelling zelf, dat het aantal 
effecten bevestigt dat op naam van de houder is ingeschreven en waarbij de onbeschikbaarheid van de effecten tot na 
de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.  De houders van effecten aan toonder in materiële vorm 
moeten binnen dezelfde termijn hun effecten neerleggen op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats 
aangeduid in de oproeping tot de vergadering.  De houders van effecten op naam moeten zijn ingeschreven in het 
betreffende register van effecten op naam en kunnen in voorkomend geval worden gevraagd om de Raad van Bestuur 
uiterlijk op de derde werkdag (exclusief zaterdag) vóór de vergadering in kennis te stellen van hun voornemen om de 
vergadering bij te wonen. 

 
Volmachten − Elke aandeelhouder heeft het recht om persoonlijk of via vertegenwoordiging door een volmachtdrager 
de aandeelhoudersvergadering bij te wonen en tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering te stemmen.  De 
volmachtdrager dient geen aandeelhouder te zijn.  De Raad van Bestuur kan de aandeelhouders verzoeken om 
desgevallend gebruik te maken van een model van volmacht (met steminstructies) dat tenminste vijf dagen vóór de 
datum van de vergadering moet worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. 

 
Quorum en meerderheden − In het algemeen is er geen quorumvereiste voor een algemene 
aandeelhoudersvergadering en worden de besluiten genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de 
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.   

 
Verhogingen van het maatschappelijk kapitaal die niet door de Raad van Bestuur binnen het kader van het toegestaan 
kapitaal worden beslist, besluiten tot ontbinding, fusies en bepaalde andere reorganisaties van de vennootschap, 
statutenwijzigingen (andere dan een wijziging van het maatschappelijk doel), en bepaalde andere zaken voorzien door 
het Wetboek van vennootschappen vereisen niet alleen de aanwezigheid of vertegenwoordiging van een quorum van 
tenminste 50% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, maar ook de goedkeuring door minstens 75% 
van de stemmen.  Elke wijziging aan het maatschappelijk doel van de vennootschap vereist de goedkeuring van 
tenminste 80% van de stemmen uitgebracht op de aandeelhoudersvergadering, die in principe enkel geldig kan 
beslissen indien een dubbel quorum van tenminste 50% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap en 
tenminste 50% van de winstbewijzen, zo deze er zouden zijn, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien aan de 
quorumvereisten niet voldaan wordt tijdens de eerste aandeelhoudersvergadering, dient een volgende vergadering door 
middel van een nieuwe oproeping te worden bijeengeroepen, in welk geval de tweede en nieuwe algemene 
vergadering, ongeacht het aanwezige quorum, mag beraadslagen en geldig beslissen. 
 

16.2.3.3. Dividenden 

 
Voor meer informatie, zie hoger Hoofdstuk 12. 
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16.2.3.4. Rechten inzake vereffening 

 
Real Software NV kan worden ontbonden door een besluit van de aandeelhouders goedgekeurd door tenminste 75% 
van de stemmen op een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, waarop tenminste 50% van het 
maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. 

 
Indien ten gevolge van geleden verliezen de verhouding van het netto-actief van de vennootschap ten opzichte van het 
maatschappelijk kapitaal (volgens de Belgische wettelijke en boekhoudkundige regels) minder dan 50% bedraagt, dient 
de Raad van Bestuur, binnen twee maanden na de datum waarop de Raad deze onderkapitalisatie heeft vastgesteld of 
had moeten vaststellen, een aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen, waarop de Raad ofwel de ontbinding, ofwel 
andere maatregelen voor de verdere werking van de vennootschap moet voorstellen.  De aandeelhouders die tenminste 
75% van de tijdens deze vergadering geldig uitgebrachte stemmen vertegenwoordigen, waarop tenminste 50% van het 
uitstaande maatschappelijk kapitaal van de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd is, mogen de Raad van 
Bestuur gelasten de vennootschap verder te zetten of te ontbinden.  

 
Indien ten gevolge van geleden verliezen de verhouding van het netto-actief ten opzichte van het maatschappelijk 
kapitaal minder dan 25% bedraagt, dient dezelfde procedure te worden gevolgd, met dien verstande dat tot de 
ontbinding kan worden besloten indien zij wordt goedgekeurd door 25% van de op de vergadering uitgebrachte 
stemmen.  Wanneer het netto-actief van de vennootschap gedaald is tot beneden € 61.500, mag iedere 
belanghebbende de bevoegde Belgische rechtbank verzoeken om de vennootschap te ontbinden.  In voorkomend geval 
mag de vennootschap een plan voorleggen voor de voortzetting van de activiteiten.  De rechtbank kan de ontbinding 
van de vennootschap bevelen, dan wel aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren. 

 
Indien de vennootschap wordt ontbonden, moeten het actief of de opbrengsten uit de verkoop van het resterende 
actief, na aflossing van alle schulden, kosten van vereffening en belastingen, op een gelijke basis worden uitgekeerd 
aan de aandeelhouders, met inachtneming van eventuele voorkeurrechten bij de vereffening van aandelen die 
dergelijke rechten bezitten. Er zijn op de datum van dit document geen aandelen die genieten van dergelijke 
voorkeurrechten bij vereffening.   
 

