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1 Voorwoord 

Dames en heren, 

 

Met genoegen presenteren wij u dit jaarlijks rapport aangaande ons fiscaal jaar 2012/2013 dat op 31 maart 2013 

afgesloten werd. 

 

Dit jaar werd gekenmerkt door een diepgaande transformatie van RealDolmen op verschillende niveaus: 

 De organisatie evolueerde van een piramidestructuur naar een matrixstructuur om zo nog beter aan de 

behoeften van de klanten te kunnen voldoen en onze vakgebieden verder te ontwikkelen. Vandaag de dag 

worden onze 27 oplossingen gegroepeerd in 3 vakgebieden: Professional Services Infrastructure, 

Professional Services Applications en Business Solutions. Elk van deze vakgebieden heeft een 

ontwikkelingscyclus die specifiek is aan deze oplossingen; 

 Onze Business Processen werden transversaal herzien, van onze oplossingen tot en met de volledige 

oplevering van gecommercialiseerde oplossingen. 

 Ook in het management merken we een verandering. De helft van het management team werd vernieuwd 

om beter aan te sluiten op de nieuwe matrix structuur en we verwelkomden een nieuwe Algemeen Directeur 

in de persoon van Marc De Keersmaecker, die een sterke vakkennis brengt zowel op gebied van visie als 

operational excellence; 

 De Raad van Bestuur werd vervolledigd met 2 nieuwe onafhankelijke bestuurders die elke praktijkervaring 

meebrengen die het team versterken. 

 

Deze ingrijpende transformatie was nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van morgen van onze 

klanten. Dit heeft een duidelijke impact gehad op onze winstgevendheid, versterkt door enkele uitzonderlijke 

elementen waarvan het merendeel geen invloed heeft op de cash-flow van het bedrijf. 

 

Het zijn heel gemotiveerde teams met een versterkt en beter gestructureerd service aanbod die bij de aanvang van 

het nieuwe fiscaal jaar voorgesteld worden om zo, desondanks het onzekere economische klimaat, de 

winstgevendheid van het bedrijf in de komende jaren te verbeteren.  

 

Ik wil ook alle actoren bedanken die betrokken zijn bij de evolutie van het business plan van RealDolmen in deze 

complexe economische situatie: de teams die dankzij hun toewijding tegenover onze klanten het vertrouwen in stand 

houden, onze partners die met ons samenwerken om zo de nieuwe technologische uitdagingen om operationele 

prestaties te verbeteren waar elk bedrijf voorstaat (zoals Cloud, mobile, etc.) tegemoet treden, en onze 

aandeelhouders voor hun vertrouwen doorheen de loop der jaren. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Thierry Janssen, 

Vast vertegenwoordiger Tomorrow Now BVBA 
Uitvoerend Voorzitter Raad van Bestuur 



 

 

 

4 

 

2 Activiteitenverslag 2012-2013 

 De omzet komt uit op € 237,7m, een daling met 8% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, voornamelijk 

als gevolg van een daling van de verkoop in Products 

 REBIT van € 1,7m als gevolg van zwakkere prestaties van de activiteiten in combinatie met significante 

eenmalige uitgaven 

 Verlies van € 14,9m als gevolg van waardevermindering op goodwill en eenmalige uitgaven voor 

optimalisatie  

 Sterke en verbeterde financiële structuur met € 23,6m cash en zonder netto schuld. 

 
Marc De Keersmaecker, Algemeen Directeur van RealDolmen, lichtte als volgt toe:  

"De resultaten van het afgelopen jaar zijn niet goed, zelfs gezien in functie van de moeilijke economische situatie, zoals eerder 

gezegd, moet het afgelopen jaar als een overgangsjaar beschouwd worden.  De zwakkere operationele prestaties en belangrijke 

eenmalige gebeurtenissen beïnvloedde het resultaat van het afgelopen jaar.  We starten dit nieuwe boekjaar met een volledige 

geïmplementeerde nieuwe organisatie, een versterkte positie in Wallonië, enkele nieuwe oplossingen die klaar zijn voor een roll-out, 

een geoptimaliseerde kostenbasis na een optimalisatieplan, een sterke financiële structuur met beperkte schulden en een surplus 

aan geldmiddelen die ruimte geven voor externe groei. We hebben trouwe klanten die ons projecten toevertrouwen die van 

essentieel belang zijn voor hun activiteiten. Net als in vorige jaren worden we in 2013 gerangschikt bij de top drie 

outsourcingbedrijven in België en Luxemburg, zoals werd aangetoond door de studie die bij outsourcingklanten werd uitgevoerd door 

het onderzoeksbureau Whitelane. We hebben deze prestatie volledig te danken aan ons toegewijd team van meer dan 1600 IT-

professionals. We zijn ervan overtuigd dat de klanten- en personeelstevredenheid de twee pijlers zijn waarop wij ons succes 

bouwen.  

Voor het volgende jaar willen wij onze activiteiten nog laten groeien en onze winstgevendheid terug naar een normaal niveau 

brengen, ook al vormen de voorspelde algemene marktomstandigheden een uitdaging. Ik ben ervan overtuigd dat het bedrijf zich op 

het juiste spoor bevindt." 

 

Totaalresultaat maart 2013 vs. maart 2012 

in m€  
IFRS FY 

31/03/2013 
IFRS H2 

31/03/2013 
IFRS H1 

30/09/2012 
IFRS FY 

31/03/2012 
Variantie in % 

Omzet 237,7 125,5 112,3 258,5 -8,0% 

Operationele winst (verlies) voor eenmalige opbrengsten 
en kosten (REBIT) 

1,741 4,5 -2,8 13,6 -87% 

Marge 0,7% 3,6% -2,5% 5,3%   

Eenmalige opbrengsten en kosten -13,9 -1,7 -12,3                 -        

Operationele winst (verlies) (EBIT)  -12,2 2,9 -15,0 13,6 -190% 

Marge -5,1% 2,3% -13,4% 5,3%   

Nettowinst (verlies)  -14,9 1,7 -16,6 7,3 -305% 

EBITDA (1) 3,0 4,3 -1,3 17,0 -82% 

EBITDA-marge 1,3% 3,4% -1,2% 6,6%   

 (1) EBITDA=EBIT vermeerderd met afschrijvingen en herwaarderingen (inclusief de afwaardering van de goodwill voor € 12,3m ) 

Balans maart 2013 vs. maart 2012     

 
IFRS 
31/03/2013 

IFRS 
31/03/2012 

Eigen Vermogen 128,0 143,0 

Nettoschuld (2) -3,5 -0,5 

Cash 23,6 51,6 

 (2) Nettoschuld = Financiële schulden en kaskredieten min geldmiddelen    

2.1 Financieel overzicht 

2.1.1 Omzet  
De totale omzet voor het volledige jaar daalde met 8%, voornamelijk door een daling in de verkoop van Products. De 

omzet van Services steeg in België, maar werd getemperd door een zwakkere activiteit in onze internationale 

activiteiten die leidden tot een algemene daling van de omzet in Services van 2,1%. 

 

Omzet per segment in miljoen 
€ 

FY 
2012/2013 

Q4 
2012/2013 

YTD Q3 
2012/2013 

FY 
2011/
2012 

Q4 
2011/2012 

YTD Q3 
2011/2012 

FY 
Variantie 

in % 

Q4 
Variantie 

in % 

YTD Q3 
Variantie 

in % 

Infrastructure Products 65,7    14,8    50,8    82,7    19,4    63,3    -20,6% -23,5% -19,7% 
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Professional Services 131,6    33,7    97,9    139,3    37,6    101,8    -5,5% -10,2% -3,8% 

Business Solutions 40,4    10,3    30,2    36,5    9,2    27,2    10,9% 11,0% 10,8% 

Subtotaal Services & Solutions 172,0    44,0    128,1    175,8    46,8 129,0    -2,1% -6,0% -0,7% 

                   

Totaal Groep 237,7  58,8  178,9  258,5 66,2    192,3    -8,0% -11,1% -7,0% 

 
 Infrastructure Products: De productomzet van boekjaar 2012/2013 daalde met 20,6%. Deze evolutie was 

zichtbaar zowel in België als in Luxemburg. Ook al wordt deze daling nog benadrukt door de sterke prestatie van 
vorig jaar, is ze toch het resultaat van het moeilijke economische klimaat. We ervaren eveneens de eerste 
tekenen van een geleidelijke verschuiving naar een virtualisering van de infrastructuur en cloud computing. De 
recente invoering in ons datacenter, een primeur voor België, van een nieuw pay-as–you-use model op basis 
van de HP Cloud Agile portfolio, is een voorbeeld van de omschakeling van een verkoopmodel van Products 
naar Services. Dit is een positieve evolutie in het licht van ons single-sourceservicemodel, maar zal in de 
toekomst een negatieve impact hebben op onze verkoop in Products. We zijn van mening dat onze 
productportefeuille en bijbehorende diensten ons een positie geven als een van de leiders op het vlak van cloud-
, werkplek- en datacenterinitiatieven.  

 
 Professional Services: Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar daalde de omzet van Professional Services 

met 5,5%. De omzet van onze International Services vertraagde door een moeilijke markt, terwijl in België onze 
Application Services en Infrastructures Services stabiel bleven met een onveranderd personeelsbestand.  De 
uitgebreidheid en de kwaliteit van ons single-sourceaanbod geven ons een uitstekende positie op de Belgische 
markt.  Dit bleek nogmaals uit de studie van 2013 van het onderzoeksbureau Whitelane die peilt naar de 
tevredenheid van Belgische en Luxemburgse klanten over de kwaliteit van Application Development, 
Infrastructure en Maintenance Outsourcing waarin we jaar na jaar tot de top 3 van onze regio blijven behoren.   

 
 Business Solutions: Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar groeide de omzet van Business Solutions met 

10,9%. Onze MS Dynamics activiteit blijft een positieve evolutie vertonen, onder impuls van aanzienlijke 
roadmapinvesteringen in nieuwe applicaties die naar verwachting pas vanaf volgend jaar vruchten zullen 
afwerpen. Het positieve effect van de Belgische Business Solutions activiteiten wordt afgezwakt door de sterke 
achteruitgang van onze Luxemburgse applicatieactiviteit. 

2.1.2 Operationele winst voor eenmalige opbrengsten en kosten  
Dit jaar daalde de REBIT in alle segmenten naar € 1,7m. De marges verkleinden in vergelijking met vorig jaar, 

voornamelijk door een eenmalige overrun bij twee projecten, een in Professional Services en een in Business 

Solutions, voor een totaal van € 5,5m. Dit bedrag omvat een provisie voor toekomstige verliezen. We hebben er 

vertrouwen in dat deze projecten nu onder controle zijn. De marges werden ook beïnvloed door lagere volumes van 

onze Products Business, een verminderde productiviteit in onze internationale activiteiten en eenmalige uitgaven, 

waaronder € 1,5m kosten voor de herstructurering van het management in Corporate. 

 

 
 

De REBIT-marges over het hele boekjaar in het segment Infrastructure Products eindigden op 4,8%, als gevolg van 

een kleiner volume om vaste kosten te absorberen, gecompenseerd door een productmix met hogere marge. 

 

De REBIT van Professional Services eindigde op een lage 4,5%. De achteruitgang van de REBIT is te wijten aan 

een zwakkere productiviteit in zowel onze Application Services als onze Infrastructure Services activiteiten, vooral in 

het eerste semester. In het tweede semester herstelden de prestaties zich tot een beter, maar nog niet bevredigend 

niveau. Na een slechte eerste semester herstelde de operationele marge zich in Frankrijk slechts gedeeltelijk in het 

tweede semester, maar werd dit aanzienlijk verbeterd door de erkenning van €2m belastingkrediet voor boekjaren 

2011, 2012 en 2013. 

 

segment information 

m€ Rev. Rebit % margin Rev. Rebit % margin Rev. Rebit % margin Rev. Rebit % margin Rev. Rebit % margin Rev. Rebit % margin

Infra Products 65,7 3,2 4,8% 36,3 1,8 5,0% 29,4 1,4 4,7% 82,7      6,1         7,4% 38,8      3,2         8,3% 43,9      2,9         6,5%

Professional Services 131,6 5,9 4,5% 67,6 5,2 7,7% 64,0 0,7 1,1% 139,3    11,1      7,9% 72,6      6,4         8,8% 66,7      4,7         7,0%

Business Solutions 40,4 -4,2 -10,5% 21,5 -2,3 -10,6% 18,9 -2,0 -10,3% 36,5      0,9 -        -2,4% 18,0      0,9 -        -5,2% 18,4      0,1         0,4%

Corporate -3,1 -1,3% -0,3 -0,2% -2,9 -2,6% 2,7 -        -1,0% 1,2 -        -0,9% 1,5 -        -1,2%

Group 237,7 1,7 0,7% 125,5 4,5 3,6% 112,3 -2,8 -2,5% 258,5    13,6 5,3% 129,4    7,5         5,8% 129,1    6,1         4,7%

H1 2012/2013H2 2012/2013FY 2012/2013 FY 2011/2012 H2 2011/2012 H1 2011/2012
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De REBIT-marges over het volledige boekjaar in Business Solutions eindigden op -10,5%. Dit is het resultaat van 

aangehouden roadmapinvesteringen (volledig in kosten genomen) in combinatie met enkele belangrijke eenmalige 

kosten in verband met de efficiëntie. Het herschrijven van applicaties voor Wholesale en Enterprise Asset 

Management en de ontwikkeling van onze ziekenhuisapplicatie op basis van MS Dynamics werden afgerond. Begin 

volgend jaar zullen deze nieuwe applicaties worden gecommercialiseerd. In Luxemburg bleef onze Solutions 

Business te maken hebben met het moeilijke economische klimaat in zijn geheel en de lijdende bankactiviteiten in het 

bijzonder.  

 

De Corporate Overhead bedroeg 1,3% van de omzet. Dat ligt in de buurt van het percentage van vorig jaar, 

niettegenstaande de kosten voor de managementherstructurering in september, en wijst op efficiëntiewinsten in 

overhead. 

2.1.3 Operationeel resultaat na eenmalige opbrengsten en kosten 
(EBIT) 

In het eerste semester werd een waardevermindering van € 12,3m uitgevoerd op de goodwill van twee buitenlandse 

dochterondernemingen. In het tweede semester voerden we uitzonderlijke eenmalige uitgaven van € 1,7m uit, na 

initiatieven voor kostenoptimalisering in onze activiteiten zowel in België als in Frankrijk.  

 

De operationele winst (verlies) (EBIT) bedroeg € -12,2m. 

2.1.4 Nettowinst/(verlies) Groep  
De Groep tekende een nettoverlies op van € -14,9m over het jaar. De EBIT werd beïnvloed door de lagere financiële 

resultaten in vergelijking met vorig jaar. 

 

De financiële kosten daalden met € 4,6m tot € 2,2m als gevolg van de drastische vermindering van de schuld na de 

terugbetaling van de converteerbare obligaties tijdens deze eerste helft van het jaar. 

 

De financiële inkomsten bedroegen € 0,2m, d.w.z. € 0,4m lager in vergelijking met vorig jaar als een gevolg van 

lagere cashinvesteringen. 

 

De impact van winstbelasting was beperkt tot € 0,8m. 

2.1.5 Eigen vermogen/nettoschuld 
Het eigen vermogen daalde tot € 128,0m.  

 

De totale schuldpositie bedraagt € 20,135m. De kassaldo's bedragen € 23,622m. Dit resulteert in een negatieve 

nettoschuld of overtollige kaspositie van € 3,487m. 

2.1.6 Verwachtingen voor het boekjaar 2013/2014 
Voor het boekjaar 2013-2014 verwachten we een bescheiden groei van onze omzet in Professional Services en een 

grotere groei van de omzet van onze Business Solutions. De totale omzet van Services zou daarom een goede groei 

moeten kunnen realiseren. De omzet van Products zou geleidelijk blijven dalen door de stijging van initiatieven op het 

vlak van cloud computing. We verwachten dat EBIT-marges op jaarbasis zullen terugkeren naar een niveau om en bij 

de 5 %. 

 

We blijven geloven dat onze status als marktleider, de kracht van ons single-sourceaanbod, het voordeel van de 

strategische projecten waarvan we de vruchten zouden moeten beginnen plukken, de nieuwe organisatie en onze 

financiële stabiliteit, die in woelige tijden des te belangrijker is, ons een gunstige positie bieden voor de komende 

jaren.  
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3 Corporate Governance Verklaring 

3.1 Algemeen 
 

De Raad van Bestuur heeft in 2005 het Corporate Governance Charter (“het Charter”) goedgekeurd op basis van de 

oorspronkelijke Belgische Corporate Governance Code (2004). De Belgische Corporate Governance Code is 

beschikbaar op: www.corporategovernancecommittee.be.  

 

Sinds de publicatie van de Belgische Corporate Governance Code 2009 heeft de NV RealDolmen de Code 2009 als 

huidige referentiecode voor het bedrijf aangenomen. Het Charter staat op de website van de Vennootschap: 

http://www.realdolmen.com/static/files/About%20RealDolmen/corporate_governance_code.pdf 

 

Deze verklaring van deugdelijk bestuur is een hoofdstuk uit het jaarverslag met de informatie bedoeld in de artikelen 

96, §2 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen. Zoals de Code 2009 voorziet, zal RealDolmen in dit hoofdstuk 

uitleggen waarom – eventueel – wordt afgeweken van enkele bepalingen van de Code, overeenkomstig het “pas toe 

of leg uit / comply or explain” principe.  

http://www.corporategovernancecommittee.be/
http://www.realdolmen.com/static/files/About%20RealDolmen/corporate_governance_code.pdf
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3.2 Raad van Bestuur 

3.2.1 Samenstelling afgelopen jaar 
Michel Akkermans (vaste vertegenwoordiger van Pamica NV) is burgerlijk ingenieur elektronica en 

computerwetenschappen met een diploma economie en financiën van de Universiteit Leuven. Hij heeft meer dan 

twintig jaar ervaring in de IT-sector, zowel op nationaal als internationaal vlak. Hij is oprichter en Gedelegeerd 

Bestuurder van de NV Clear2Pay, een bedrijf dat oplossingen voor elektronische betalingen ontwikkelt. Dankzij zijn 

fusie- en acquisitiepolitiek werkt Clear2Pay nu tot in China en Australië. 

 

Hij heeft in 1989 FICS opgericht, een marktleider in software voor online bankieren en verplichte financiële 

rapportering. In 1999 fuseerde hij FICS, samen met Edify en Vertical One, met Security First Technologies, tot de 

internet banking marktleider S1 Corporation (Nasdaq: SONE).  

 

Buiten Clear2Pay is Michel Akkermans ook bestuurder bij de "privak" (private equity closed-end fund) Quest for 

Growth, bij ICT-dienstverlener Approach, bij dataminingspecialist Enqio en bij Agfa-Gevaert Groep. Hij adviseert 

venture capital en private equity fondsen zoals GIMV ICT, Big Bang Ventures en Hummingbird. 

 

Bruno Segers (vaste vertegenwoordiger van All Together BVBA) kwam bij RealDolmen in juli 2007. Hij is de 

vroegere Country General Manager van Microsoft BeLux, waar hij de onderneming in zes jaar van €150m tot €300m 

deed groeien. Hij is actief in de Belgische IT-sector en behoudt in die hoedanigheid zijn mandaten in de Raden van 

Bestuur van i-venture, City Live en IBBT, een onderzoeksinstituut van de Vlaamse regering. 

 

Baron Jef Colruyt, voorzitter van de Colruyt Groep, staat als sinds 1994 aan het hoofd van de Colruyt groep. Hij 

heeft meer dan relevante ervaring in het definiëren van succesvolle strategieën en verwezenlijken van efficiëntie en 

klantentevredenheid  bij verscheidene al dan niet beursgenoteerde ondernemingen.  

 

Wim Colruyt is al 25 jaar actief in de ICT sector waaronder meer dan 10 jaar bij Dolmen Computer Applications in 

sales, software ontwikkeling en als afdelingshoofd. Daarna verantwoordelijk voor ICT van Colruyt Frankrijk en de 

Foodservice branche. Hij heeft een goede ervaring met het integreren van overgenomen bedrijven in een 

multiculturele context en implementatie van ERP-systemen. Hij is actief in verschillende mandaten binnen de Colruyt-

holding. Zijn ICT-achtergrond en de kennis van de historiek en basisbeginselen van de business vormen zijn bijdrage 

tot de Raad van Bestuur.  

 

Gaëtan Hannecart (vaste vertegenwoordiger van Vauban NV) is burgerlijk ingenieur elektromechanica met een MBA 

van Harvard University en staat aan het hoofd van de Matexi-groep die wordt gecontroleerd door de familie Vande 

Vyvere. Matexi is een gediversifieerd bouwbedrijf en vastgoedpromotor, vooral actief in vastgoedontwikkeling en 

woningbouw als investeringen. 

 

Dimitri Duffeleer (vaste vertegenwoordiger van At Infinitum NV) is ingenieur-architect en leidt de bvba Quaeroq, een 

investeringsvehikel van de familie Vande Vyvere, dat tot dusver in verschillende landen van de Europese Unie een 

25-tal participaties beheert in kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen in diverse sectoren. 

 

Filip Roodhooft (vaste vertegenwoordiger van DR Associates BVBA) is doctor in de economische wetenschappen 

en professor aan de K.U.L.  

 

Thierry Janssen (vaste vertegenwoordiger van Tomorrow Now BVBA) heeft een graad in economie en heeft meer 

dan 20 jaar ervaring in algemene directiefuncties in de IT dienstverlenende ondernemingen in verschillende landen. 

Hij is actief in het kader van het Just In Time Management-partnerschap (www.jitm.eu) sinds meer dan 5 jaar. 

3.2.2 April – Oktober 2012 
Van 1 april tot en met 5 oktober 2012, bestond de Raad van Bestuur uit acht leden, waarvan er vier waren 

voorgedragen door de hoofdaandeelhouders. Alle Bestuurders waren Niet Uitvoerend, behalve de Gedelegeerd 

Bestuurder die ook de titel droeg van Chief Executive Officer. Drie Bestuurders waren onafhankelijk op grond van 

criteria van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en van bepaling 2.3 van de Belgische Corporate 

Governance Code. De Voorzitter van de Raad van Bestuur was een Onafhankelijk Bestuurder en deze functie werd 

dus niet gecumuleerd door de Gedelegeerd Bestuurder. 
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Naam Aanvang 

mandaat 

Einde 

mandaat 

Hoofdfunctie 

Voorzitter    

Michel Akkermans, vaste vertegenwoordiger van NV 
Pamica 

2010 2014 C.E.O. Clear2Pay 

    

Gedelegeerd bestuurder    

Bruno Segers, vaste vertegenwoordiger 

van BVBA All Together 

2010 2012 C.E.O. RealDolmen 

    

Bestuurders voorgedragen door hoofdaandeelhouders  

Jef Colruyt 2010 2014 Voorzitter Colruyt Group 

Wim Colruyt 2010 2014 Bestuurder Colruyt Group 

Gaëtan Hannecart 2010 2014 C.E.O. Matexi Group 

Dimitri Duffeleer, vaste vertegenwoordiger van NV 
At Infinitum 

2010 2014 Zaakvoerder 
Quaeroq bvba 

    

Onafhankelijke Bestuurders    

Filip Roodhooft, vaste vertegenwoordiger van BVBA 
DR Associates  

2010 2014 Professor K.U.L. 

Thierry Janssen, vaste vertegenwoordiger van 
BVBA Temad 

2010 2014 Zaakvoerder Temad bvba 

3.2.3 Oktober 2012 – Maart 2013 
Vanaf 6 oktober 2012 tot 31 maart 2013, bestond de Raad van Bestuur uit zeven leden, waarvan er vier zijn 

voorgedragen door de hoofdaandeelhouders. Alle Bestuurders zijn Niet Uitvoerend, behalve de Voorzitter. Twee 

Bestuurders waren onafhankelijk op grond van criteria van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en 

van bepaling 2.3 van de Belgische Corporate Governance Code. De voorzitter van de Raad van Bestuur kreeg de 

functie van uitvoerend bestuurder. 

  

Naam Aanvang 

mandaat 

Einde 

mandaat 

Hoofdfunctie 

Uitvoerend voorzitter    

Thierry Janssen, vaste vertegenwoordiger van 
BVBA Tomorrow Now 

2010 2014 Zaakvoerder BVBA 
Tomorrow Now   

    

Bestuurders voorgedragen door hoofdaandeelhouders  

Jef Colruyt 2010 2014 Voorzitter Colruyt Group 

Wim Colruyt 2010 2014 Bestuurder Colruyt Group 

Gaëtan Hannecart 2010 2014 C.E.O. Matexi Group 

Dimitri Duffeleer, vaste vertegenwoordiger van NV 
At Infinitum 

2010 2014 Zaakvoerder 
Quaeroq bvba 

    

Onafhankelijke Bestuurders    

Filip Roodhooft, vaste vertegenwoordiger van BVBA 
DR Associates  

2010 2014 Professor K.U.L. 

Michel Akkermans, vaste vertegenwoordiger van NV 
Pamica 

2010 2014 C.E.O. Clear2Pay 

 

Afgevaardigde Managing Director, All Together BVBA, vaste vertegenwoordiger Bruno Segers gedurende 

het eerste semester  

  100% 
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Afgevaardigde overige directeurs gedurende het hele jaar 

Thierry Janssen, vaste vertegenwoordiger van BVBA Tomorrow 
Now 

100% 

Jef Colruyt 69% 

Wim Colruyt 85% 

Gaëtan Hannecart 85% 

Dimitri Duffeleer, vaste vertegenwoordiger van NV At Infinitum 100% 

Filip Roodhooft, vaste vertegenwoordiger van BVBA DR 
Associates  

69% 

Michel Akkermans, vaste vertegenwoordiger van NV Pamica 77% 

 

3.2.4 Activiteitenverslag 
De Raad van Bestuur is in het voorbije boekjaar 13 keer bijeengekomen. De Raad van Bestuur heeft toezicht 

uitgeoefend op de activiteiten van de Groep door nazicht van de resultaten aan de hand van de rapportering door de 

Gedelegeerd Bestuurder en, vanaf oktober 2012, door de Algemeen Directeur. De jaar- en halfjaarresultaten en de 

kwartaalresultaten werden goedgekeurd en bekendgemaakt. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur onder meer de 

volgende onderwerpen behandeld: periodiek verslag uitgebracht door het Auditcomité en het Benoemings- en 

Remuneratiecomité, de jaarvergadering in september 2012, de status van business development (fusies, overnames 

en desinvestering), het inkoopprogramma van eigen aandelen, operational excellence en toekomststrategie ("Vision 

2015") en de driemaandelijkse prognoses. 

3.2.5 Gedragsregels belangenconflicten 

Transacties met verbonden ondernemingen 

Artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet een speciale procedure die van toepassing is op 

intragroepverrichtingen of verrichtingen met verbonden ondernemingen. De procedure is van toepassing op 

beslissingen en transacties tussen RealDolmen en verbonden ondernemingen van RealDolmen die geen dochters 

zijn van de ondernemingen. Zij is eveneens van toepassing op beslissingen of transacties tussen elke dochter van de 

onderneming en ondernemingen verbonden aan dochters van RealDolmen die zelf geen dochter zijn van 

RealDolmen. Vooraleer een dergelijke beslissing of transactie wordt genomen of uitgevoerd, dient de Raad van 

Bestuur een bijzonder comité aan te stellen dat bestaat uit drie onafhankelijke bestuurders, bijgestaan door een of 

meer onafhankelijke experts. Dit comité moet de voordelen en de nadelen voor de onderneming van de beslissing of 

transactie afwegen. Het moet de financiële gevolgen ervan expliciteren en bepalen of de beslissing of transactie al 

dan niet een nadeel vormt voor de onderneming dat manifest onwettig is in het licht van het beleid van de 

onderneming. Wanneer het comité besluit dat de beslissing of transactie niet manifest onwettig is, maar van oordeel is 

dat het de onderneming zal schaden, moet het uiteenzetten met welke voordelen is rekening gehouden om de 

nadelen te compenseren. Al deze elementen worden uiteengezet in een advies van het comité. De Raad van Bestuur 

neemt dan een beslissing, rekening houdend met het oordeel van het comité. Elke afwijking van het advies van het 

comité moet gemotiveerd worden. Bestuurders in wiens hoofde een belangenconflict gerezen is, zijn niet gerechtigd 

om deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming (zoals uiteengezet in voorgaande paragraaf). Het advies 

van het comité en de beslissing van de Raad van Bestuur moet ter kennis gebracht worden van de commissaris, die 

een afzonderlijke opinie moet schrijven. Het besluit van het comité, een uittreksel van de notulen van de Raad van 

Bestuur en de opinie van de commissaris moeten bij het jaarlijks rapport van de Raad van Bestuur gevoegd worden.  

 

Deze procedure is niet van toepassing op beslissingen of transacties in de gebruikelijke gang van zaken aan 

gangbare marktcondities, en transacties of beslissingen met een waarde minder dan 1% van de geconsolideerde 

netto-activa van de onderneming.  

 

Gedurende het boekjaar 2012-2013 waren er geen transacties met verbonden ondernemingen. 
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Belangenconflicten 

Elke bestuurder en uitvoerend manager wordt aangemoedigd zijn persoonlijke en zakengerelateerde 

aangelegenheden zo te organiseren dat directe en indirecte belangenconflicten met RealDolmen vermeden worden. 

Onverminderd de toepassing van wettelijke procedures, bevat het Corporate Governance Charter van de 

onderneming specifieke procedures om een uitkomst te bieden bij potentiële conflicten. Samengevat, een bestuurder 

of een uitvoerend manager dient voor zijn benoeming de Raad van Bestuur in kennis te stellen van zijn “verrichtingen 

met verbonden partijen” met de onderneming of diens dochters. Tijdens zijn mandaat moet hij de voorzitter van de 

Raad van Bestuur op de hoogte brengen van alle verrichtingen met verwante partijen met de onderneming of diens 

dochters, die hij wenst te ondernemen, en dergelijke verrichtingen kunnen enkel voltrokken worden met de 

goedkeuring van de Raad van Bestuur.  

 

Artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet een specifieke procedure binnen de Raad van Bestuur in 

geval van een mogelijk belangenconflict voor een of meerdere bestuurders bij het nemen van een of meerdere 

beslissingen of bij het sluiten van transacties door de Raad van Bestuur. In geval van een belangenconflict dient de 

betreffende bestuurder zijn medebestuurders te informeren over het conflict vooraleer de Raad van Bestuur over de 

zaak beraadslaagt en een beslissing neemt over de betreffende materie. Voorts kan de betrokken bestuurder niet 

deelnemen aan de beraadslaging en de stemming door de Raad van Bestuur in zaken die een mogelijk 

belangenconflict met zich kunnen meebrengen.  

 

Artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen voorziet een gelijkaardige procedure in geval van 

belangenconflict voor leden van het uitvoerend comité. In geval van een dergelijk conflict kan enkel de Raad van 

Bestuur de beslissing nemen die geleid heeft tot het bewuste belangenconflict. Het Uitvoerend Managementteam 

wordt niet beschouwd als een uitvoerend comité in de betekenis van artikel 524bis van het Wetboek van 

Vennootschappen.  

 

Tijdens het boekjaar 2012-2013 werd een mogelijk belangenconflict gemeld bij het Benoemings- en 

Remuneratiecomité en de Raad van Bestuur inzake de bijkomende compensatie aan Thierry Janssen als 

onafhankelijk directeur met als speciale opdracht het bijstaan van de Managing Director in het ontwikkelen van een 

change programma omtrent „operational excellence‟. 

 

De rol van Thierry Janssen veranderde in oktober 2012 na het vertrek van Bruno Segers als Managing Director en 

Michel Akkermans legde zijn rol als Voorzitter naast zich neer omwille van persoonlijke beschikbaarheid. 

Thierry Janssen werd verkozen tot uitvoerend voorzitter in oktober 2012 en de bijkomende compensatie werd 

gewijzigd om zijn nieuwe rol in acht te nemen. 

 

Notulen van het Benoemings- en Remuneratiecomité van 26 april 2012: (excerpt) 

"Op verzoek van de Raad beoordeeld het comité de missieparameters van Thierry Janssen. 

Thierry Janssen verwijst naar Artikel 523 van het Vennootschapsrecht en legt uit dat hij zich zal onthouden van 

deelname aan beraadslagingen en beslissingen van het comité en/of de Raad van Bestuur aangaande een 

bijkomende compensatie voor zijn taken die betrekking hebben op het change program." 

 

Het Benoemings- en Remuneratiecomité herzag tijdens de meeting van 6 november 2012 de nota die voorbereid 

werd door Thierry Janssen over de strategische doelstellingen van zijn nieuwe rol als uitvoerend voorzitter: (excerpt) 

“(...) Tenslotte heeft het comité akte genomen dat de rol van uitvoerend voorzitter geen contractuele aansprakelijkheid 

voor het bedrijf met zich meebrengt omdat zijn functie gelinkt is aan het directeurschap, dat op eender welk ogenblik 

("ad notum") kan beëindigd worden zonder schadeloosstelling door de Algemene Vergadering. 

Het comité besluit dat de rollen en verantwoordelijkheden van de functie zoals beschreven in de nota van de 

voorzitter en de daaruitvolgende kosten goed te keuren: 

- December 2011 tot September 2012: €13.000 

- Oktober 2012: €12.000 

- Maandelijkse facturatie in de toekomst op basis van een all-in vergoeding van € 1.100 per halve dag." 

 

De Raad van Bestuur van 6 november 2012 keurde de beslissing van het Benoemings- en Remuneratiecomité van 6 

november 2012 inzake de compensatie voor het change program tussen december 2011 en oktober 2012 alsook de 

compensatie voor zijn nieuwe rol als uitvoerend voorzitter goed: (excerpt) 

"Het Comité bekeek ook de voorwaarden voor de taak van Tomorrow Now sprl and heeft hierover gedelibereerd met 

de andere leden van de Raad. 
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De Raad van Bestuur houdt zich eraan de taak goed te keuren onder de voorwaarden zoals voorgelegd door 

Tomorrow Now sprl bij het Benoemings- en Remuneratiecomité (...)." 

3.2.6 Gedragsregels financiële transacties 
De Raad van Bestuur heeft zijn beleid inzake voorkoming van marktmisbruik bekendgemaakt in het Charter 

(hoofdstuk 4). 

3.2.7 Evaluaties 
De Raad van Bestuur evalueert op relevante tijdstippen de goede werking van het bestuursorgaan overeenkomstig 

hoofdstuk 1 van het Charter. De Raad van Bestuur begon met een 'self assessment oefening' tijdens het boekjaar 

2011-2012, waarvan het resultaat geanalyseerd en besproken werd in het vorige boekjaar. Deze 'zelfevaluatie' 

omvatte het Auditcomité en Benoemings- en Remuneratiecomité. Het debat over de resultaten van de 

zelfevaluatieoefening werd uitgesteld omdat de samenstelling van de raad van bestuur en zijn comités aanzienlijk 

veranderde nadat de Algemeen Directeur het bedrijf verliet in oktober 2012. 

 

De leden van de Raad besloten om een volledig evaluatieproces uit te voeren, van enquête tot analyse, debat en 

actieplan in het nieuwe boekjaar 2013-2014. 
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3.3 Auditcomité 

3.3.1 Samenstelling 
Het Auditcomité bestaat uit drie leden die conform artikel 526bis §2 van het Wetboek van Vennootschappen allen 

niet-uitvoerend bestuurder zijn en waarvan de meerderheid onafhankelijk is. Alle leden beschikken over de nodige 

ervaring die hen geschikt maakt voor de opdrachten van het Auditcomité. De Gedelegeerd Bestuurder en de Chief 

Financial Officer zijn geen lid van het comité maar worden op de vergaderingen uitgenodigd. 

 

Filip Roodhooft (vaste vertegenwoordiger van DR Associates BVBA) is voorzitter van het Comité omwille van zijn 

academische kwalificaties en mandaten aan de K.U.L. en Vlerick Business School op het gebied van accountancy, 

evenals zijn voorzitterschap van de benoemingscommissie van het Belgisch Instituut van de Accountants en 

Belastingconsulenten. 

 

Thierry Janssen (vaste vertegenwoordiger van Temad BVBA) brengt ervaring als manager met 

budgetverantwoordelijkheid in een reeks ICT bedrijven gedurende meer dan twintig jaar waardoor hij visie combineert 

met inzicht in operationele risico‟s. Sinds oktober 2012 volgt Michel Akkermans Thierry Janssen op als lid van het 

Auditcomité. 

 

Dimitri Duffeleer (vaste vertegenwoordiger van At Infinitum NV) is burgerlijk ingenieur-architect en heeft 

verschillende post-universitaire opleidingen gevolgd van bedrijfseconomische en financiële aard. Hij is medeoprichter 

en managing director van het investeringsfonds Quaeroq en heeft meer dan 11 jaar ervaring in de financiële analyse 

van beursgenoteerde bedrijven. Hij zetelt in verschillende raden van bestuur. 

3.3.2 Activiteitenverslag  
Het Auditcomité geeft advies aan de Raad van Bestuur op het vlak van financieel, wettelijk en reglementair toezicht. 

Het Comité heeft specifieke taken, hierbij inbegrepen de financiële verslaggeving, de interne controle en het 

risicomanagement van de Vennootschap, alsook het revisie- en rapporteringsproces met betrekking tot de 

Vennootschap en haar dochters. Het Comité rapporteert op regelmatige basis aan de Raad van Bestuur over de 

uitoefening van zijn plichten en wijst in het bijzonder op de aangelegenheden die nadere actie of verbetering vereisen 

en maakt aanbevelingen over mogelijke optimalisatie. De referentiebepalingen van het Auditcomité worden verder 

beschreven in het Charter.  

 

Het Comité vergaderde vier maal in vorig boekjaar.  

 

Auditcomité Aanwezigheid 

Filip Roodhooft 100% 

Thierry Janssen (eerste semester) 100% 

Michel Akkermans (tweede semester) 0% 

Dimitri Duffeleer 100% 

 

Onderwerpen die vorig jaar nader werden onderzocht waren: jaar-, halfjaar- en kwartaalresultaten, het budgetproces, 

het jaarverslag, de interne en externe audit, het risicobeheer en interne controle, de integriteit van de financiële 

rekeningen. Daarnaast heeft het comité belangrijke thema's zoals projectreview, waardevermindering, operational 

excellence en de keuze van een externe audit commissaris besproken. Het Comité heeft privé-sessies georganiseerd 

met de externe Auditcommissaris, de Chief Financial Officer en de Interne Auditor. 
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3.4 Benoemings- en Remuneratiecomité 

3.4.1 Samenstelling 
Het Benoemings- en Remuneratiecomité bestaat uit drie leden die allen niet-uitvoerende bestuurders zijn. Twee leden 

zijn tevens onafhankelijke bestuurders en dus is het comité conform artikel 526quater §2 van het Wetboek van 

Vennootschappen dat een meerderheid van onafhankelijke bestuurders vereist, samengesteld. Toen Michel 

Akkermans overging naar het Auditcomité, werd hij vervangen door Gaëtan Hannecart, die gezien wordt als 

onafhankelijk bestuurder in de strikte zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen dat bepaalt dat de 

onafhankelijke bestuurder ten minste moeten voldoen aan 9 verschillende criteria.
1
 

 

Alle leden beschikken over de nodige ervaring die hen geschikt maakt voor de opdrachten van het Benoemings- en 

Remuneratiecomité.  

 

De Gedelegeerd Bestuurder en Chief People Officer zijn geen lid van het comité maar worden op de vergaderingen 

uitgenodigd. 

 

Michel Akkermans was voorzitter van het Comité tot oktober 2012 op grond van zijn ervaringen met het aansturen 

van internationale teams en zijn specifieke ervaring als lid van het Benoemings- en Remuneratiecomité van Agfa-

Gevaert, een groot Belgisch beursgenoteerd bedrijf. In oktober 2012 verving Gaëtan Hannecart Michel Akkermans 

als lid van het comité. 

Gaëtan Hannecart is managing director van een groeiende groep familiebedrijven in de vastgoedsector en voorzitter 

van het Benoemings-, Remuneratie- en Corporate Governance comité van Cofinimmo SA, een beursgenoteerd 

(BEL20) bedrijf.  

 

Wim Colruyt heeft meer dan twintig jaar relevante ervaring in het voeren van een geslaagd HR-beleid in onderdelen 

van de Colruyt Groep bij al dan niet beursgenoteerde ondernemingen.  