16.2.4. WIJZIGINGEN IN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL 

 
De artikelen 8 en 9 van de statuten van de Vennootschap voorzien specifieke bepalingen met betrekking tot de 
verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal.  Deze bepalingen komen overeen met de bepalingen 
uiteengezet in het Wetboek Vennootschappen. Hierna wordt een beknopt overzicht gegeven van de bepalingen 
aangaande de wijzigingen in het maatschappelijk kapitaal van Real Software.  
 
Wijzigingen van het maatschappelijk kapitaal beslist door de aandeelhouders − De algemene vergadering kan op elk 
ogenblik beslissen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen of te verminderen.  Deze 
beslissing moet voldoen aan de quorum- en meerderheidsvereisten die gelden voor een statutenwijziging.  

 
Kapitaalverhogingen door de Raad van Bestuur − Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen kan de 
aandeelhoudersvergadering, met dezelfde quorum- en meerderheidsvereisten, de Raad van Bestuur machtigen om 
binnen bepaalde grenzen het kapitaal van de vennootschap te verhogen zonder verdere toestemming van de 
aandeelhouders. Dit is het zogenaamde “toegestaan kapitaal”.  Deze toestemming dient beperkt te zijn in tijd (de 
bevoegdheid kan maar worden verleend voor een hernieuwbare periode van maximum vijf jaar) en in omvang (met 
name mag het toegestane kapitaal van naamloze vennootschappen niet meer bedragen dan het bedrag van het 
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap).  Op 6 april 2004 werd de Raad van Bestuur van Real Software NV 
gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestaan 
kapitaal (de akte dienaangaande werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 7 mei 2004) Deze bevoegdheden zijn 
verder uiteengezet in Hoofdstuk 14.1.5.   
 
Voorkeurrechten – In geval van een kapitaalverhoging ingeld, of een uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, 
hebben de aandeelhouders een voorkeurrecht om op de nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of warrants in te 
schrijven, naar evenredigheid van het deel van het maatschappelijk kapitaal dat door hun aandelen wordt 
vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan gedurende een periode van vijftien (15) dagen worden uitgeoefend na de 
opening van de inschrijvingen.  
 
In geval van een kapitaalverhoging in geld of een uitgifte van converteerbare obligaties of warrants waartoe beslist 
wordt door de algemene vergadering, kunnen de aandeelhouders beslissen om hun voorkeurrecht te beperken of op te 
heffen.  Dergelijk besluit moet aan dezelfde quorum- en meerderheidsvereisten voldoen als het besluit tot 
kapitaalverhoging.  De aandeelhouders kunnen tevens beslissen om de Raad van Bestuur te machtigen om bij uitgifte 
van effecten binnen het kader van het toegestane kapitaal het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, mits naleving 
van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen. 
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In principe wordt de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen door inbreng in geld 
met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders geschorst vanaf de mededeling 
aan de vennootschap door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van een openbaar 
overnamebod op de effecten van de vennootschap.  De algemene vergadering kan de Raad van Bestuur echter een 
bijzondere machtiging verlenen om in dergelijk geval het kapitaal te verhogen door aandelen uit te geven die niet meer 
bedragen dan 10% van de uitstaande aandelen van de vennootschap op het ogenblik van een dergelijk 
overnamebod.  Deze bevoegdheid werd ook toegekend aan de Raad van Bestuur van Real Software NV, zoals hierna 
uiteengezet onder “Toegestaan kapitaal”. 

 

16.2.5. AANKOOP EN VERKOOP VAN EIGEN AANDELEN 

 
Overeenkomstig de statuten van de vennootschap en het Wetboek van vennootschappen, mag Real Software NV haar 
eigen aandelen over het algemeen enkel inkopen en verkopen krachtens een bijzonder besluit van de 
aandeelhoudersvergadering goedgekeurd door tenminste 80% van de geldig uitgebrachte stemmen, en met een 
quorumvereiste van tenminste 50% van het maatschappelijk kapitaal, en tenminste 50% van de winstbewijzen, zo deze 
er zouden zijn.  De goedkeuring door de aandeelhouders is niet vereist indien de aandelen door de vennootschap 
worden verkregen om ze aan te bieden aan het personeel. 

 
De statuten laten de Raad van Bestuur tevens toe om aandelen in te kopen en te verkopen, maar enkel in gevallen 
waarbij een dergelijke inkoop of verkoop noodzakelijk is om een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te 
verhinderen. Deze toelating is geldig voor een duur van drie jaar en werd laatst door de buitengewone algemene 
vergadering van 6 april 2004 gegeven.  
 
Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen dient een bod om aandelen in te kopen aan alle aandeelhouders 
van de vennootschap onder dezelfde voorwaarden te worden gedaan, behalve voor de verkrijging door inkoop van 
aandelen waartoe unaniem werd beslist tijdens een aandeel-houdersvergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig 
of vertegenwoordigd waren, en behalve voor de inkoop van aandelen genoteerd op Euronext Brussels.  Aandelen 
mogen enkel worden ingekocht met fondsen die anders beschikbaar zouden zijn om als dividend aan de 
aandeelhouders uitgekeerd te worden.  Het totale aantal ingekochte aandelen gehouden door de vennootschap mag op 
geen enkel ogenblik meer bedragen dan 10% van haar maatschappelijk kapitaal. 
 
 