 

                                                           
1
 De onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526bis, § 2, dient ten minste te voldoen aan volgende criteria : 

1° gedurende een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan zijn benoeming, noch in de vennootschap, noch in een daarmee verbonden vennootschap of 
persoon zoals bepaald in artikel 11, een mandaat van uitvoerend lid van het bestuursorgaan of een functie van lid van het directiecomité of van persoon 
belast met het dagelijks bestuur hebben uitgeoefend; 
2° niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerend bestuurder in de raad van bestuur hebben uitgeoefend, zonder dat dit tijdvak langer 
mag zijn dan twaalf jaar; 
3° gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming, geen deel hebben uitgemaakt van het leidinggevend personeel in de zin van 
artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van de vennootschap of van een daarmee verbonden 
vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11; 
4° geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben ontvangen van de vennootschap of van een 

daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, buiten de tantièmes en de vergoeding die hij eventueel ontvangt of heeft 
ontvangen als niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of lid van het toezichthoudende orgaan; 
5° a) geen maatschappelijke rechten bezitten die een tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een 
categorie aandelen van de vennootschap; 
b) indien hij maatschappelijke rechten bezit die een quotum van minder dan 10 % vertegenwoordigen : 
- mogen die maatschappelijke rechten samen met de maatschappelijke rechten die in dezelfde vennootschap worden aangehouden door 
vennootschappen waarover de onafhankelijk bestuurder controle heeft, geen tiende bereiken van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van 
een categorie aandelen van de vennootschap; 
of 
- mogen de daden van beschikking over die aandelen of de uitoefening van de daaraan verbonden rechten niet onderworpen zijn aan overeenkomsten 
of aan eenzijdige verbintenissen die het onafhankelijk lid van het bestuursorgaan heeft aangegaan; 
c) in geen geval een aandeelhouder vertegenwoordigen die onder de voorwaarden valt van dit punt; 

6° geen significante zakelijke relatie hebben of in het voorbije boekjaar hebben gehad met de vennootschap of met een daarmee verbonden 
vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, noch rechtstreeks noch als vennoot, aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan of lid van het 
leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van een 
vennootschap of persoon die een dergelijke relatie onderhoudt; 
7° in de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer zijn geweest van de huidige of vorige [commissaris]1 van de vennootschap of van een daarmee 
verbonden vennootschap of persoon in de zin van artikel 11; 
8° geen uitvoerend lid zijn van het bestuursorgaan van een andere vennootschap waarin een uitvoerend bestuurder van de vennootschap zetelt in de 
hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of als lid van het toezichthoudende orgaan, en geen andere belangrijke banden hebben 
met uitvoerende bestuurders van de vennootschap uit hoofde van functies bij andere vennootschappen of organen; 
9° geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in de vennootschap of in een daarmee 
verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, een mandaat van lid van het bestuursorgaan, lid van het directiecomité, persoon belast 
met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel, in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie 
van het bedrijfsleven, uitoefenen, of die zich een van de andere in de punten 1° tot 8° beschreven gevallen bevinden. 

Het benoemingsbesluit maakt melding van de motieven op grond waarvan de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder wordt toegekend. 
De Koning, alsook de statuten, kunnen in bijkomende of strengere criteria voorzien. 
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Thierry Janssen heeft verscheidene IT bedrijven geleid van grote omvang en complexiteit; hij draagt zijn 

praktijkgerichte visie en kennis bij in het comité over de IT markt. Hij is de voorzitter van het Benoemings- en 

Remuneratiecomité sinds oktober 2012. 

3.4.2 Activiteitenverslag 
Het Benoemings- en Remuneratiecomité is een permanent Comité van de Raad van Bestuur, dat de Raad 

aanbevelingen verschaft met betrekking tot de benoeming van bestuurders, teneinde ervoor te zorgen dat het 

benoemings- en verkiezingsproces op een adequate en professionele manier georganiseerd wordt. Het geeft advies 

over de toewijzing van functies binnen de Raad van Bestuur. Het Comité bepreekt de vergoeding voor de bestuurders 

die aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd, evenals de benoeming, het ontslag, de 

vergoeding en de eventuele bonussen voor het Uitvoerend Management, en bepaalt mee het algemene salarisbeleid 

van de Groep. De referentiebepalingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité zijn in detail uiteengezet in het 

Charter.  

 

Het Comité vergaderde vijf maal in het vorig boekjaar.  

 

Benoemings- en Remuneratiecomité Aanwezigheid 

Michel Akkermans (eerste semester) 100% 

Gaëtan Hannecart (tweede semester)  100% 

Wim Colruyt 100% 

Thierry Janssen 100% 

 

Onderzochte onderwerpen afgelopen jaar waren: de variabele verloningsherziening t.o.v. boekjaar 2011-2012, 

doelstellingen en variabele lonen van het management tijdens het eerste en tweede semester, de mogelijkheid om 

een nieuw variabel compensatieplan gespreid over drie jaar te ontwikkelen en de noodzaak om een uitzondering op 

Art. 520 W. Venn aan te vragen aan de Algemene Vergadering, de zelfevaluatie van de Raad en comités, de creatie 

van een matrixorganisatie met dubbele rollen in het kader van het change program, de mogelijkheden voor een nieuw 

langetermijn-incentive-plan, de samenstelling van de raad en het principe van een collectieve loonbonus (CAO90) 
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3.5 Uitvoerend Management 

3.5.1 Samenstelling 
Het RealDolmen Management Team bestaat uit de Gedelegeerd Bestuurder - CEO en vijf van zijn directe 

medewerkers ("executives") (gedurende het eerste semester) en de Algemeen Directeur en zeven van zijn directe 

medewerkers ("executives") gedurende het tweede semester. Aan de Gedelegeerd Bestuurder – CEO wordt het 

dagelijks bestuur van de Vennootschap toevertrouwd en aldus vertegenwoordigt hij de Vennootschap “onverminderd 

de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur” zoals de statuten dat bepalen. Hij is 

verantwoordelijk voor de uitwerking van voorstellen voor de Raad van Bestuur met betrekking tot strategie, planning, 

financiën, projecten, personeelsbeleid en budget en elke andere aangelegenheid die behandeld dient te worden op 

het niveau van de Raad van Bestuur. Hij staat ook in voor de implementatie van de goedgekeurde voorstellen. De 

Gedelegeerd Bestuurder – CEO staat aan het hoofd van en houdt toezicht op de verschillende afdelingen van de 

Vennootschap en brengt verslag uit aan de Raad van Bestuur over hun activiteiten. Bij de uitoefening van zijn functie 

wordt hij bijgestaan door het Uitvoerend Management, dat rechtstreeks verslag uitbrengt aan hem. De Raad van 

Bestuur beslist over benoemingen van leden van het Uitvoerend Management op advies van het Benoemings- en 

Remuneratiecomité. Het Uitvoerend Management vormt geen “Executive Committee” (“directiecomité”/”comité de 

direction”) in de betekenis van artikel 524bis van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. 

 

De organisatie van het Uitvoerend Management weerspiegelt de operationele ondernemingsstructuur van de 

Vennootschap. 

 

Het Uitvoerend Management bestond tot oktober 2012 uit: 

Naam Functie 

Marc De Keersmaecker Chief Operational Officer 

Paul De Schrijver Chief Finance Officer 

Dirk Debraekeleer Chief Commercial Officer 

Sabine Fannes Chief People Officer 

Thierry de Vries Secretaris-Generaal 

 

In oktober verlieten de Gedelegeerd Bestuurder - CEO en de Chief Commercial Officer het Bedrijf in onderlinge 

overeenkomst en drie operationele divisies (die oplevering en sales combineren) werden opgericht. 

Transversale functies die de operationele divisies ondersteunen en begeleiden werden gemaakt en / of bevestigd. 

Volgende personen waren benoemd als leden van het Uitvoerend Management: 

 

Naam Functie 

Marc De Keersmaecker Algemeen Directeur 

Dirk De Waegeneire Managing Director Professional Services Infrastructure 

Robin De Witte Managing Director Business Solutions 

Johnny Smets Managing Director Professional Services Applications 

Chantal Roosens Sales Director 

Paul De Schrijver Chief Finance Officer 

Sabine Fannes Chief People Officer 

Thierry de Vries Secretaris-Generaal 
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3.6 Remuneratieverslag 
Het Remuneratieverslag werd ingevoerd door de Wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur in 

beursgenoteerde ondernemingen. 

3.6.1 Remuneratiebeleid 
In het boekjaar 2012-2013 heeft RealDolmen onderzocht om (i) een remuneratiebeleid te ontwikkelen voor de 

bestuurders, de leden van het directiecomité, de andere leiders en de personen belast met het dagelijks bestuur van 

de Vennootschap, en (ii) de remuneratie te bepalen van individuele bestuurders, leden van het directiecomité, andere 

leiders en personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap. 

 

Het Benoemings- en Remuneratiecomité hield rekening met de conclusies van een gerenommeerde adviseur die  

aanbeval om de spreiding van de variabele vergoeding van dit fiscale boekjaar uit te stellen en daartoe een voorstel in 

te dienen bij de algemene aandeelhoudersvergadering. 

 

De adviseur deed nog een tweede aanbeveling over het principe van variabele vergoeding in de komende jaren: voor 

sommige verantwoordelijken kan een versnelling of een vertraging aanvaardbaar zijn. Door de inkomstendrempels, 

EBIT en netto-inkomen in combinatie met persoonlijke MBO's waaronder het gevolg van een nulbonus bij het behalen 

van minder dan 90% van de financiële doelstellingen, was de adviseur de mening toegedaan dat het uitvoerend 

management niet echt wordt aangespoord om beter te doen dan de vooropgestelde prestaties. Dit bracht de 

comitéleden ertoe om de principes achter het beleid van vorig jaar in vraag te stellen en alternatieve voorstellen te 

bespreken. Samen met de Raad van Bestuur ontwikkelde het management een nieuw gecombineerd plan met 

langetermijn incentives, gebaseerd op een vernieuwde strategie en organisatie. Voor het huidige fiscale boekjaar 

werden dezelfde doelen gesteld als in de voorgaande jaren: het jaarlijks vergoedingsverslag van de onderneming 

bevestigt dat de situatie in de lijn ligt van het laatste fiscale boekjaar (75% financiële targets, 25% persoonlijke 

doelstellingen). Op de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering in juli 2012 werden de aandeelhouders 

bijgevolg uitdrukkelijk verzocht tijdens het fiscale boekjaar 2012-2013 geen driejarenplan met langetermijn incentives 

in te voeren.  

 

De MBO's van het senior uitvoerend managementteam, in zijn samenstelling tot oktober 2012, werden beperkt tot het 

eerste kwartaal. Het bonusplan van de vorige jaren bleef behouden. Vanaf november 2012 was de berekening van de 

tweede halfjaarbonus gebaseerd op de halfjaarprognose. 

 

Het Comité besloot de eerste halfjaarbonus niet toe te kennen aan het uitvoerende team.
2
 

 

Het Comité besloot het bedrag  terug te vorderen van € 97.500 dat als voorschot voor de eerste halfjaarbonus was 

betaald aan All Together BVBA, vertegenwoordigd door Bruno Segers, als onderdeel van een regeling op datum van 

4 oktober 2012 die bepaalde dat: 

Als de Raad van het Bestuur van de Onderneming zich uitspreekt over de huidige targets volgens het 

remuneratiebeleid van de Onderneming en op aanraden van het Benoemings- en Remuneratiecomité, en besluit dat 

de bonus die betaalbaar is aan het uitvoerend managementteam waaronder de [CEO] voor de eerste 6 maanden van 

het fiscale boekjaar 2012-2013 lager is dan € 97.500 (bedrag dat 100 % van de target voor de halfjaarbonus 

vertegenwoordigt), dan zal het verschil tussen € 97.500 en het effectief verschuldigde bedrag worden terugbetaald 

door de [CEO] aan de Onderneming op of voor 31 december 2012. 
 

Het Comité bevestigt de volgende forfaitaire vergoedingen in geval van ontslag: 

 12 maanden voor Sabine Fannes, Paul De Schrijver en Thierry de Vries; 

 de wettelijke opzeggingsperiode van 6 maanden blijft behouden voor Johnny Smets met het oog op een 

latere afstemming op de rest van het team. 

 Het Comité belast de uitvoerend voorzitter om verschillende voorstellen voor te bereiden voor de leden van 

het uitvoerend team met een anciënniteit van 30 jaar, d.w.z. Marc De Keersmaecker en Chantal Roosens. 

                                                           
2
 Er kan worden opgemerkt dat het uitvoerende team op 30 mei 2013 een pro rata bonus voor het tweede halfjaar van het fiscale jaar 2012-2013 

weigerde. 
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3.6.2 Vergoeding bestuurders 

Uitvoerend voorzitter 

De uitvoerend voorzitter heeft zijn strategische doelstellingen ingediend bij het Benoemings- en Remuneratiecomité:   

 Ondersteunen van de General Manager; 

 De "lijm" zijn tussen de Raad van Bestuur en het RDMT met het oog op consistentie van de strategie; 

 Kansen grijpen voor "plaatselijke kampioenen". 

In het fiscale boekjaar dat in het jaarverslag wordt besproken werd de operationele missie van de uitvoerend 

voorzitter vergoed als volgt: als bestuurder betaling van dezelfde vaste en variabele vergoedingen als de andere 

bestuurders, en als uitvoerend voorzitter  een speciale vergoeding van € 1.100 per halve dag in het kader van 

uitvoerende ondersteuning. 

Bestuurders 

In het fiscale boekjaar dat in het jaarverslag wordt besproken, werd het volgende remuneratiebeleid gebruikt voor de 

bestuurders, ongeacht of ze leden van een directiecomité waren of niet: 

 

a) principes waarop de remuneratie was gebaseerd, met aanduiding van de relatie tussen remuneratie en prestaties 

De bestuurders ontvangen uitsluitend een vaste vergoeding zonder verband met de resultaten van de Vennootschap 

maar forfaitair ingeschat in functie van de inspanningen besteed aan hun mandaat en de bijzondere 

verantwoordelijkheid eigen aan hun taken binnen de Raad van Bestuur. 

 

b) relatief belang van de verschillende componenten van de vergoeding 

Niet van toepassing, cf. supra. 

 

c) kenmerken van prestatiepremies in aandelen, opties of andere rechten om aandelen te verwerven 

Niet van toepassing, cf. supra. 

 

d) informatie over het remuneratiebeleid voor de komende twee boekjaren 

De komende twee jaar worden geen veranderingen aan het beleid verwacht. 

 

e) wanneer het remuneratiebeleid in vergelijking met het gerapporteerde boekjaar ingrijpend wordt aangepast, dient 

dit in het bijzonder tot uitdrukking te komen 

Niet van toepassing, cf. supra. 

 

(f) Indien bepaalde leden van een directiecomité, bepaalde andere leiders of bepaalde personen belast met het 

dagelijks bestuur ook lid zijn van de Raad van Bestuur, informatie over het bedrag van de remuneratie dat zij in die 

hoedanigheid ontvangen:  

Niet van toepassing, cf. infra. 

 

Op individuele basis werden volgende bedragen van de remuneratie en andere voordelen aan de niet-uitvoerende 

bestuurders toegekend door de Vennootschap of een Vennootschap die tot de consolidatiekring van de 

Vennootschap behoort.: 
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Amounts without VAT 
in EURO 

Effectief 
betaald voor 

FJ 2011-
2012 

Effectief 
betaald voor 

FJ 2012-
2013 

Kosten 
betaald voor 
FJ 2011-2012 

 

Kosten 
betaald 
voor FJ 

2012-2013 

Effectief 
betaald 
voor FJ 

2011-2012 

Effectief 
betaald 
voor FJ 

2012-2013 

Verschuldig
d voor FJ 
2012-2013 

Michel Akkermans, 
vaste 
vertegenwoordiger van 
NV Pamica 

17.500 41.875 0 0 0 0 6.875 

Thierry Janssen  

vaste 
vertegenwoordiger 

van CVBA Just in Time  

(executive chairman) 

0 58.300 0 0 0 0 15.400 

Thierry Janssen, vaste 
vertegenwoordiger van 
BVBA Temad  

(ordinary mandate) 

 

8.750 26.250 0 0 0 0 8.750 

Bruno Segers, vast 
vertegenwoordiger van 
BVBA All Together 

75.000 157.500 5.156 9.073 125.202 (voorschot, 
wordt 

teruggewonn
en) 

97.500 

0 

Jef Colruyt 5.000 15.000 0 0 0 0 5.000 

Wim Colruyt 6.875 20.625 0 0 0 0 6.875 

Gaëtan Hannecart, 
vaste 
vertegenwoordiger van 
NV Vauban  

10.000 16.875 0 0 0 0 6.875 

Dimitri Duffeleer, vaste 
vertegenwoordiger van 
NV At Infinitum 

6.875 20.625 0 0 0 0 6.875 

Filip Roodhooft, vaste 
vertegenwoordiger van 
BVBA DR Associates 

8.750 26.250 0 0 0 0 8.750 

 

3.6.3 Vergoeding CEO 
Gedurende de periode van 1 april tot 4 oktober 2013, het eerste semester, was de Gedelegeerd Bestuurder - CEO de 

enige Uitvoerend Directeur in de Raad van Bestuur. Het managementcontract overeengekomen met de  Gedelegeerd 

Bestuurder voorzag in een vaste jaarlijkse vergoeding van €300.000, betaalbaar in 12 gelijke schijven. Hiernaast werd 

een bijkomende variabele vergoeding van €195.000 voorzien, afhankelijk van het behalen van bepaalde 

doelstellingen. De vaste vergoeding omvatte alle kosten, met uitzondering voor kosten met betrekking tot telefonie, 

internet, restauratie- en vertegenwoordigingskosten, transport en logement bij zakenreizen, die vergoed worden op 

voorlegging van betalingsbewijs. Elke partij had op elk moment het recht de overeenkomst te beëindigen middels een 

voorafgaande opzeggingsperiode van twaalf (12) maanden. De dienstverleningsovereenkomst voorziet strikte niet-

concurrentie- en vertrouwelijkheidverbintenissen. De overeenkomst tussen de Vennootschap en de Gedelegeerd 

Bestuurder - CEO werd beëindigd door middel van dading op 4 oktober 2012. 

 

Deze informatie betreft dus betalingen gedaan aan Bruno Segers voor het eerste halfjaar van het boekjaar, vast 

vertegenwoordiger van All Together BVBA, Gedelegeerd Bestuurder - Chief Executive Officer en wordt verstrekt met 

een uitsplitsing tussen: 
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 Effectief 

betaald voor 

FJ 2011-

2012 

Verschuldigd 

FJ 2012-2013 

Effectief 

betaald voor FJ 

2012-2013 

a) het basissalaris; €75.000 €157.500 €157.500 

b) de variabele remuneratie: alle bijkomende bezoldiging die gekoppeld is aan 

prestatiecriteria met aanduiding van de vorm waarin deze variabele remuneratie 

werd betaald; 

€125.202 0 €97.500 (wordt 
teruggevorderd) 

c) pensioen: de bedragen die zijn betaald gedurende het door het jaarverslag 

behandelde boekjaar of de kosten van de diensten die zijn verleend gedurende 

het door het jaarverslag behandelde boekjaar, naar gelang van het type 

pensioenplan, met een verklaring van de toepasselijke pensioenregeling; 

€0 €0 €0 

d) de overige componenten van de remuneratie, zoals de kosten of waarde van 

verzekeringen en andere voordelen in natura, met een toelichting van de 

bijzonderheden van de belangrijkste onderdelen 

€5.156 €9.073 €9.073 

subtotalen: €205.358  €168.573 €264.073 

  

Indien deze vergoeding aanzienlijk wordt aangepast 

ten opzichte van het betreffend boekjaar in het jaarverslag 

moet dit expliciet worden uitgedrukt. 

 

Nota: 

Als onderdeel van de overeengekomen schikking op 4 oktober 2012, betaalde 

RealDolmen een vergoeding gelijk aan 12 maanden wedde. 

Dit bedraagt de helft van het bedrag van vorig jaar, 

aangezien de relatie na 6 maand beëindigd werd. 

 

 

 

Vergoeding betaald in uitvoering van 

vaststellingsovereenkomst: €525.000 

3.6.4 Vergoeding Uitvoerend Management   

Principes 

Het Uitvoerend Management heeft een gelaagd systeem van vergoeding: 

 Vast loon 

 Groepsverzekering (type vaste bijdrage, pensioenvorming, dekking overlijdensrisico, dekking invaliditeit) en 

een hospitalisatieverzekering; 

 Bedrijfswagen 

 Maaltijdcheques of maaltijdvergoedingen, forfaitaire onkostenvergoeding en, voor sommigen, een home 

office allowance 

 Variabel loon, met name een targetbonus die een percentage bedraagt van het vast loon en in principe een 

cash bonus is afhankelijk van het behalen van gebudgetteerde financiële resultaten door de Groep (omzet 

en EBIT) en het realiseren van persoonlijke doelstellingen die aansluiten op de strategische acties uitgezet in 

het kader van een lange termijn strategie 

 Aandelenopties (Warrantenplan 2008, met uitoefenprijs aan €0,26 – zie IFRS Toelichting 31) 

Volgens de Corporate Governance 2009 Code, in het geval de Uitvoerende Bestuurders, de leden van het 

directiecomité, de andere leiders of de personen belast met het dagelijks bestuur in aanmerking komen voor 

vergoedingen gebaseerd op de prestaties van de Vennootschap of een Vennootschap die tot de consolidatiekring van 

deze Vennootschap behoort, en als deze vergoedingen afhangen van de prestaties van de bedrijfseenheid of de 

prestaties van de betrokkene, dan moeten de criteria voor de evaluatie van de prestaties ten opzichte van de 

doelstellingen, de aanduiding van de evaluatieperiode en de beschrijving van de methoden die worden toegepast, 

bekend gemaakt worden om na te gaan of aan deze prestatiecriteria is voldaan. Echter, deze gegevens dienen zo te 

worden vermeld dat zij geen vertrouwelijke informatie leveren over de strategie van de onderneming. 

 

De buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 juli 2012 heeft een vrijstelling verleend van de 

bepalingen van de wet van 6 april 2010 met betrekking tot variabele vergoeding (art.520 ter Vennootschapsrecht). 

Daarom ontving het uitvoerend management een variabele vergoeding enkel gebaseerd op de resultaten van de 

RealDolmen groep in het afgelopen fiscale jaar 2012-2013. De bonus was afhankelijk van vooraf gedefinieerde en 

objectief meetbare criteria gedurende een boekjaar, in het bijzonder het geconsolideerde resultaat betreffende het 
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omzet, EBIT en het nettoresultaat. Op basis van gecontroleerde resultaten beslist de Benoemings- en 

remuneratiecommissie over de bonussen voorgesteld door de gedelegeerd bestuurder en de Raad van Bestuur 

beslist over de betaling. 

Relatief belang van componenten 

Op globale basis, het bedrag van de remuneratie en andere voordelen die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de 

andere uitvoerende bestuurders, leden van het directiecomité, andere leiders en personen belast met het dagelijks 

bestuur werden verstrekt door de Vennootschap of een Vennootschap die tot de consolidatiekring van deze 

Vennootschap behoort. Deze informatie moet worden verstrekt met een uitsplitsing tussen: 

 

a) het basissalaris 

 

 Totalen 

Betrokken medewerkers: Marc De Keersmaecker, Dirk Debraekeleer (*), Paul De 

Schrijver, Sabine Fannes, Thierry de Vries, Chantal Roosens (**), Johnny Smets (**),  

 

7 

totaalbedrag inclusief patronale lasten: €1.448.411,60 

Betrokken zelfstandigen: Dirk Dewaegeneire, vaste vertegenwoordiger van Adagiotours 

BVBA (**), Robin De Witte, vaste vertegenwoordiger van P.I.W. BVBA (**) 
2 

 

totaalbedrag exclusief btw en patronale lasten, betaald in het boekjaar 2012-2013  €353.710,0085  

 

b) de variabele remuneratie: alle bijkomende bezoldiging die gekoppeld is aan prestatiecriteria met aanduiding 

van de manier waarop deze variabele remuneratie werd betaald in 2012-2013 

 

 Totalen  

Betrokkenen: cf. supra 7  

Loonbonus €0,00  

Variabele remuneratie (gerelateerd aan 2011-2012, maar betaald in 2012-2013) €439.604,00 excl. PL 

Vakantiegeld op variabele remuneratie €68.871,29 excl. PL 

totaalbedrag inclusief patronale lasten: €674.616,30 incl. PL 

Betrokken zelfstandigen: Dirk Dewaegeneire, vaste vertegenwoordiger van Adagiotours 

BVBA (**), Robin De Witte, vaste vertegenwoordiger van  P.I.W. BVBA (**) 
  

 

totaalbedrag exclusief btw en zonder patronale lasten, betaald in het boekjaar 2012-

2013     
€63.427  

 

 

c) pensioen: de bedragen die zijn betaald gedurende het door het jaarverslag behandelde boekjaar of de kosten 

van de diensten die zijn verleend gedurende het door het jaarverslag behandelde boekjaar, naar gelang van het 

type pensioenplan, met een verklaring van de toepasselijke pensioenregeling 

 

 Totalen  

Betrokkenen: cf. supra 7  

maandelijkse werkgeversbijdrage groepsverzekering basis €15.724,37 excl. PL 

maandelijkse werkgeversbijdrage groepsverzekering legacy €0,00 excl. PL 

maandelijkse werknemersbijdrage groepsverzekering €734,09 excl. PL 

maandelijkse werkgeversbijdrage KVGI €565,53 excl. PL 

maandelijkse werkgeversbijdrage hospitalisatieverzekering €68,11 excl. PL 

maandelijks solidariteitsfonds €1,50 excl. PL 

op jaarbasis €157.829,26 Incl. PL 

betrokkenen: Dirk Dewaegeneire, vaste vertegenwoordiger van Adagiotours BVBA (**), 

Robin De Witte, vaste vertegenwoordiger van  P.I.W. BVBA (**) 
  

Totaalbedrag exclusief btw en zonder patronale lasten €0,0  

 

d) de overige componenten van de remuneratie, zoals de kosten of waarde van verzekeringen en andere 

voordelen in natura, met een toelichting van de bijzonderheden van de belangrijkste onderdelen 
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 Totalen  

Betrokkenen, cf. supra maar niet allen op dezelfde wijze, bijvoorbeeld 

maaltijdvergoedingen of maaltijdcheques 
7 

 

Maaltijdvergoedingen €1.261,44 Nvt 

Forfaitaire onkostenvergoedingen  €2.050,00 Nvt 

Maaltijdcheques €80,28 Nvt 

Home Office Allowance €700,00 Nvt 

op jaarbasis €38.895,84 Nvt 

betrokkenen: Dirk Dewaegeneire, vaste vertegenwoordiger van Adagiotours BVBA (**), 

Robin De Witte, vaste vertegenwoordiger van  P.I.W. BVBA (**) 
  

Totaal exclusief btw €3.100,58  

(*) eerste halfjaar 

(**) tweede halfjaar 

 

e) indien deze remuneratie in vergelijking met het door het jaarverslag behandelde boekjaar ingrijpend wordt 

aangepast, dient dit duidelijk gepreciseerd te worden. Veranderingen aan het managementteam leiden tot vele 

uitdagingen, niet in het minst met betrekking tot compensatie. Op aanbeveling van de Benoemings- en 

remuneratiecommissie werd beslist om van deze uitdaging een opportuniteit te maken en het remuneratiebeleid voor 

alle leden van het managementteam te harmoniseren. Dit resulteerde in geharmoniseerde vergoedingen en voordelen 

en, wanneer nodig, enkele individuele wijzigingen aan arbeidsovereenkomsten en/of vergoeding. Het resultaat is dat, 

na verloop van tijd, het remuneratiebeleid voor het uitvoerend management volledig op één lijn zal worden gebracht. 

Het beleid zal op jaarlijkse basis worden gebenchmarkt.  

 
Remuneratiebeleid voor de komende twee boekjaren 

De Raad van Bestuur blijft nieuwe mogelijkheden onderzoeken om het remuneratiebeleid van de Vennootschap beter 

af te stemmen op de strategische visie en operational excellence. Harmonisering van vergoedingen en voordelen op 

verschillend managementniveau, inclusief de introductie van variabele vergoeding op meerdere niveaus en de 

koppeling tussen doelstellingen en groeps- en divisieprestaties. 

 
Kenmerken aandelenopties 

Voor de uitvoerende bestuurders, de leden van het directiecomité, de andere leiders en de personen belast met het 

dagelijks bestuur, op individuele basis, het aantal en de voornaamste kenmerken van de aandelen, de aandelenopties 

of alle andere rechten om aandelen te verwerven, toegekend, uitgeoefend of vervallen in de loop van het door het 

jaarverslag behandelde boekjaar. 

 

Er werden tijdens het boekjaar geen nieuwe aandelenopties uitgegeven aan en geen warrants uitgeoefend door 

begunstigde leden van het Uitvoerend Management. Voor meer details over het Warrantenplan 2008 wordt verwezen 

naar IFRS toelichting 32 hierna. 

 
Bepalingen omtrent vertrekvergoedingen 

Voor de uitvoerende bestuurders, de leden van het directiecomité, de andere leiders en de personen belast met het 

dagelijks bestuur, op individuele basis, de bepalingen omtrent vertrekvergoedingen. 

 

Gedurende het boekjaar 2012-2013 werden de leden van het uitvoerend management tewerkgesteld op basis van 

een arbeidsovereenkomst, behalve de gedelegeerd bestuurder (All Together BVBA – zie hierboven 4.6.3), de 

gedelegeerd bestuurder Professional Services Infrastructure (Adagiotours BVBA) en de gedelegeerd bestuurder 

Business Solutions (P.I.W. BVBA) die een serviceovereenkomst ondertekenden. Arbeidsovereenkomsten zijn van 

onbepaalde duur, met een proefperiode. Tewerkstelling kan te allen tijde door de Vennootschap worden beëindigd, 

met inachtneming van een opzegperiode gedefinieerd op 12 maanden in het geval van CFO Paul De Schrijver, CPO 

Sabine Fannes en Secretary General Thierry de Vries. Voor Algemeen Directeur Marc De Keersmaecker, 

gedelegeerd bestuurder Professional Services Applications Johnny Smets en Sales Director North Chantal Roosens 

geldt de wettelijke opzegperiode, onder voorbehoud van artikel 554 Wetboek Vennootschappen. De 

serviceovereenkomsten met Adagiotours BVBA en P.I.W. BVBA bepalen een opzegperiode van 6 maanden. De 

arbeids- en serviceovereenkomsten bevatten strikte niet-concurrentiebedingen voor 12 maanden, alsook 

vertrouwelijkheidsbedingen en IP overdrachtsbepalingen. 

 

Vertrekvergoedingen 

In geval van vertrek van de uitvoerende bestuurders, de leden van het directiecomité, de andere leiders of de 

personen belast met het dagelijks bestuur, de verantwoording en de beslissing door de Raad van Bestuur, op voorstel 
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van de Benoemings- en remuneratiecommissie, of de betrokkenen in aanmerking komen voor een vertrekvergoeding, 

en de berekeningsbasis hiervoor zijn: 

 

Uittreksel vergadering Raad van Bestuur 27 september 2012 

"Gezien de urgentie en onder strikte confidentie met het oog op een algemene mededeling op het einde van volgende 

week, beslist de Raad van Bestuur: 

1. Reorganisatie uitvoerend management: 

(…) De huidige C.O.O. Marc De Keersmaecker zal worden gevraagd om C.E.O. te worden, met ingang van 5 oktober 

2012 uiterlijk; 

Alle andere leidinggevende functies, met inbegrip van Dirk Debraekeleer, worden uitgesteld voor bevestiging of 

onderhandeling tot 5 oktober 2012. 

 

Uittreksel vergadering Raad van Bestuur 3 oktober 2012 

"(...) de overeenkomst gesloten met de C.O.O. na de discussie van de laatste maanden zal worden uitgevoerd van 

zodra de [nieuwe] Voorzitter een laatste ontmoeting heeft gehad met Dirk Debraekeleer.” 

 

Terugvorderingsrecht 

Voor de uitvoerende bestuurders, de leden van het directiecomité, de andere leiders en de personen belast met het 

dagelijks bestuur, de mate waarin ten gunste van de Vennootschap voorzien is in een terugvorderingsrecht van de 

variabele remuneratie die wordt toegekend op basis van onjuiste financiële gegevens. 

 

Tijdens boekjaar 2012-2013 was er geen terugvorderingsrecht in de zin van de wet voorzien in de bonuspolicy. 
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3.7 Externe en interne audit 

3.7.1 Externe audit 
De Algemene Jaarvergadering van Aandeelhouders van 8 september 2010 herbenoemde Deloitte Bedrijfsrevisoren  

BV o.v.v.e. CVBA, een burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een coöperatieve Vennootschap met beperkte  

aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b als commissaris  

van de Vennootschap voor een vierde periode van drie jaar, die begon op 1 april 2010 en een einde zal nemen na de  

Algemene Vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 maart 2013.  

 

Voor de uitoefening van zijn mandaat werd Deloitte Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door William Blomme, 

opgenomen in het register van erkende bedrijfsrevisoren van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, onder referte IBR 

A01724.  

 

Het laatste fiscale jaar ontving de auditor de volgende bedragen:  

 

Statutaire opdracht   €151.680 EUR 

Buitengewone activiteiten of opdrachten €12.686 EUR 

 

Het laatste fiscale jaar ontvingen partijen verwant met de auditor volgende bedragen: 

 

Audit van buitenlandse filialen  €70.000 EUR 

Fiscaal advies    €30.920 EUR 

3.7.2 Interne audit 
De interne audit wordt uitgeoefend door de interne auditor die op kwartaalbasis rapporteert aan het Auditcomité en 

hiërarchisch rapporteert aan de secretaris van de Raad van Bestuur. De interne auditor werkt volgens de beginselen 

vastgelegd in het Charter, meer bepaald de volgende richtlijnen (Bijlage 3 van het Charter van het Auditcomité):  

(a) Documenten, verslagen en andere relevante informatie terugvinden over het interne auditproces, de 

interne controles, de systemen voor risicomanagement en de systemen die de compliance 

verzekeren; 

(b) Samen met de verantwoordelijke voor de interne auditor(s) en de managers belast met de interne 

controles, hun verantwoordelijkheid evalueren inzake problemen met, defecten of fouten in de 

interne audit en de interne controles;  

(c) Met het uitvoerend management de risicomanagementsystemen bespreken om bijkomende 

informatie en opheldering te krijgen, en hun verantwoordelijkheid registreren voor problemen, 

defecten of fouten in de risicobeheersystemen;  

(d) Met de compliance officer (i) de regels ter preventie van marktmisbruik, (ii) de gebreken van de 

regels, (iii) en mogelijke schendingen van de regels bespreken;  

(e) Verslagen verkrijgen van het Bestuur, het hoofd van de Interne Auditafdeling van de Onderneming 

en de externe auditor die bevestigen dat de Onderneming en haar dochterondernemingen de 

toepasselijke wetten en voorschriften naleven, evenals de statuten van de Onderneming;  

(f) Met het Bestuur en de externe auditor alle correspondentie met wetgevende instellingen en 

overheidsinstellingen bespreken, evenals de gepubliceerde verslagen van belangrijke zaken die 

betrekking hebben op de financiële berichten van de Onderneming of haar boekhoudbeleid;  

(g) Met de respectieve leden van de juridische afdeling van de Onderneming alle juridische 

aangelegenheden bespreken die een belangrijke impact zouden kunnen hebben op de financiële 

berichten van de Onderneming met betrekking tot de naleving van de toepasselijke wetten en 

voorschriften;  

(h) Met het Bestuur de resultaten bespreken van het onderzoek naar de efficiëntie van de interne 

auditfunctie, de interne controles, de risicomanagementsystemen en de systemen die de 

compliance verzekeren, en verbeteringen voorstellen aan het Bestuur;  

(i) Advies geven aan het Bestuur over het reglement en de procedures van de Onderneming op het 

vlak van de compliance met de toepasselijke wetten en voorschriften.  

(j) Elke individuele verantwoordelijke manager kan een audit vragen, en indien dit vrijwillig gebeurt, 

wordt het verslag van deze audit alleen naar de manager gestuurd die het verzoek heeft ingediend. 
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Indien een niet-aangekondigde audit plaatsvindt, wordt het auditverslag naar de manager/afdeling van de audit, de 

toezichthoudende manager en de verantwoordelijke manager van de afdeling interne audit gestuurd.  

Het Auditcomité hoort een keer per jaar in besloten vergaderingen de interne auditor, de externe auditor en de CFO, 

alleen zonder de aanwezigheid van andere leden van het management of de uitvoerende bestuurder. 

3.7.3 Belangrijke kenmerken van interne controle en beheerssystemen  

Algemeen 

De Raad van Bestuur en het management van de onderneming zijn verantwoordelijk voor het invoeren en in 

standhouden van een coherent geheel van interne controles. Interne controle is in zijn ruime definitie een proces 

gericht op het verkrijgen van redelijke zekerheid inzake het bereiken van doelstellingen met betrekking tot (a) de 

effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsprocessen, (b) de betrouwbaarheid van de financiële rapportering, en (c) de 

naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.  

 

De risicobeheer- en interne auditsystemen van RealDolmen zijn opgezet in overeenstemming met de relevante 

wettelijke bepalingen, de vereisten opgelegd door de Belgische Corporate Governance Code en de principes van het 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”), dit alles rekening houdend met de 

omvang en de specifieke behoeften van de Groep. 

 

De Groep heeft zoals eerder vermeld een interne auditor aangesteld die de goede werking van het interne 

controleframework nagaat en aanbevelingen formuleert voor verdere verbetering. In het vorige fiscale jaar was hij ook 

verantwoordelijk voor een speciaal project dat werd voortgezet tijdens het fiscale jaar 2012-2013. Het heeft betrekking 

op het 'New Way of Working', in het bijzonder de evaluatie van het onroerend goed de Vennootschap met het oog op 

een mogelijke verplaatsing van deel of het geheel van haar middelen. In het huidige boekjaar 2013-2014 zal zijn 

betrokkenheid bij dit project sterk worden verminderd. 

Controleomgeving 

RealDolmen past een Corporate Governance Charter toe dat leidt tot het respecteren van gangbare ethische normen 

door bestuurders, management en personeel bij de uitoefening van hun taken. De managementaanpak is erop gericht 

efficiënt en snel te komen tot weloverwogen beslissingen, op het vlak van operationele, commerciële, financiële of 

andere vormen van risico‟s. De Groep is onderverdeeld in afdelingen waarvan de medewerkers beschikken over 

functieomschrijvingen. De delegaties van bevoegdheden zijn vastgelegd. 

 

De bedrijfsprocessen zijn op basis van het APQC- model gerubriceerd in het „Audit Universe‟ en worden systematisch 

gedocumenteerd. De proceseigenaars bewaken de effectiviteit en efficiëntie van het proces en bouwen de nodige 

controle- en meetpunten in om de goede werking en de output van het proces te bewaken. De bedrijfsprocessen 

worden regelmatig geëvalueerd en zijn voor alle medewerkers toegankelijk via het RealDolmen-intranet. 

 

De controleomgeving met betrekking tot de financiële rapportering is opgebouwd rond centraal opgestelde teams voor 

boekhouding, controle- en rapporteringswerkzaamheden. De Group Controller en de Group Reporting Manager 

rapporteren aan de CFO en hanteren professionele boekhoud -, rapportering - en consolidatiesoftware met 

ingebouwde controles en validatie. Maandelijks worden volledige interne verslagen opgesteld die worden nagezien 

door en besproken met het Uitvoerend Management. 

 

Daarnaast voert de interne auditor een risico-gebaseerd auditplan uit waarbij de controles in de sleutelprocessen 

worden opgevolgd en geëvalueerd. De bevindingen en aanbevelingen worden gerapporteerd aan het 

verantwoordelijke management en de procesverantwoordelijke en wordt samengevat besproken op het Auditcomité. 

Risicobeheer 

Leidinggevenden doorheen de hele onderneming en op alle niveaus van de organisatie zijn verantwoordelijk voor het 

risicobeheer. Van deze personen wordt verwacht dat ze zich bewust zijn van risico‟s en deze begrijpen wanneer ze 

strategieën ontwikkelen, doelstellingen bepalen en beslissingen nemen. Zij worden daarbij ondersteund via 

gestructureerd intern overleg en door centrale diensten zoals o.a. Legal.  
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De risicoanalyses en de werking van de interne audit worden permanent bijgewerkt op basis van de auditrapporten 

van de interne en externe auditor. In het afgelopen fiscale jaar werden de resultaten van een globale risicoanalyse, 

uitgevoerd door Deloitte Bedrijfsrevisoren, opgevolgd en gerapporteerd aan het Auditcomité. Het Comité hield op zijn 

beurt de Raad van Bestuur op de hoogte. 

Controleactiviteiten 

De objectieven op strategisch, operationeel, financieel en fiscaal gebied worden vastgelegd in een strategisch plan en 

het jaarlijks budget dat door de Raad van Bestuur wordt goedgekeurd. De risico's die een gevaar vormen voor deze 

objectieven worden beschreven en, samen met de realisatie van de objectieven, gecontroleerd en gerapporteerd op 

managementniveau doorheen de organisatie. Ze worden gerapporteerd aan het RealDolmen Management Team, het 

Auditcomité en de Raad.   

 

Beleidsbepalingen en procesbeschrijvingen die een uniforme, gestandaardiseerde en gecontroleerde manier van 

werken realiseren, zijn geschikt voor de belangrijkste onderliggende processen en onderhevig aan een periodieke 

beoordeling door de proceseigenaars, in overleg met de betrokken verantwoordelijke managers. Interne audit 

beoordeelt deze processen op een roterende basis in functie van de gemaakte risicoanalyse.  

 

De correcte toepassing van de boekhoudnormen en de juistheid, consistentie en volledigheid van de rapportering 

worden op permanente basis gecontroleerd door de Group Controller en de Group Reporting Manager. Bijkomend 

worden periodieke audits uitgevoerd door de interne auditor. Deze laatste pleegt daarnaast overleg met de externe 

auditor om specifieke aandachtsgebieden eventueel verder uit te diepen. 

Informatie en communicatie 

RealDolmen heeft een ERP-systeem en ondersteunende IT- applicaties ingevoerd om a) de efficiënte verwerking van 

de transacties te ondersteunen en b) het management te voorzien van betrouwbare financiële en operationele 

informatie om de activiteiten te beheren, te controleren en te sturen.  

 

De nodige processen, budgetten en capaciteit zijn voorzien om de prestaties, de beschikbaarheid en de integriteit van 

de IT- systemen te behouden. 

 

Het verstrekken van periodieke financiële informatie naar de markt wordt gestroomlijnd door een gepaste toewijzing 

van verantwoordelijkheden, coördinatie tussen de verschillende betrokken afdelingen en een gedetailleerde financiële 

kalender. In het eerste en derde kwartaal wordt een trading update vrijgegeven terwijl alle relevante financiële 

informatie halfjaarlijks en na het einde van het boekjaar wordt bekendgemaakt. 

Opvolging en sturing 

De interne controle wordt voortdurend opgevolgd door het management. De prestaties van de operationele activiteiten 

worden gemeten en vergeleken met budgetten, lange termijnplannen en key performance indicatoren. 

 

De opvolgingsprocedures bestaan uit een combinatie van toezicht op het management en van onafhankelijke 

objectieve beoordelingen van deze activiteiten door interne audit, externe audit of andere derde partijen. Relevante 

bevindingen van interne audit en/of de commissaris in verband met de procesprestaties, richtlijnen en procedures, 

scheiding van verantwoordelijkheden en de toepassing van de boekhoudnormen worden gerapporteerd aan het 

Auditcomité. 

 

De cijfers op kwartaalbasis en de jaar- en halfjaarrapportering wordt uitvoerig toegelicht door de financiële directie in 

het Auditcomité en nadien in de Raad van Bestuur. Het nazicht door het Auditcomité omvat o.a. de periodieke 

informatie naar de markt, de goedkeuring van de gerelateerde persberichten, de consistente toepassing van de 

boekhoudregels en het impact van eventuele nieuwe IFRS- boekhoudnormen.  
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3.8 Aandeelhouders 

3.8.1 Aandeelhoudersovereenkomsten en controle  
De Vennootschap is niet op de hoogte van aandeelhoudersovereenkomsten die stem- of overdrachtsrechten zouden 

beperken.  

 

Zoals blijkt uit de aangiften gedaan door de aandeelhouders, wordt RealDolmen op dit moment indirect gecontroleerd 

door twee aandeelhoudersgroepen, die samen bijna 26% van het door de Vennootschap uitgegeven kapitaal in 

handen houden: de familie Colruyt en de familie Vande Vyvere. De Vennootschap is niet op de hoogte van 

overeenkomsten tussen deze partijen wat betreft de uitoefening van gemeenschappelijke controle over de 

Vennootschap. 

 

In het geval een Vennootschap een of meer controlerende aandeelhouders heeft, bepaalt de Belgische Corporate 

Governance Code dat de Raad van Bestuur ernaar moet streven dat de controlerende aandeelhouders weloverwogen 

gebruik maken van hun positie en dat zij de rechten en belangen van de minderheidsaandeelhouders respecteren. 

Wezenlijke beperkingen of lasten die een moedervennootschap heeft opgelegd, of waarvan zij de instandhouding 

heeft verlangd moeten in overeenstemming met artikel 524 in fine van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen 

bekend worden gemaakt.  

3.8.2 Transacties met verbonden ondernemingen 
Artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet een speciale procedure die van toepassing is op 

intragroepverrichtingen of verrichtingen met verbonden ondernemingen. De procedure is van toepassing op 

beslissingen en transacties tussen RealDolmen en verbonden ondernemingen van RealDolmen die geen dochters 

zijn van de ondernemingen. Zij is eveneens van toepassing op beslissingen of transacties tussen elke dochter van de 

onderneming en ondernemingen verbonden aan dochters van RealDolmen die zelf geen dochter zijn van 

RealDolmen. Vooraleer een dergelijke beslissing of transactie wordt genomen of uitgevoerd, dient de Raad van 

Bestuur een bijzonder comité aan te stellen dat bestaat uit drie onafhankelijke bestuurders, bijgestaan door een of 

meer onafhankelijke experts. Dit comité moet de voordelen en de nadelen voor de onderneming van de beslissing of 

transactie afwegen. Het moet de financiële gevolgen ervan expliciteren en bepalen of de beslissing of transactie al 

dan niet een nadeel vormt voor de onderneming dat manifest onwettig is in het licht van het beleid van de 

onderneming. Wanneer het comité besluit dat de beslissing of transactie niet manifest onwettig is, maar van oordeel is 

dat het de onderneming zal schaden, moet het uiteenzetten met welke voordelen is rekening gehouden om de 

nadelen te compenseren. Al deze elementen worden uiteengezet in een advies van het comité. De Raad van Bestuur 

neemt dan een beslissing, rekening houdend met het oordeel van het comité. Elke afwijking van het advies van het 

comité moet gemotiveerd worden. Bestuurders in wiens hoofde een belangenconflict gerezen is, zijn niet gerechtigd 

om deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming (zoals uiteengezet in voorgaande paragraaf). Het advies 

van het comité en de beslissing van de Raad van Bestuur moet ter kennis gebracht worden van de Bedrijfsrevisor, die 

een afzonderlijke opinie moet schrijven. Het besluit van het comité, een uittreksel van de notulen van de Raad van 

Bestuur en de opinie van de commissaris moeten bij het jaarlijks rapport van de Raad van Bestuur gevoegd worden.  

 

Deze procedure is niet van toepassing op beslissingen of transacties in de gebruikelijke gang van zaken aan 

gangbare marktcondities, en transacties of beslissingen met een waarde minder dan 1% van de geconsolideerde 

netto-activa van de onderneming.  

 

Gedurende het besproken boekjaar waren er geen transacties met verbonden ondernemingen die de toepassing van 

artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen vereisten.  

3.8.3 Belangenconflicten  
Elke bestuurder en uitvoerend manager wordt aangemoedigd zijn persoonlijke en zakengerelateerde 

aangelegenheden zo te organiseren dat directe en indirecte belangenconflicten met RealDolmen vermeden worden. 

Onverminderd de toepassing van wettelijke procedures, bevat het Corporate Governance Charter van de 

onderneming specifieke procedures om een uitkomst te bieden bij potentiële conflicten. Samengevat, een bestuurder 

of een uitvoerend manager dient voor zijn benoeming de Raad van Bestuur in kennis te stellen van zijn “verrichtingen 

met verbonden partijen” met de onderneming of diens dochters. Tijdens zijn mandaat moet hij de voorzitter van de 

Raad van Bestuur op de hoogte brengen van alle verrichtingen met verwante partijen met de onderneming of diens 
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dochters, die hij wenst te ondernemen, en dergelijke verrichtingen kunnen enkel voltrokken worden met de 

goedkeuring van de Raad van Bestuur.  

 

Artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet een specifieke procedure binnen de Raad van Bestuur in 

geval van een mogelijk belangenconflict voor een of meerdere bestuurders bij het nemen van een of meerdere 

beslissingen of bij het sluiten van transacties door de Raad van Bestuur. In geval van een belangenconflict dient de 

betreffende bestuurder zijn medebestuurders te informeren over het conflict vooraleer de Raad van Bestuur over de 

zaak beraadslaagt en een beslissing neemt over de betreffende materie. Voorts kan de betrokken bestuurder niet 

deelnemen aan de beraadslaging en de stemming door de Raad van Bestuur in zaken die een mogelijk 

belangenconflict met zich kunnen meebrengen.  

 

Artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen voorziet een gelijkaardige procedure in geval van 

belangenconflict voor leden van het uitvoerend comité. In geval van een dergelijk conflict kan enkel de Raad van 

Bestuur de beslissing nemen die geleid heeft tot het bewuste belangenconflict. Het Uitvoerend Managementteam 

wordt niet beschouwd als een uitvoerend comité in de betekenis van artikel 524bis van het Wetboek van 

Vennootschappen.  

 

Tijdens het boekjaar 2012-2013, werden geen potentiële belangenconflicten gemeld aan de Raad van Bestuur, 

behalve de kwestie vermeld onder 3.2.5 hierboven, gerelateerd aan de vergoedingen voor de opdracht van de 

uitvoerende voorzitter van Tomorrow Now BVBA.  

3.8.4 Schema aandeelhoudersstructuur 
 

 
 

 

 

3.8.5 Referentieaandeelhouders 
De Vennootschap heeft geen kennis van kruisparticipaties tussen de referentieaandeelhouders die worden 

vertegenwoordigd door de volgende Vennootschappen: 

 
DIM NV QUAEROQ CVBA 
HIM NV BRUFIN NV 
HIM TWEE NV Samen aangeduid als "QuaeroQ" in het diagram hierboven 
ANIMA NV 
HERBECO NV 
FARIK NV 
ETN FR. COLRUYT NV 
Samen aangeduid als "Colruyt" in het diagram hierboven 
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3.9 Algemene Vergaderingen 

3.9.1 Buitengewone algemene vergaderingen  
Op 20 juli 2012 heeft een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders plaatsgevonden. De 

aandeelhouders keurden alle voorgestelde beslissingen goed: 

- Kapitaalvermindering overeenkomstig de artikelen 620, 623, 624 en 625 van het Belgisch Wetboek van 

vennootschappen met een bedrag van € 2.523.556,27 en de vernietiging van 145,389 verworven eigen 

aandelen verworven ondanks artikel 617 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen.  

- Kapitaalverhoging met een bedrag van €2.523.556,32 door incorporatie van de uitgiftepremie naar 

€32.193.100,00 zonder uitgifte van nieuwe aandelen.  

- Vaststelling dat de voormelde kapitaalverhoging en kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werden 

en het maatschappelijk kapitaal aldus € 32.193.100,00 bedraagt.  

- Vernieuwing van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen, 

zoals gesteld in artikel 603 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen, met een maximum bedrag 

gelijk aan het maatschappelijk kapitaal op datum van deze vergadering, zijnde €32.193.100,00, voor een 

termijn van 5 jaar ingaand vanaf de publicatiedatum van het machtigingsbesluit van de Algemene 

Vergadering en vernieuwing van de machtiging om het maatschappelijk kapitaal te verhogen ingeval van een 

openbaar overnamebod, voor een termijn van 3 jaar, ingaand op 20 juli 2012.  

- Goedkeuring van de niet toepassing van de bepalingen van artikel 520ter hierboven vermeld voor het 

boekjaar 2012-2013. 

  

Een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders keurde op 17 april 2013 de fusie met de 100% 

dochteronderneming Alfea Consulting BVBA goed, en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2013. 

3.9.2 Laatste Algemene Vergadering 
Op 12 september 2012 heeft een algemene vergadering van aandeelhouders plaatsgevonden. 
 
De aandeelhouders keurden alle voorgestelde beslissingen goed: 
 

 Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 
maart 2012 en bestemming van het resultaat; 

 Verlening van kwijting van aansprakelijkheid aan de bestuurders en de commissaris; 
 Ontslag en benoeming van bestuurders;  
 Goedkeuring van het remuneratieverslag; 
 Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen  
 De machtiging voor alle nodige publicaties. 
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3.10 Comply or explain 

Genderdiversiteit 

Het Charter van het Bedrijf bepaalt dat elk lid van de Raad van Bestuur zijn mandaat op een eerlijke, ethische en 

verantwoorde wijze zal vervullen. De eerste plicht van elke bestuurder is de belangen van de Vennootschap 

beschermen. Daarvoor is onafhankelijke meningsvorming vereist, ongeacht of de bestuurder Uitvoerend Bestuurder 

of Onafhankelijk Bestuurder is of niet. Dit brengt mee dat er verscheidenheid van mening moet bestaan in het belang 

van de Vennootschap.  

 

De Code 2009 beveelt echter aan dat de Raad van Bestuur dient te worden samengesteld op basis van 

genderdiversiteit en diversiteit in het algemeen. Op dit vlak bestaat er dus een afwijking die het bedrijf kan verklaren 

door de historische groei van de Vennootschap en de omstandigheid dat de vertegenwoordigers van de 

referentieaandeelhouders die de meerderheid in de Raad van Bestuur uitmaken, allen mannen zijn. De Raad van 

Bestuur in zijn huidige samenstelling biedt complementariteit en hun verschillende achtergrond, ervaring en 

competenties staan garant voor een diversiteit aan meningen.  

 

Onlangs werden veranderingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur overwogen omdat Bruno Segers, vaste 

vertegenwoordiger van All Together Now BVBA, de raad had verlaten. De bestuurders besloten om vrouwen met de 

nodige ervaring en vaardigheden te evalueren en in aanmerking te nemen als nieuw lid van de raad. De Raad van 

Bestuur zal een aankondiging doen van zodra een of meerdere nieuwe bestuurders zijn gecoöpteerd. 

Ontslagvergoeding  

De overeenkomst van 5 oktober 2012 met Dirk Debraekeleer voorziet in een betaling van een schadevergoeding ter 

vervanging van opzegging ten belope van 24 maanden. Dit overschrijdt de opzegperiode van 12 maanden volgens 

Artikel 554 van het Vennootschapsrecht en Principe 7.18 van de Corporate Governance Code, maar het is minder 

dan het wettelijke minimum waarop Dirk Debraekeleer aanspraak zou kunnen maken, rekening houdend met zijn 

anciënniteit van bijna 30 jaar. De overeenkomst heeft een rechtsgeschil en gerelateerde bijkomende kosten 

vermeden. Daarom wordt de overeenkomst ter goedkeuring voorgelegd aan de eerste buitengewone algemene 

vergadering van aandeelhouders op 11 september 2013.  
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3.11 Risicofactoren 
Het Uitvoerend Management staat in voor een kader van interne controle en risicobeheer, onder toezicht van de Raad 

van Bestuur. De Raad van Bestuur beoordeelt de implementatie van dit kader en steunt daarvoor op het advies van 

het Auditcomité. De belangrijkste risicofactoren worden hierna beschreven, zowel financieel als operationeel, die 

typisch zijn voor de activiteiten van de groep: 

 

 Schommelingen in het marktklimaat kunnen de vraag ongunstig beïnvloeden, en concurrentiële druk kan 

leiden tot een nog hogere druk op de marges  

De sectoren waarbinnen wij actief zijn, zijn gevoelig voor marktschommelingen en recessie. Daarenboven worden de 

markten gekenmerkt door lage toegangsbarrières. Het kan niet worden uitgesloten dat een toegenomen concurrentie 

in de toekomst de marges verder doen dalen. De economische ontwikkelingen en concurrentie kunnen verschillen 

naargelang de regio/het land en per marktsegment waarin wij actief (zullen) zijn. Het concurrentievermogen is 

afhankelijk van een aantal factoren die we niet allemaal onder controle hebben. Het gaat onder meer om de volgende 

factoren: 

 

 succes bij het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten/diensten; 

 vermogen om in de behoeften van onze klanten te voorzien; 

 prijsstelling, kwaliteit, prestaties, betrouwbaarheid;  

 kenmerken, gebruikscomfort en verscheidenheid van onze producten; 

 prijzen en kwaliteit van onze dienstenportefeuille; 

 vermogen om topexperts inzake industrie en ICT aan te trekken en te behouden; 

 kwaliteit van onze klantenservice; 

 merkherkenning en ons imago op de markt; en 

 introductie van producten of technologieën door onze concurrenten. 
 

Als wij niet succesvol kunnen concurreren in alle segmenten waarin we actief zijn, kan dit onze marges, marktaandeel 

en rentabiliteit beïnvloeden. 

 

 Onze onderneming zal negatief beïnvloed worden als wij niet in staat zijn om op snelle technologische 

veranderingen te anticiperen en er gelijke tred mee te houden, of als het gebruik van technologie in het 

bedrijfsleven minder snel toeneemt dan in het verleden. 

Het succes zal deels bepaald worden door ons vermogen om informatie-, communicatie- en technologiediensten en –

oplossingen te ontwikkelen en te implementeren die anticiperen op en gelijke tred houden met de voortdurende, 

elkaar snel opvolgende veranderingen in de technologie en de industrienormen. Het is mogelijk dat wij niet tijdig met 

succes op die ontwikkelingen kunnen anticiperen of reageren, en dat ons aanbod geen succes heeft op de markt. 

Bovendien kunnen door concurrenten ontwikkelde diensten, oplossingen en technologieën ons aanbod van diensten 

of oplossingen niet competitief of overbodig maken. Elk van die omstandigheden kan een aanzienlijk ongunstig effect 

hebben op ons vermogen om klantencontracten binnen te halen en ze met succes uit te voeren.  

 

Onze activiteiten zijn ook deels afhankelijk van een aanhoudende groei in het gebruik van technologie in het 

bedrijfsleven door onze klanten, prospecten en hun klanten en leveranciers. Als de toename van het gebruik van 

technologie vertraagt ten gevolge van een moeilijk economisch klimaat, kan dit een ongunstige weerslag hebben op 

de sector. Bovendien vergt het gebruik van nieuwe technologie voor commerciële doeleinden doorgaans inzicht in en 

aanvaarding van een nieuwe manier om aan bedrijfsvoering te doen en informatie uit te wisselen. Ondernemingen die 

al veel in traditionele middelen voor bedrijfsvoering en uitwisseling van informatie hebben geïnvesteerd, zullen 

misschien slechts weifelend of met vertraging overschakelen op een nieuwe benadering, die een deel van hun 

bestaande personeel en infrastructuur verouderd kan maken. Dit kan een ongunstig effect hebben op de vraag. 

 

 Interne IT-systemen 

Ons bedrijf is ook afhankelijk van interne IT-systemen. IT-systemen die slecht functioneren kunnen problemen 

veroorzaken of zelfs leiden tot (gedeeltelijk) verlies van gegevens. Om problemen te voorkomen en om de continuïteit 

te waarborgen, zijn regelmatige back-ups en onderhoud van de systemen onderdeel van het interne IT-proces. 
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 Ondernemingen concurreren steeds meer op wereldwijde basis. Toegenomen concurrentie vanwege 

wereldwijde of pan-Europese spelers kan leiden tot een verhoogde druk op de marges en een daling van 

de rentabiliteit. 

Grote internationale en pan-Europese spelers die verder proberen marktaandeel te winnen op lokale markten, kunnen 

de concurrentie doen toenemen, met een hogere druk op marges en rentabiliteit als gevolg.  

 

 Als we er niet in slagen competente werknemers aan te werven, te behouden en nieuwe aan te trekken, 

zal dit een ongunstige weerslag hebben op ons toekomstige succes 

Personeel is voor ons een kritieke succesfactor en een belangrijke voorwaarde voor onze groei. We moeten berekend 

hooggeschoold personeel aantrekken om de groei te voeden. Bovendien is het ontzettend belangrijk dit personeel te 

behouden. Momenteel is de vraag naar personen met de ICT-vaardigheden van ons personeel opnieuw aan het 

toenemen. Een personeelstekort, of een hoog verloop van personeel, zou onze groei kunnen afremmen net zoals een 

overschot aan niet inzetbare professionals onze performantie zeker negatief kan beïnvloeden.  Met een goed gevuld 

orderboek richten we ons volledig op het in dienst nemen van nieuwe mensen ondanks de lastige arbeidsmarkt in de 

huidige „war-for-talent‟-omgeving. 

 

We hebben vakbondsvertegenwoordigers en streven naar een positief en constructief sociaal klimaat.  Niettemin 

kunnen sociale acties invloed hebben op het bedrijfsleven en de bedrijfsactiviteiten negatief beïnvloeden. 

 

 Succesvol uitrollen van het RealDolmen DataCenter 

Succes zal afhangen van ons vermogen om ons datacenter continue te doen groeien. Zo kan RealDolmen zich verder 

toeleggen op de verdere ontwikkeling, levering en optimalisering van het dienstenaanbod voor datacenter-

outsourcing. Met deze investeringen geeft RealDolmen ook invulling aan de verschuiving naar 'cloud computing'. 

Daarbij worden ICT-middelen niet langer aangekocht en bij bedrijven ter plekke geïnstalleerd maar als een 

internetdienst afgenomen bij een externe leverancier. Dat laat bedrijven en organisaties toe om flexibeler om te gaan 

met ICT en hun investeringskosten om te buigen naar operationele kosten.  Bovendien kunnen door concurrenten 

ontwikkelde diensten, oplossingen en technologieën ons aanbod van diensten of oplossingen niet competitief of 

overbodig maken en een negatief effect hebben op onze operationele resultaten en marktpositie. 

 

 Afhankelijkheid van verkoopsuccessen 

Het bedrijfsplan voor 2013/2014 is gebaseerd op bepaalde verkoopsuccessen in de hele onderneming. Hierbij 

inbegrepen is de verkoop aan zowel nieuwe als aan bestaande klanten. Hoewel wij een goed orderboek behouden, is 

het geenszins zeker dat de verwachte verkopen inderdaad tot stand komen, in een situatie waarin de algemene 

verwachtingen niet uitgaan van groei in de regio waarin we actief zijn. Een deel van de verwachte verkopen heeft 

betrekking op producten die misschien nog bijkomende functionaliteiten vergen. De uitvoering van die taken gaat 

gepaard met risico‟s en kan op die manier invloed uitoefenen op ons vermogen om de beloofde oplossingen te 

verkopen en/of leveren. 

 

 Onverwachte kosten of vertragingen kunnen onze contracten onrendabel maken 

Wij hebben verschillende types van contracten, waaronder contracten in regie, contracten met vaste prijs en 

contracten die kenmerken van de vorige twee combineren. Aan al deze contracttypes zijn risico's verbonden wanneer 

verbintenissen worden aangegaan op het vlak van timing, budget, bevoegdheden of te leveren prestaties. Bij het 

indienen van een voorstel tot overeenkomst, ramen wij de kosten en het tijdschema voor de uitvoering van de 

projecten. In deze ramingen trachten wij een zo accuraat mogelijke inschatting te geven voor wat betreft de efficiëntie 

van de methodologie en van de experts, wanneer wij ze inzetten op projecten. Verhoogde of onverwachte kosten of 

onverwachte vertraging met betrekking tot de uitvoering van die verbintenissen, zelfs indien die vertraging wordt 

veroorzaakt door factoren waar wij zelf geen vat op hebben, kunnen deze contracten minder rendabel of onrendabel 

maken, met alle gevolgen van dien voor de winstmarges. In het verleden kregen we ten gevolge van foute ramingen, 

met dergelijke kostenoverschrijdingen, af te rekenen.  
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 Onze klanten kunnen contracten beëindigen met een korte opzeggingstermijn 

Klanten doen vaak een beroep op onze dienstverlening op een niet-exclusieve en individuele contractbasis, veeleer 

dan in het kader van exclusieve langlopende contracten. Hoewel onze boekhoudsystemen de duur van verbintenissen 

identificeren, kunnen ze niet nagaan of contracten al dan niet beëindigd kunnen worden met korte opzeggingstermijn 

en zonder betekenisvolle sanctie. Wij gaan er van uit dat de meeste van de contracten door de klanten kunnen 

worden beëindigd met een relatief korte opzeggingstermijn en zonder betekenisvolle sanctie. Service Level 

Agreements (dienstverlening en onderhoud) worden van jaar tot jaar gesloten en kunnen enkel worden beëindigd op 

de vervaldatum van het contract, met een opzeggingstermijn van minimaal 90 dagen. De beëindiging van contracten 

met korte opzeggingstermijn kan de bedrijfsresultaten van de onderneming ongunstig beïnvloeden. 

 

 Als wij er niet in slagen de prijzen en bezettingsgraden op peil te houden en/of de kosten te beperken, 

zal de rentabiliteit hieronder lijden 

De rentabiliteit wordt in wezen bepaald door de tarieven die worden aangerekend voor de diensten en de 

bezettingsgraad of de inzetbaarheid van experts. Als wij de prijzen voor de diensten of een gunstige bezettingsgraad 

niet op peil kunnen houden zonder overeenkomstige kostenverlagingen, kunnen wij de winstmarge niet aanhouden en 

kan de rentabiliteit hieronder lijden. 

 

De tarieven worden onder meer beïnvloed door de volgende factoren:  

 De perceptie van de klant over ons vermogen om hen via onze diensten een toegevoegde waarde 

te geven 

 Concurrentie  

 Introductie van nieuwe diensten of producten door onszelf of concurrenten 

 Het prijsbeleid van concurrenten  

 Algemeen economisch klimaat. 

 

Onze bezettingsgraden worden onder meer beïnvloed door de volgende factoren:  

 Seizoensgebonden trends, hoofdzakelijk als gevolg van vakantieperiodes 

 Het vermogen om werknemers te laten doorstromen van voltooide naar nieuwe projecten 

 De mogelijkheid om de vraag naar onze diensten in te schatten en zo een aangepaste 

personeelsbezetting te handhaven voor de diverse diensten 

 Het vermogen om het natuurlijk verloop te beheren  

 Doeltreffendheid van het verkoopteam. 

 

 Niet-opgemerkte fouten of defecten in de software kunnen onze prestaties ongunstig beïnvloeden, de 

vraag naar onze producten en diensten doen afnemen en de service- en onderhoudskosten doen stijgen 

Intern ontwikkelde toepassingen kunnen fouten of defecten bevatten die niet werden opgemerkt en die de prestaties 

ervan ongunstig beïnvloeden, met als mogelijk gevolg een verminderde vraag naar onze producten. Eventuele 

defecten of fouten in nieuwe versies of upgrades van onze producten kunnen leiden tot het verlies van bestellingen of 

tot vertraging in het binnenlopen van bestellingen. Dit kan vervolgens aanleiding geven tot een vermindering van de 

opbrengsten, een vertraagde aanvaarding door de markt, een verschuiving van de middelen voor ontwikkeling, 

productaansprakelijkheidsvorderingen of verhoogde service- en garantiekosten. Al deze elementen hebben mogelijk 

een aanzienlijk ongunstig effect op de activiteiten, de resultaten en de financiële toestand. Eventuele 

rechtsvorderingen kunnen gepaard gaan met hoge verdedigingskosten en aanzienlijke middelen vergen die op het 

resultaat kunnen drukken. Bovendien is het mogelijk dat de totale kosten voor onderhoud, controle en engineering in 

geval van ernstige en onoplosbare defecten in intern ontwikkelde toepassingen niet volledig gedekt worden door de 

op jaarbasis vastgestelde en betaalde vergoedingen voor service en onderhoud of onze bevoegde verzekeringen. We 

kunnen productaansprakelijkheid niet uitsluiten, en zelfs lijden onder een negatieve impact op onze reputatie. We 

sloten verzekeringspolissen af, met inbegrip van terugroeprisico's.  

 

 Derde partijen kunnen beweren dat wij hun intellectuele eigendomsrechten schenden  

Hoewel wij geloven dat onze producten geen inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van anderen en wij 

zelf alle nodige rechten bezitten op het gebruik van de intellectuele eigendom die voor onze activiteit en wordt ingezet, 

zijn wij blootgesteld aan het risico van vorderingen wegens schending van de intellectuele eigendomsrechten van 

derden, inclusief met betrekking tot intellectuele eigendom die door derden werd ontwikkeld en door ons werd 
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verworven in het kader van bedrijfstransacties of de aankoop van activa. Die vorderingen kunnen leiden tot 

aanzienlijke uitgaven aan gerechtskosten en schadevergoedingen, het inzetten van veel management resources, 

vertragingen bij verzendingen, het sluiten van auteursrechten of licentieovereenkomsten onder ongunstige 

voorwaarden, de stopzetting van het gebruik van gewraakte handelsbenamingen of technologie of de ontwikkeling 

van intellectuele eigendom die geen schending is van die van anderen. De aansprakelijkheidsverzekering dekt de 

onderneming niet in tegen het risico dat haar eigen technologie of in licentie genomen technologie van derden de 

intellectuele eigendom van anderen kan schenden. Daarom kunnen dergelijke vorderingen een aanzienlijk ongunstig 

effect hebben op onze activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand. 

 

 Geschillen 

De onderneming is niet betrokken in rechtszaken die op grond van IFRS kunnen worden beschouwd als latente 

verplichtingen. 

 

 Regelgevingsrisico's  

Wij zijn onderworpen aan nationale en internationale wet- en regelgeving. Als gevolg van de notering op Euronext is 

RealDolmen ook onderworpen aan de wetgeving inzake publicatie en handel met voorkennis. We streven ernaar in 

overeenstemming met deze wetgeving te zijn.  Veranderingen in het wettelijke kader kunnen invloed hebben op de 

processen en nadere administratieve aandacht nodig hebben. 

 

 Overmachtsrisico's  

Overmachtsrisico's zijn niet te vermijden. Sommige risico‟s kunnen eventueel gedekt worden door verzekeringen. 

Indien nodig, zouden we met eigen dekking kunnen proberen de situatie te ondervangen. Contractuele clausules 

voorzien dat de uitvoering eventueel (tijdelijk) uitgesteld kan worden. 
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4 Financiële informatie 

Geconsolideerde jaarrekening – IFRS 

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat voor de periode eindigend op 31 maart 2013  
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4.1 Geconsolideerde jaarrekening – IFRS 

4.1.1 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat voor de periode 
eindigend op 31 maart 2013  

 
 31/03/2013 

 
31/03/2012 

 
 EUR '000 

 
EUR '000 

Bedrijfsopbrengsten  242.030 
 

261.628 

Omzet Toelichting 5 237.735 
 

258.479 

Andere bedrijfsopbrengsten Toelichting 6 4.295 
 

3.149 

Bedrijfskosten  -240.289 
 

-248.017 

Aankopen handelsgoederen, grond-en hulpstoffen Toelichting 17 -59.522 
 

-74.320 

Diensten en diverse goederen Toelichting 7 -57.562 
 

-55.653 

Personeelslasten Toelichting 7 -116.161 
 

-115.320 

Afschrijvingen en waardeverminderingen Toelichting 13/14 -2.902 
 

-3.384 

Voorzieningen Toelichting 7 -2.949 
 

1.323 

Andere bedrijfskosten Toelichting 6 -1.193 
 

-663 

OPERATIONELE WINST voor eenmalige opbrengsten en kosten  1.741 
 

13.611 

Herstructureringskosten Toelichting 8 -1.653 
 

0 

Andere eenmalige kosten Toelichting 8 -12.270 
 

0 

OPERATIONEEL RESULTAAT(EBIT)  -12.182 
 

13.611 

Financiële Opbrengsten Toelichting 9 187 
 

559 

Financiële Kosten Toelichting 9 -2.186 
 

-6.746 

Winst (verlies) voor belastingen  -14.181 
 

7.424 

Belastingen op het resultaat Toelichting 10 -755 
 

-153 

Winst (verlies) na belastingen  -14.936 
 

7.271 

Andere elementen van het totaalresultaat  0 
 

0 

Totaalresultaat van het boekjaar  -14.936 
 

7.271 

 
 

   

Toerekenbaar aan:  
   

Houders van eigen-vermogensinstrumenten van de 
moederonderneming 

 
-14.936 

 
7.271 

Minderheidsbelangen  0 
 

0 

     

     

Winst per aandeel Toelichting 11    

Gewone winst per aandeel (EUR)  -2,806  1,366 

Verwaterde winst per aandeel (EUR)  -2,806  1,366 
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4.1.2 Geconsolideerde balans voor de periode eindigend op 31 maart 
2013 

 
 31/03/2013 

 
31/03/2012 

Activa  EUR '000 
 

EUR '000 

Vaste Activa  123.290 
 

134.015 

Goodwill Toelichting 12 88.576 
 

97.714 

Immateriële Vaste Activa Toelichting 14 526 
 

1.369 

Materiële Vaste Activa Toelichting 13 14.277 
 

14.727 

Uitgestelde belastingen Toelichting 16 19.697 
 

19.908 

Financiële lease vorderingen  214 
 

297 

Vlottende Activa  94.749 
 

132.661 

Voorraden Toelichting 17 811 
 

1.619 

Handels-en Overige Vorderingen Toelichting 18 70.316 
 

79.417 

Overige financiële activa Toelichting 19 1.024 
 

2.000 

Geldmiddelen en kasequivalenten Toelichting 20 22.598 
 

49.625 

Totaal Vlottende activa  94.749 
 

132.661 

TOTALE ACTIVA  218.039 
 

266.676 

 
 

   
EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN  

   

Eigen Vermogen  128.034 
 

142.970 

Maatschappelijk kapitaal Toelichting 21 32.193 
 

32.193 

Ingekochte eigen aandelen (-)  -977 
 

-977 

Uitgiftepremie  59.284 
 

59.284 

Overgedragen resultaat  37.534 
 

52.470 

Eigen vermogen toerekenbaar aan de eigenaars van de 
vermogensinstrumenten van de moederonderneming 

 
128.034 

 
142.970 

Minderheidsbelangen  0 
 

0 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN  128.034 
 

142.970 

 
 

   
Langlopende verplichtingen  23.288 

 
7.674 

Leasingschulden Toelichting 23 1.308 
 

1.695 

Leningen van banken en derden Toelichting 23 14.202 
 

63 

Verplichtingen met betrekking tot het personeel Toelichting 25 3.110 
 

3.818 

Langlopende voorzieningen Toelichting 26 4.317 
 

1.677 

Uitgestelde belastingen Toelichting 16 351 
 

421 

Kortlopende verplichtingen  66.717 
 

116.032 

Converteerbare obligaties Toelichting 22 0 
 

41.441 

Leasingschulden Toelichting 23 304 
 

288 

Leningen van banken en derden Toelichting 23 4.322 
 

7.566 

Handels-en overige schulden Toelichting 27 61.163 
 

66.406 

Kortlopende belastingschulden Toelichting 10 50 
 

185 

Kortlopende voorzieningen Toelichting 26 877 
 

146 

Totaal Kortlopende verplichtingen  66.717 
 

116.032 

TOTALE VERPLICHTINGEN  90.005 
 

123.706 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN  218.039 
 

266.676 
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4.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht voor de periode eindigend 
op 31 maart 2013 

  
31/03/2013 

 
31/03/2012 

  
EUR '000 

 
EUR '000 

EBIT  
 

-12.182 
 

13.611 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 
 

2.902 
 

3.384 

Waardevermindering goodwill 
 

12.270 
 

0 

Mutaties voorzieningen 
 

2.963 
 

-1.686 

(Winst) / Verliezen op verkoop van activa 
 

-268 
 

-621 

Andere niet-kaskosten 
 

-666 
 

-318 

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 
 

5.019 
 

14.370 

Wijzigingen in werkkapitaal 
 

4.433 
 

-5.992 

Netto kasstroom 
 

9.452 
 

8.378 

Betaalde belastingen op het resultaat 
 

-429 
 

-477 

Netto kasstroom uit operationele activiteiten 
 

9.023 
 

7.901 

Ontvangen intresten 
 

190 
 

442 

Investeringen in immateriële vaste activa 
 

-47 
 

-28 

Investeringen in materiële vaste activa 
 

-1.119 
 

-1.535 

Investering in financiële vaste activa 
 

0 
 

-5 

Verwerven financiële vaste activa (netto cash effect) 
 

-1.852 
 

0 

Inkomsten uit verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa 
 

275 
 

694 

Investering in overige financiële activa 
 

976 
 

-2.000 

Activa aangehouden voor handelsdoeleinden (BEVEK's) kas instroom 
 

0 
 

3.022 

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten 
 

-1.577 
 

590 

Betaalde intresten 
 

-237 
 

-1.245 

Inkoop eigen aandelen 
 

0 
 

-3.409 

Terugbetaling van converteerbare obligatie 
 

-43.118 
 

-8.697 

Betaalde dividenden 
 

-1 
 

-2 

Toename/afname van financiële verplichtingen kas instroom 
 

13.160 
 

4.132 

Toename/afname van financiële verplichtingen kas uitstroom 
 

-4.277 
 

-4.086 

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten 
 

-34.473 
 

-13.307 

Netto kaspositie bij aanvang van de boekperiode 
 

49.625 
 

54.441 

Netto kaspositie op het einde van de boekperiode 
 

22.598 
 

49.625 

Totale beweging in de geldmiddelen en kasequivalenten 
 

-27.027 
 

-4.816 
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4.1.4 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen voor 
de periode eindigend op 31 maart 2013 

  
Maatschappelijk 

kapitaal 
Eigen 

aandelen 
Uitgiftepremie 

converteerbare 
obligatie 

Overgedragen 
resultaat 

Totaal 

Saldo per 1 april 2011 
 

32.193 0 49.120 12.687 45.108 139.108 

Winst (verlies) van het boekjaar 
     

7.271 7.271 

Verwerving van eigen aandelen 
(1)

 
  

-977 
  

91 -886 

Vernietiging van vervallen eigen aandelen 
(2)

 
 

-2.523 
    

-2.523 

Kapitaalsverhoging 
(3)

 
 

2.523 
 

-2.523 
  

0 

Saldo per 31 maart 2012 
 

32.193 -977 46.597 12.687 52.470 142.970 

        

Saldo per 1 april 2012 
 

32.193 -977 46.597 12.687 52.470 142.970 

Winst (verlies) van het boekjaar 
     

-14.936 -14.936 

Overige 
      

0 

Saldo per 31 maart 2013 
 

32.193 -977 46.597 12.687 37.534 128.034 

 

(1) Verwerving van 58.465 eigen aandelen, waarvan 5.250 aandelen (91 KEUR) reeds in het verleden eigendom van de groep waren. 

(2) Verwerving van 145.389 eigen aandelen, die nietig zijn en aldus vernietigd werden zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene 
vergadering van 20 juli 2012. 

(3) Kapitaalsverhoging door incorporatie van een gedeelte van de uitgiftepremies, zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering 
van 20 juli 2012. 
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4.2 Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening per 31 
maart 2013 

TOELICHTING 1 – ALGEMENE INFORMATIE 
RealDolmen NV (de Onderneming) is een naamloze vennootschap ingeschreven in België onder het nummer 

0429.037.235 met maatschappelijke zetel te A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, België. De voornaamste 

activiteiten van de onderneming en dochterondernemingen (de Groep) worden beschreven in toelichting 15.  De 

geconsolideerde jaarrekening van de verslagperiode die eindigt op 31 maart 2013 omvat RealDolmen NV en de 

dochterondernemingen (samen de 'Groep' genoemd). De vergelijkbare cijfers zijn van de verslagperiode eindigend op 

31 maart 2012.  De geconsolideerde jaarrekening werd goedgekeurd voor publicatie door de Raad van Bestuur van 

de Onderneming op 30 mei 2013. 
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TOELICHTING 2 – VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 
De geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting 

Standards („IFRS‟) zoals aanvaard binnen de Europese Unie. 

 

In 2012-2013 zijn er geen nieuwe standaarden of interpretaties uitgegeven door de IASB, met een significante invloed 

op de jaarrekening van de groep. 

 

Volgende Standaarden en Interpretaties die van toepassing voor het boekjaar beginnend op 1 april 2012 hadden 

geen materiële invloed op de financiële staten: 

 

 Aanpassing van IFRS 7 Financiële instrumenten: Informatieverschaffing – Overdrachten van financiële activa 

(toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 juli 2011) 

 

De groep heeft niet geopteerd voor vervroegde toepassing van de volgende nieuwe standaarden en interpretaties die 

gepubliceerd waren op de datum van goedkeuring van deze jaarrekening maar nog niet van kracht waren op de 

balansdatum: 

 IFRS 9 Financiële Instrumenten en de daaropvolgende aanpassingen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 

januari 2015, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie) 

 IFRS 10 Geconsolideerde jaarrekening (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014) 

 IFRS 11 Gezamenlijke overeenkomsten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014) 

 IFRS 12 Informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 

januari 2014) 

 IFRS 13 Waardering tegen reële waarde (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2013) 

 IAS 27 Enkelvoudige jaarrekening (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014) 

 IAS 28 Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 

januari 2014) 

 Verbeteringen aan IFRS (2009-2011) (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2013) 

 Aanpassing van IFRS 1 Eerste toepassing van IFRS – Ernstige hyperinflatie en verwijdering van vaste data 

voor eerste toepassers (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2013) 

 Aanpassing van IFRS 1 Eerste toepassing van IFRS – Overheidsleningen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 

1 januari 2013) 

 Aanpassing van IFRS 7 Financiële instrumenten: Informatieverschaffing – Saldering van financiële activa en 

verplichtingen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2013) 

 Aanpassing van IFRS 10, IFRS 12 en IAS 27 Geconsolideerde jaarrekening en informatieverschaffing – 

Investeringsentiteiten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014, maar nog niet goedgekeurd binnen 

de Europese Unie) 

 Aanpassing van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening – Presentatie van de andere elementen van het 

totaalresultaat (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 juli 2012) 

 Aanpassing van IAS 12 Winstbelastingen – Uitgestelde belastingen: Realisatie van onderliggende activa 

(toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2013) 

 Aanpassing van IAS 19 Personeelsbeloningen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2013) 

 Aanpassing van IAS 32 Financiële instrumenten: presentatie – Saldering van financiële activa en 

verplichtingen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014) 

 IFRIC 20 Afgravingskosten tijdens de productiefase van een dagbouwmijn (toepasbaar voor boekjaren vanaf 

1 januari 2013) 

 

Met uitzondering van IAS 19 – Voordelen voor het Personeel, verwacht de Groep niet dat de bovenvermelde 

standaarden en interpretaties een materiële impact zullen hebben op de geconsolideerde financiële staten van 

RealDolmen.  De herziene standaard IAS 19 – Voordelen voor het Personeel – is vanaf 2013 van toepassing, met 

een aanpassing van de netto pensioenverplichtingen van 2012.  Hierbij wordt verwezen naar toelichting 25 voor meer 

informatie. 

 

 

  



 

 

 

42 

 

TOELICHTING 3 – SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS 

Consolidatieprincipes 

De geconsolideerde jaarrekening omvat de dochterondernemingen, de belangen in entiteiten waarover gezamenlijk 

de zeggenschap wordt uitgeoefend en die proportioneel geconsolideerd worden en de geassocieerde deelnemingen 

waarop de equity-methode wordt toegepast. 

 

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld op basis van uniforme grondslagen voor financiële verslaggeving voor 

vergelijkbare transacties en gebeurtenissen in soortgelijke omstandigheden. 

 

Alle saldi en transacties, baten en lasten binnen de Groep worden geëlimineerd in de consolidatie. 

 

Dochterondernemingen 

Dochterondernemingen zijn entiteiten waarover de Vennootschap direct of indirect de zeggenschap uitoefent. 

Zeggenschap is de macht om het financiële en operationele beleid van een entiteit te sturen teneinde voordelen te 

verkrijgen uit haar activiteiten. De consolidatie van dochterondernemingen vangt aan op de datum waarop 

RealDolmen de zeggenschap over die entiteiten verkrijgt en stopt wanneer ze de zeggenschap verliest. 

 

Wijzigingen in het belang van de Groep in een dochteronderneming dat niet resulteert in het verlies van de controle, 

worden als eigen vermogenstransacties geboekt. De boekwaarde van de belangen van de Groep en de 

minderheidsbelangen worden aangepast om deze wijzigingen in de relatieve belangen in een dochteronderneming 

weer te geven. Elke afwijking tussen het bedrag waarmee de minderheidsbelangen worden aangepast en de reële 

waarde van de uitgevoerde of ontvangen betaling wordt onmiddellijk erkend in het eigen vermogen. 

 

Wanneer de Groep echter de controle over een dochteronderneming verliest, dan wordt de winst of het verlies van de 

verkoop berekend als het verschil tussen (i) de totale reële waarde van de ontvangen betaling en de reële waarde van 

het overblijvende belang, en (ii) de vroegere boekwaarde van de activa (inclusief goodwill) en de verplichtingen van 

de dochteronderneming en alle minderheidsbelangen. Bedragen die voordien, voor deze dochterondernemingen, 

erkend werden in het totaal resultaat worden op dezelfde manier verwerkt (ttz herklassificatie van winst of verlies of 

rechtstreeks getransfereerd naar de overgedragen resultaten) als zou vereist zijn indien de relevante activa en 

passiva zouden zijn afgestoten. De reële waarde, op datum van het verlies van de controle, van elke weerhouden 

investering in de vroegere dochteronderneming, wordt gezien als de reële waarde op het moment van de eerste 

erkenning onder IAS 39 Financiële instrumenten: Erkenning en Waardebepaling of, indien van toepassing, de kost 

van de initiële erkenning van een investering in een geassocieerde of gezamenlijk gecontroleerde entiteit. 

 

Entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend 

De entiteiten waarvoor RealDolmen contractueel is overeengekomen om de zeggenschap te delen met één of meer 

andere partijen, zijn entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend. Dergelijke overeenkomst 

zorgt ervoor dat voor strategische, financiële en operationele beslissingen de unanieme instemming vereist is van de 

partijen die de zeggenschap delen. Proportionele consolidatie van entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap 

wordt uitgeoefend vangt aan op de datum dat de gezamenlijke zeggenschap start en stopt wanneer die zeggenschap 

niet langer wordt gedeeld. 

 

Geassocieerde deelnemingen 

Geassocieerde deelnemingen zijn entiteiten waarin RealDolmen een invloed van betekenis heeft door deel te nemen 

in de beslissingen van de deelneming zonder (gezamenlijke) zeggenschap uit te oefenen over deze entiteiten. Op 

geassocieerde deelnemingen wordt de equity-methode toegepast tot de datum waarop de Vennootschap de invloed 

van betekenis verliest.  

Bedrijfscombinatie en goodwill 

Bedrijfscombinaties 

Overnames van dochterondernemingen en activiteiten worden geboekt volgens de acquisitiemethode. De prijs voor 

elke overname wordt bepaald als de som van de reële waarden (op datum van de betaling) van de overhandigde 

activa, de overgenomen of vermoede verplichtingen, en de eigen vermogensinstrumenten uitgegeven door de Groep 
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in ruil voor de controle over de overgenomen partij. Kosten in verband met de overname worden in de 

resultatenrekeningen opgenomen. 

 

Wanneer RealDolmen een entiteit of bedrijfsactiviteit overneemt, worden de identificeerbare activa en verplichtingen 

van de overgenomen partij op datum van de aanschaf opgenomen aan hun reële waarde; behalve voor: 

 Uitgestelde belastingsactiva of –verplichtingen en verplichtingen of activa in verband met 

personeelsvoordelen worden erkend en bepaald volgens respectievelijk IAS 12 Inkomstenbelastingen en IAS 

19 Personeelsvoordelen. 

 Verplichtingen en eigen vermogensinstrumenten in verband met op aandelen gebaseerde 

betalingstransacties van de overgenomen partij of de vervanging van op aandelen gebaseerde betalingen 

van de overgenomen partij door op aandelen gebaseerde betalingen door de Groep, worden bepaald in 

overeenstemming met IFRS 2 Op aandelen gebaseerde betalingen. 

 Activa (of afgestoten groepen) die geclassificeerd werden onder voor verkoop beschikbaar conform IFRS 5 

Vaste activa beschikbaar voor verkoop en Stopgezette activiteiten worden volgens deze standaard 

gewaardeerd. 

 

Goodwill wordt bepaald als het verschil tussen de som van de overgemaakte betalingen, het bedrag van elke 

minderheidsbelang in de overgenomen partij, en de reële waarde van de door de overnemer voordien aangehouden 

belang (indien van toepassing) in het eigen vermogen van de overgenomen partij, boven het netto bedrag van de 

overgenomen activa en verplichtingen op de datum van overname. Wanneer dit verschil negatief is, wordt het surplus, 

na een herbeoordeling van de reële waarden, onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen als een winst 

uit een koopje. Minderheidsbelangen die huidige eigendomsbelangen zijn en die de houders een proportioneel recht 

in de netto activa van de entiteit geeft in geval van liquidatie, mogen initieel bepaald worden aan hun reële waarde of 

aan het proportioneel deel van de erkende bedragen van de geïdentificeerde netto activa van de overgenomen partij. 

De bepalingskeuze hangt af van transactie tot transactie. 

 

Indien RealDolmen zijn belang verhoogt in een deelneming waarin het nog niet de controle had (in principe verhoging 

van het deelnemingspercentage kleiner of gelijk aan 50% tot 51% en meer) (bedrijfscombinaties uitgevoerd in 

verschillende fases), dan wordt het door de Groep aangehouden belang in de overgenomen partij geherwaardeerd 

aan de reële waarde op datum van de overname (ttz. datum waarop de Groep de controle verwerft) en de hieruit 

resulteerde winst of verlies, indien van toepassing, wordt herkend in de resultatenrekening. 

 

Indien de initiële boekhoudkundige verwerking van bedrijfscombinaties onvolledig is op het einde van de 

rapporteringsperiode waarin deze hebben plaatsgevonden, dan zal de Groep voorzieningen aanleggen voor deze 

elementen die nog onvolledig zijn. Deze voorzieningen worden aangepast tijdens de bepalingsperiode (maximum één 

jaar na de aanschaffingsdatum), of bijkomende activa of verplichtingen zullen worden erkend, opdat zodoende alle 

nieuw verkregen informatie inzake de bestaande feiten en omstandigheden op datum van de overname, indien 

gekend, de bedragen zodanig zouden bijstellen als zouden deze gekend zijn geweest op die datum. 

 

Goodwill 

Goodwill als gevolg van een overname van een dochteronderneming of van een entiteit waarover gezamenlijk de 

zeggenschap wordt uitgeoefend, vertegenwoordigt het surplus op de overnamedatum tussen enerzijds de 

overnameprijs en het aandeel van de Groep in de reële waarde van de identificeerbare activa, verplichtingen en 

voorwaardelijke verplichtingen van de desbetreffende dochteronderneming of entiteit waarover gezamenlijk de 

zeggenschap wordt uitgeoefend. Goodwill wordt initieel opgenomen als een actief en gewaardeerd aan de kostprijs 

verminderd met eventuele geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

 

Voor de toetsing op bijzondere waardeverminderingen dient de goodwill toegewezen te worden aan de 

desbetreffende kasstroomgenererende eenheden die verwacht worden voordeel te halen uit de overname. 

Kasstroomgenererende eenheden aan dewelke goodwill toegewezen wordt dienen jaarlijks op bijzondere 

waardevermindering te worden getoetst. Indien er een aanwijzing bestaat dat een eenheid mogelijk een bijzondere 

waardevermindering heeft ondergaan, zal de toetsing frequenter uitgevoerd worden. Indien de realiseerbare waarde 

van de kasstroomgenererende eenheid lager is dan de boekwaarde van de eenheid, dan wordt een bijzondere 

waardeverminderingsverlies eerst toegerekend aan de boekwaarde van de aan de kasstroomgenererende eenheid 

toegerekende goodwill en vervolgens aan de andere activa van de eenheid, naar rato van de boekwaarde van elk 

actief in de eenheid. Een bijzonder waardeverminderingsverlies op goodwill wordt niet teruggeboekt in volgende 

periodes.  

 



 

 

 

44 

 

Bij afstoting van een dochteronderneming of van een entiteit waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt 

uitgeoefend, wordt de daaraan gerelateerde goodwill mee verrekend bij de berekening van de winst of het verlies van 

de transactie. 

 

Vreemde valuta 

Verrichtingen in vreemde valuta worden omgerekend aan de wisselkoers die op de datum van de verrichting van 

toepassing is. Op elke balansdatum worden monetaire activa en verplichtingen die in vreemde valuta zijn uitgedrukt 

omgerekend aan de slotkoers. De 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. Winsten en verliezen die voortvloeien uit dergelijke omrekeningen worden opgenomen in de 

winst- en verliesrekening.  Wanneer ze echter uitgesteld worden, worden ze opgenomen in het eigen vermogen.  

 

Activa en verplichtingen van de buitenlandse activiteiten van de Groep worden omgerekend aan de slotkoers. Baten 

en lasten worden omgerekend aan de gemiddelde wisselkoers over de periode, tenzij de wisselkoersen erg 

schommelen. De wisselkoersverschillen die hieruit voortvloeien worden opgenomen in het eigen vermogen onder de 

rubriek “Omrekeningsverschillen”. Bij het afstoten van een buitenlandse activiteit wordt het cumulatieve bedrag van de 

wisselkoersverschillen, dat was opgenomen in het eigen vermogen, in de winst- en verliesrekening opgenomen. 

 

Goodwill en aanpassingen aan de reële waarde die ontstaan bij het verwerven van een buitenlandse entiteit worden 

behandeld als activa en passiva van de buitenlandse entiteit en omgerekend aan de slotkoers. 

 

Opname van opbrengsten 

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 bedrijfsactiviteiten van RealDolmen 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 winst- en 

verliesrekening wanneer wezenlijke risico‟s en eigendomsvoordelen aan de koper zijn overgedragen. 

 

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 op het aantal werknemers of gebruikers 

voor welke de software en de licentieperiode is toegekend. 

 

Licentievergoedingen 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 licentievergoeding vast is 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 opgenomen 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 optreedt als commissionair, waarbij de 

commissie onmiddellijk in de winst- en verliesrekening wordt erkend. 
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4. Projectopbrengsten: 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. RealDolmen 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. 

 

Financieringskosten 

Alle financieringskosten die rechtstreeks toegewezen kunnen worden aan het aangekochte, geproduceerde of 

gebouwde activa, worden mee gekapitaliseerd als deel van de kost van het betreffende activa.  Alle andere 

financieringskosten worden toegekend aan de winst- en verliesrekening tijdens de periode wanneer ze zijn 

opgelopen. 

 

Overheidssubsidies 

Overheidssubsidies worden opgenomen in de winst- en verliesrekening op een basis om die overeen te laten 

stemmen met de gerelateerde kosten en worden gepresenteerd onder de "overige operationele opbrengsten". 

 

Leverancierskortingen 

Kortingen ontvangen van leveranciers worden in mindering gebracht van de kosten. Als de korting kan worden 

toegewezen aan specifieke kosten dan wordt ze in mindering gebracht van die specifieke kosten. In alle andere 

gevallen wordt de korting in mindering gebracht van de aankoopkosten van handelsgoederen. 

 

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 winst- en verliesrekening 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 belastingtarieven 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 belastingen worden in het 

algemeen erkend voor alle tijdelijke belastbare verschillen en uitgestelde belastingvorderingen worden erkend in die 

mate dat het zeker is dat belastbare voordelen beschikbaar zullen zijn waartegen aftrekbare tijdelijke verschillen 

kunnen worden afgezet. Zulke activa en verplichtingen worden niet erkend indien de tijdelijke verschillen voortkomen 

uit goodwill of uit de initiële erkenning (andere dan in een bedrijfscombinatie) van andere activa en verplichtingen in 

een transactie die noch de belastbare winst noch de bedrijfswinst beïnvloedt. 
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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 belastingvorderingen 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 

belastingvorderingen 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 winst- en verliesrekening, 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 belastingvorderingen en belastingschulden worden verrekend wanneer zij betrekking hebben op 

inkomstenbelastingen die worden geheven door dezelfde belastingadministratie en de Groep de intentie heeft om 

haar lopende belastingvorderingen en –schulden op een netto basis te regelen. 

 

Leasing 

Een leaseovereenkomst 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 leaseovereenkomsten 

worden ingedeeld als een operationele lease. 

 

Financiële lease: RealDolmen als leasingnemer.  

De Groep ging verschillende leaseovereenkomsten aan, voornamelijk gerelateerd aan kantoorgebouwen en 

kantooruitrusting.  Activa gehouden onder financiële lease worden opgenomen als activa van de Groep aan hun reële 

waarde op het tijdstip waarop de leaseovereenkomst 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 winst- en 

verliesrekening. 

 

Financiële lease: RealDolmen als leasinggever. 

RealDolmen treedt uitzonderlijk ook op als leasinggever met betrekking tot telefonie.  RealDolmen treedt op als 

tussenpersoon tussen de leasingmaatschappij en de klant.  Bij aanvang van de leaseovereenkomst worden de 

overeenkomstige vorderingen ten aanzien van de klant opgenomen in de balans.  De overeenkomstige verplichtingen 

aan de leasingmaatschappij worden opgenomen in de balans als een financiële lease verplichting voor hetzelfde 

bedrag. 

 

Operationele lease: RealDolmen als leasingnemer. 

Betaalbare huur onder operationele lease dient op tijdsevenredige basis over de relevante leaseperiode te worden 

toegerekend aan de winst- en verliesrekening. 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. 

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 opname 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. 
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De verwachte economische levensduur en aldus de afschrijvingspercentages van de meest significante categorieën 

van materiële vaste activa zijn: 

 

 Terreinen worden niet afgeschreven 

 Gebouwen 2-5% 

 Machines en toepassingen 6,6-25% 

 Computer en kantooruitrusting 10-33% 

 Voertuigen 20-25% 

 

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 winst- en verliesrekening op het moment waarop ze zijn 

opgelopen. 

 

Intern gegenereerde 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 gegenereerde 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 winst- en verliesrekening 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 3 - 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 waardevermindering 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 verkoopwaarde of gebruikswaarde. Om de gebruikswaarde te bepalen 

zullen de verwachte toekomstige kasstromen verdisconteerd worden naar hun huidige waarde tegen de 

verdisconteringsvoet na belastingen 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 wordt onmiddellijk in de 

resultatenrekening 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 aan een gerevalueerd bedrag, in welk geval de 

terugdraaiing van de waardevermindering is behandeld als een herwaarderingsverhoging. 

Voorraad 
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Voorraad wordt gewaardeerd tegen de laagste waarde van de kostprijs of de opbrengstwaarde. 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 en dit vermindert met eventueel ontvangen 

kortingen van de leveranciers. 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. De onderdelenvoorraad, gehouden voor onderhoud en 

herstellingen, wordt afgeschreven over een periode van 3 jaar.  

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. 

 

De reële waarde van financiële activa en financiële schulden wordt als volgt bepaald: 

 de reële waarde van financiële activa en schulden met standaard contractuele voorwaarden en 

voorzieningen en verhandeld in een actieve liquide markt wordt bepaald op basis van de genoteerde 

marktwaarden; 

 de reële waarde van andere financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden (meer bepaald 

BEVEK‟s) is bepaald op basis van publicatie van de netto actief waarde van deze fondsen.  De reële waarde 

is berekend op basis van verdisconteerde kasstromen waarbij gebruik wordt gemaakt van de huidige 

marktrente met toepasbare kredietspreiding; 

 de reële waarde van financiële activa en financiële schulden (exclusief derivaten) is bepaald overeenkomstig 

de algemeen aanvaarde waarderingsmodellen, gebaseerd op verdisconteerde kasstromenanalyse, waarbij 

de waarden van observeerbare recente markttransacties en offertes van dergelijke instrumenten worden 

gebruikt;  

 de reële waarde van derivaten wordt bepaald op basis van beurskoersen.  Indien deze niet beschikbaar zijn, 

wordt een verdisconteerde kasstromenanalyse gebruikt, waarbij rekening wordt gehouden met de 

rendementscurve voor de looptijd van niet-optionele derivaten en optiewaarderingsmodellen voor optionele 

derivaten; 

 de reële waarde van financiële garantiecontracten is bepaald op basis van optiewaarderingsmodellen, 

waarin de waarschijnlijkheid dat een specifieke tegenpartij in gebreke blijft, geëxtrapoleerd op 

basisinformatie in de markt en het bedrag van het verlies, ingeval van ingebrekestelling, de belangrijkste 

assumpties zijn. 

Handelsvorderingen en overige vorderingen 

Bestellingen in uitvoering ( lopende projecten voor derde partijen) 

De bestellingen in uitvoering (genoemd 'turnkey projects' of ' vaste prijscontracten') worden gewaardeerd  volgens de 

'Percentage of Completion' methode.  Het Percentage of Completion wordt bepaald door het zo accuraat mogelijk 

inschatten van de reeds gewerkte uren aan het project en een prognose van het aantal uren die nog dienen 

gepresteerd te worden om het project volledig af te werken. 

 

De contracten in uitvoering worden gewaardeerd tegen kostprijs inclusief de tot dan erkende winst en dit verminderd 

met vooruitbetalingen die gefactureerd worden pro rata de vooruitgang van het project.  

 

Naast de uitgaven die direct toewijsbaar zijn aan het project omvat de kostprijs eveneens een toewijzing, gebaseerd 

op een normale productiecapaciteit, van directe en variabele kosten die voortvloeien uit de ' contracting' activiteiten 

van de Groep.  

 

De winst wordt opgenomen in de resultatenrekening op basis van de vooruitgang van het project.  

 

In de periode dat het vast komt te staan dat er een verlies zal ontstaan uit de afwerking van het contract wordt het 

volledige bedrag van het geraamde finale verlies ten laste van de winst –en verliesrekening genomen. 
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Bij projecten waar de waarde pro rata de vooruitgang van het project ( de gemaakte kosten inclusief winst/verlies) 

groter is dan het reeds vooruitgefactureerde bedrag, wordt dit verschil als een activa geboekt onder 'handels- en 

overige vorderingen'.  Bij projecten waar het vooruitgefactureerde bedrag hoger is dan de gemaakte kosten inclusief 

winst/verlies wordt het verschil als passiva geboekt onder 'ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen'.  

 

Handelsvorderingen 

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 winst- en verliesrekening 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 

opname. 

Financiële Activa tegen reële waarde via het resultaat (RWVR) 

Financiële activa tegen RWVR worden gewaardeerd tegen reële waarde waarbij alle daaruit voortvloeiende baten of 

lasten in het resultaat opgenomen worden. Een financieel actief wordt in deze categorie ondergebracht als het 

voornamelijk aangeschaft werd om het op korte termijn te verkopen. Derivaten behoren ook tot de categorie tegen 

RWVR, tenzij ze aangemerkt werden en effectief zijn als afdekking. 

 

De reële waarde van investeringen die actief worden verhandeld op een georganiseerde financiële markt wordt 

bepaald door de marktprijs te nemen op het einde van de laatste dag van de balansdatum.  De reële waarde van 

investeringen die niet worden verhandeld op een georganiseerde financiële markt wordt berekend op basis van de 

verdisconteerde kasstromenanalyse. 

Geldmiddelen en kasequivalenten 

Geldmiddelen en kasequivalenten bevatten contant geld en „demand deposits‟ en andere korte termijn hoog liquide 

activa die onmiddellijk converteerbaar zijn in een gekend bedrag en die niet onderhevig zijn aan een significant risico 

van waardewijzigingen. Geldmiddelen en kasequivalenten worden gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs 

verminderd met eventuele geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingen. 

Financiële verplichtingen en eigen-vermogensinstrumenten uitgegeven door de Groep. 

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. 

Bankleningen 

Interest dragende bankleningen en kaskredieten worden initieel bepaald aan werkelijke waarde verminderd met de 

transactiekosten (indien van toepassing) 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).  
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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 worden 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 interest wordt toegevoegd aan de boekwaarde van de converteerbare lening. 

Handelsschulden 

Handelsschulden worden initieel gewaardeerd aan werkelijke waarde en worden vervolgens gewaardeerd aan 

geamortiseerde kostprijs via het gebruik van de methode van de effectieve intrestvoet indien de impact materieel is. 

Eigen-vermogensinstrumenten 

Eigen-vermogensinstrumenten uitgegeven door het bedrijf worden opgenomen aan de hand van de te ontvangen 

opbrengsten, exclusief de directe uitgiftekosten.  

Afgeleide producten 

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 in de winst- en verliesrekening.  

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 feitelijke 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.  

Uitdiensttredingskosten 

Vergoeding na uitdiensttreding schema  

De ondernemingen van de groep voorzien in uittredings- 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 
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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 toegezegde-

pensioenregelingen aangepast aan de actuariële winsten/(verliezen) en elke nog niet erkende kost van diensten 

minus de netto waarde van elke fondsbelegging. 

 

Elk actief resulterende uit deze berekening is beperkt tot niet erkende actuariële verliezen en vroegere servicekosten 

plus de huidige waarde van beschikbare terugbetalingen en kortingen in toekomstige bijdragen aan de 

pensioenregeling. 

 

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 

winst- en verliesrekening 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 winst- en verliesrekening worden huidige en vroegere servicekosten en actuariële winsten/(verliezen) 

toegerekend aan personeelskosten, terwijl interestkosten en verwachte opbrengsten op fondsbeleggingen worden 

geboekt in “andere financiële inkomsten en kosten”. 

Brugpensioenen 

Brugpensioen wordt beschouwd als een vrijwillige ontslagregeling. De verplichting die hieruit ontstaat, zoals 

opgenomen in de jaarrekening, omvat de huidige waarde van toekomstige betalingen aan werknemers die het 

voorstel tot brugpensioen hebben aanvaard of waarvan wordt verwacht dat zij in de toekomst op brugpensioen zullen 

gaan.   Het Generatiepact dat in 2006 in voege trad ondersteund het huidige mechanisme van brugpensioen tot eind 

2016.  Alle personeelsleden die 51 jaar of ouder zijn, zijn opgenomen in de berekeningen in de veronderstelling dat 

slechts een deel van de personen die in aanmerking komen voor brugpensioen hiervan gebruik zullen maken..  De 

berekeningen houden rekening met een verwachte personeelsrotatie gebaseerd op historische gegevens. 

Vaste activa aangehouden voor verkoop 

Een vast actief of een groep activa die wordt afgestoten wordt geclassificeerd als aangehouden voor verkoop 

wanneer de boekwaarde hoofdzakelijk zal worden gerealiseerd in een verkooptransactie en niet door het voortgezette 

gebruik ervan. Deze voorwaarde is enkel vervuld als de verkoop heel waarschijnlijk geacht wordt en als het actief (of 

de groep activa die wordt afgestoten) geschikt is voor onmiddellijke verkoop in zijn huidige staat. Bovendien dient de 

verkoopsovereenkomst naar verwachting afgesloten te zijn binnen het jaar na de datum van de classificatie. 

 

Activa die geclassificeerd zijn als aangehouden voor verkoop worden gewaardeerd tegen de laagste waarde van de 

boekwaarde en de reële waarde na aftrek van verkoopkosten. 

Eenmalige items 
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Eenmalige items zijn items die niet gebruikelijk zijn door hun aard, omvang of kans.  Enkel materiële gebeurtenissen 

worden als eenmalige items beschouwd.  Volgende items kunnen als eenmalige opbrengsten of kosten worden 

voorgesteld: 

 waardeverminderingen op goodwill 

 herstructureringskosten. 
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TOELICHTING 4 – VOORNAAMSTE BEOORDELINGEN EN 
VOORNAAMSTE BRONNEN VAN SCHATTINGSONZEKERHEDEN 

Bijzondere waardevermindering op Goodwill 

In overeenstemming met IFRS 3 dient goodwill jaarlijks op bijzondere waardevermindering getoetst te worden, of 

vaker indien er indicaties zijn dat de goodwill mogelijk een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan, in 

overeenstemming met IAS 36 - Bijzondere waardevermindering van activa. Deze standaard vereist ook dat de 

goodwill vanaf de overnamedatum wordt toegewezen aan de kasstroomgenererende eenheden (KGE's), die 

verondersteld worden van de synergiën van de bedrijfscombinatie te genieten. De KGE's aan dewelke de goodwill is 

toegewezen, werden op bijzondere waardevermindering getoetst op balansdatum, door de boekwaarde van de 

eenheid te vergelijken met de realiseerbare waarde (d.i. de hoogste waarde van enerzijds de reële waarde 

verminderd met de verkoopkosten en anderzijds de bedrijfswaarde). 

 

Voor bijkomende informatie over de toetsing van bijzondere waardevermindering op de goodwill verwijzen we naar 

toelichting 12. 

Uitgestelde belastingvorderingen 

Uitgestelde belastingvorderingen worden opgenomen voor de ongebruikte fiscale verliezen en ongebruikte fiscaal 

verrekenbare tegoeden in de mate dat het waarschijnlijk is dat toekomstige belastbare winst beschikbaar zal zijn 

waartegen de ongebruikte fiscale verliezen en ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden kunnen worden verrekend. 

Het management dient bij haar oordeelsvorming rekening te houden met elementen zoals lange-termijn business 

strategie en fiscale planning mogelijkheden (zie toelichting 16 'uitgestelde belastingen'). 

Personeelsvoordelen 

De verplichtingen uit hoofde van toegezegde-pensioenregelingen zijn gebaseerd op actuariële veronderstellingen 

zoals disconteringsvoet en verwacht rendement op fondsbeleggingen, die uitvoerig worden toegelicht in toelichting 25 

'Pensioenen en gelijkaardige verplichtingen'. 

 

In toepassing van het Generatiepact (we verwijzen naar de samenvatting van de waarderingsregels in toelichting 3 

voor meer informatie) heeft het management besloten dat brugpensioenen moeten worden behandeld als vrijwillige 

ontslagvergoedingen, die de beoordeling van de Groep van het bestaan van een feitelijke verplichting om deze 

voordelen te bieden weerspiegelt. De verplichting die hieruit ontstaat, zoals opgenomen in de jaarrekening, omvat de 

huidige waarde van toekomstige betalingen aan werknemers die het voorstel tot brugpensioen hebben aanvaard of 

waarvan wordt verwacht dat zij in de toekomst op brugpensioen zullen gaan. 

Overheidssubsidies 

Airial Conseil SAS voldoet aan de voorwaarden om een belastingssubsidie voor onderzoek en ontwikkeling te 

ontvangen.  De vennootschap heeft een verzoek ingediend voor deze overheidssubsidie voor een periode van 3 jaar 

(2010, 2011 en 2012) voor een totaal bedrag van 2.089 KEUR. 

 

In overeenstemming met IAS 20 wordt deze belastingssubsidie als een overheidssubsidie behandeld en wordt dan 

ook onmiddellijk erkend onder 'overige opbrengsten' (zie toelichting 6) op moment dat de vordering ontstond, 

aangezien de gerelateerde kosten reeds in het verleden werden geboekt.  Op de balans is de vordering opgenomen 

in de 'handels -en overige vorderingen' (zie toelichting 18). 
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TOELICHTING 5 - INFORMATIE OVER DE BEDRIJFSSEGMENTEN 

INKOMSTEN 

Een analyse voor de inkomsten van de Groep over het jaar, voor de voortgezette bedrijfsactiviteiten, is als volgt: 

 

  
31/03/2013 

 
31/03/2012 

  
EUR '000 

 
EUR '000 

Voortgezette bedrijfsactiviteiten 
    

Opbrengsten van Infrastructure Products 
 

65.688 
 

82.690 

Opbrengsten van Professional Services 
 

131.611 
 

139.314 

Opbrengsten van Business Solutions 
 

40.436 
 

36.475 

  
237.735 

 
258.479 

RAPPORTERINGSSEGMENTEN 

Voor management doeleinden is de Groep momenteel ingedeeld in drie afdelingen: Infrastructure Products, 

Professional Services en Business Solutions. Deze afdelingen vormen de basis waarover de groep haar primaire 

segmentinformatie rapporteert. De hoofdactiviteiten zijn als volgt: 

 

Infrastructure Products: diverse hardwareproducten en softwarelicenties. 

Professional Services: omvat diensten zowel inzake softwareontwikkeling als infrastructuur en producten (eigen IP 

in de vorm van courseware, ontwikkelingsmethodologieën, methodologieën inzake projectbeheer, software 

bouwstenen, enz…). 

Business Solutions: biedt sleutel-op-de-deur oplossingen die worden uitgewerkt met eigen software of bovenop 

platvormen van derden. In dit gebied zal RealDolmen diensten en producten verkopen zoals software van derden of 

eigen ontwikkelde IP in de vorm van licenties. 

 

1. Totaal segmentopbrengsten en -resultaat 

  
Segmentopbrengsten 

   
Segmentresultaat 

  
31/03/2013 

 
31/03/2012 

   
31/03/2013 

 
31/03/2012 

  
EUR '000 

 
EUR '000 

   
EUR '000 

 
EUR '000 

Voortgezette bedrijfsactiviteiten 
          

Infrastructure Products 
 

65.688 
 

82.690 
   

3.183 
 

6.090 

Professional Services 
 

131.611 
 

139.314 
   

5.923 
 

11.074 

Business Solutions 
 

40.436 
 

36.475 
   

-4.234 
 

-862 

Corporate (1) 
 

0 
 

0 
   

-17.054 
 

-2.691 

  
237.735 

 
258.479 

   
-12.182 

 
13.611 

Netto financieel resultaat 
       

-1.999 
 

-6.187 

Winst voor belastingen 
       

-14.181 
 

7.424 

Winstbelastingen 
       

-755 
 

-153 

Winst van het jaar voor voortgezette 
bedrijfsactiviteiten        

-14.936 
 

7.271 

Geconsolideerde opbrengsten en 
resultaat van het jaar  

237.735 
 

258.479 
   

-14.936 
 

7.271 

(1) "Corporate" omvat alle niet-recurrente kosten en opbrengsten niet toegewezen aan individuele bedrijfssegmenten. Deze hebben voornamelijk 

betrekking op overhead kosten van het algemeen management, juridische afdeling en business development. De stijging is vooral te wijten aan een 

bijzondere waardevermindering op goodwill van 7.148 KEUR gerelateerd aan Airial Conseil SAS en van 5.122 KEUR gerelateerd aan Real Solutions 

SA, kosten met betrekking tot juridische claims (690 KEUR) en de ontslagkosten van het management (1.500 KEUR).  De herstructureringskost van 

1.653 KEUR (zie ook toelichting 8) heeft betrekking op niet-management personeel en zit vervat in het resultaat van de verschillende business units. 

 

De opbrengst zoals deze hierboven wordt voorgesteld heeft enkel betrekking op externe klanten. Er werden in 

boekjaar 2012-2013 of 2011-2012 geen intersegmenten verkopen gerealiseerd. 
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2. Totale activa van segmenten 

  
Activa 

  
31/03/2013 

 
31/03/2012 

  
EUR '000 

 
EUR '000 

Infrastructure Products 
 

54.326 
 

59.158 

Professional Services 
 

122.548 
 

169.576 

Business Solutions 
 

41.068 
 

37.815 

Corporate 
 

97 
 

127 

Totaal van alle segmenten 
 

218.039 
 

266.676 

Niet toegewezen 
 

0 
 

0 

Geconsolideerd 
 

218.039 
 

266.676 

 

De segment informatie wordt gerapporteerd in overeenstemming met wat intern is voorgelegd aan de "Chief 

Operating Decision Maker (CODM)" zoals vereist door IFRS 8. Segmentactiva omvat alle activa zoals vastgelegd in 

de geconsolideerde balans. Segmentresultaat is inclusief het totale resultaat zoals opgenomen in het geconsolideerde 

overzicht van het totaalresultaat. 

 

3. Bijkomende segmentinformatie 

  
Toevoegingen aan vaste activa 

(2)
 

   
Afschrijvingen en 

waardeverminderingen 

  
31/03/2013 

 
31/03/2012 

   
31/03/2013 

 
31/03/2012 

  
EUR '000 

 
EUR '000 

   
EUR '000 

 
EUR '000 

Infrastructure Products 
 

491 
 

743 
   

899 
 

881 

Professional Services 
 

849 
 

775 
   

1.502 
 

1.989 

Business Solutions 
 

261 
 

167 
   

501 
 

511 

Corporate 
 

0 
 

0 
   

0 
 

3 

Totaal van alle segmenten 
 

1.601 
 

1.685 
   

2.902 
 

3.384 

(2) Dit zijn de nieuwe investeringen in immateriële- en materiële vaste activa (inclusief eigen ontwikkelde software). 

 

4. Geographische informatie 

De activiteiten van de Groep situeren zich in België, Frankrijk en Luxemburg. De volgende tabel geeft een analyse 

van de verkopen en totale activa van de Groep per geografische markt. 

 

Omzet per geografische markt 
 

31/03/2013 
 

31/03/2012 

Voortgezette bedrijfsactiviteiten 
 

EUR '000 
 

EUR '000 

België 
 

196.459 
 

204.719 

Frankrijk 
 

31.453 
 

39.314 

Luxemburg 
 

9.823 
 

14.446 

Totaal voortgezette bedrijfsactiviteiten 
 

237.735 
 

258.479 

 

Boekwaarde van segmentactiva per geografische markt 
 

31/03/2013 
 

31/03/2012 

  
EUR '000 

 
EUR '000 

     
België 

 
190.158 

 
231.396 

Frankrijk 
 

23.469 
 

29.968 

Luxemburg 
 

4.412 
 

5.312 

Totaal 
 

218.039 
 

266.676 

5. Informatie over de belangrijkste klanten 

Geen enkele klant vertegenwoordigt meer dan 10% van de omzet. 

 

De tien grootste klanten vertegenwoordigen ongeveer 15% van de geconsolideerde omzet van het boekjaar 2012-

2013. 
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TOELICHTING 6 – ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN EN - KOSTEN 

 
31/03/2013 

 
31/03/2012 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

Winst op verkoop materiële vaste activa 269 
 

639 

Ontvangen vergoedingen 3.896 
 

1.870 

Ontvangen commissies 0 
 

67 

Andere 130 
 

573 

Andere bedrijfsopbrengsten 4.295 
 

3.149 

    

 
31/03/2013 

 
31/03/2012 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

Operationele belastingen 804 
 

450 

Onroerende voorheffing 89 
 

98 

Minderwaarde op de realisatie van handelsvorderingen 192 
 

10 

Verlies op verkoop van materiële vaste activa 0 
 

18 

Andere 108 
 

87 

Andere bedrijfskosten 1.193 
 

663 

 

De winst op verkoop van materiële vaste activa heeft hoofdzakelijk betrekking op de verkoop van wagens. De daling 

is te verklaren doordat de meeste "eigen" wagens verkocht waren op het einde van boekjaar 11-12, de rest werd 

verkocht gedurende het huidige fiscale jaar. 

 

De ontvangen vergoedingen hebben hoofdzakelijk betrekking op vergoedingen ontvangen van leveranciers, 

vergoedingen in gerechtelijke dossiers en recuperaties van personeel en verzekeringsmaatschappijen. De stijging is 

voornamelijk toe te wijzen aan de belastingssubsidie mbt boekjaar 2011, 2012 en 2013 bij Airial Conseil op 31 maart 

2013.  Voor meer informatie verwijzen we naar toelichting 4. 

 

De overige inkomsten omvatten hoofdzakelijk inkomsten uit verhuur van gebouwen en op de terugvordering van 

kosten van leveranciers. Vorig boekjaar werden de oude klanten- en leveranciersbalansen (credit balansen) 

opgekuist.  Dit verklaart dan ook de daling van de overige inkomsten. 

 

Geen enkele andere winsten en verliezen zijn opgenomen ten aanzien van leningen en vorderingen, andere dan de 

bijzondere waardeverminderingen opgenomen of teruggeboekt ten aanzien van de handelsvorderingen (zie 

toelichting 7). 

 

De operationele belastingen hebben voornamelijk betrekking op de belastingen en de niet-aftrekbare BTW op 

voertuigen.  Bankkosten verbonden aan een nieuwe financieringsovereenkomst met een grootbank en de hieraan 

verbonden registratie- en hypothecaire kosten zijn eveneens een verklaring voor de stijging. 
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TOELICHTING 7 – OPERATIONELE KOSTEN UIT VOORTGEZETTE 
BEDRIJFSACTIVITEITEN 

   
31/03/2013 

 
31/03/2012 

   
EUR '000 

 
EUR '000 

Diensten en diverse goederen 
     

Huur en onderhoud 
  

2.495 
 

2.476 

Onderaannemers en raadgevers 
  

34.923 
 

33.633 

Autokosten 
  

12.466 
 

11.604 

Reiskosten 
  

1.631 
 

1.672 

Transportkosten 
  

58 
 

120 

Administratieve en systeemkosten 
  

1.125 
 

1.854 

Telecommunicatie, post en administratieve kosten 
  

1.094 
 

1.042 

Verzekeringskosten 
  

319 
 

286 

Aanwervings- en opleidingskosten 
  

497 
 

568 

Marketingkosten 
  

1.084 
 

971 

Andere uitgaven 
  

1.870 
 

1.427 

Totaal diensten en diverse goederen 
  

57.562 
 

55.653 

      

Personeelslasten 
     

Salarissen en lonen (*) 
  

93.398 
 

92.911 

Kosten van sociale zekerheid 
  

18.778 
 

17.933 

Personeelsverzekeringen 
  

3.355 
 

3.109 

Pensioenkosten (**) 
  

-829 
 

-276 

Andere 
  

1.459 
 

1.643 

Totaal personeelslasten 
  

116.161 
 

115.320 

      

Voorzieningen 
     

Voorzieningen (terugname) 
  

2.622 
 

-762 

Bijzondere waardeverminderingen op dubieuze vorderingen (terugname) 
 

306 
 

-545 

Bijzondere waardeverminderingen verouderde voorraden (terugname) 
 

21 
 

-16 

Totaal voorzieningen 
  

2.949 
 

-1.323 

 
(*) Dit bedrag is inclusief de bestuurdersvergoedingen in overeenstemming met IAS 19.6, daarnaast bevat het ook de herstructureringskosten van het 

management (1.500 KEUR).. 

 

 (**) De pensioenkosten omvatten uitbetalingen (137 KEUR, 2012: 137 KEUR) en de beweging in de provisies (967 KEUR, 2012: 413 KEUR, zie 

toelichting 26). 

 

De "andere" uitgaven omvatten voornamelijk de afhandelingen van rechtszaken (waarvoor de in het verleden 

opgezette provisies eveneens zijn teruggedraaid). 

 

De RealDolmen Groep stelde gedurende het boekjaar gemiddeld 1.619 VTE te werk (2012: 1.612 gemiddeld VTE). 

 

De personeelsgerelateerde kosten bedragen 116.161 KEUR (2012: 115.320 KEUR) en omvatten alle salarissen en 

lonen alsook de voorzieningen voor vakantiegeld, personeelsverzekeringen, jaarlijkse bonussen, pensioenkosten en 

de bestuurdersvergoedingen. 

 

De "andere personeelslasten" omvatten voornamelijk de kost van de ecocheques (307 KEUR, 2012: 313 KEUR), 

onkosten nota's (856 KEUR, 2012: 775 KEUR) en maaltijdcheques (644 KEUR, 2012: 561 KEUR), gecompenseerd 

door personeelskosten geactiveerd als immateriële vaste activa (370 KEUR, 2012: 104 KEUR). 
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De voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op provisies aangelegd voor overruns en toekomstige verliezen 

van vaste prijsprojecten voor een bedrag van 2.500 KEUR (zie toelichting 26). 
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TOELICHTING 8 – EENMALIGE INKOMSTEN EN UITGAVEN 
 

 
31/03/2013 

 
31/03/2012 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

    

Herstructureringsopbrengsten (+) /kosten (-) -1.653 
 

0 

Bijzondere waardevermindering op activa -12.270 
 

0  

 
-13.923 

 
0 

 

De herstructureringskosten betreffen ontslagvergoedingen in het kader van een optimalisatieprogramma, zowel in 

België als in Frankrijk. 

 

De bijzondere waardeverminderingstest, in overeenstemming met IAS 36, resulteert in een bijzondere 

waardevermindering van 7.148 KEUR mbt de KGE („kasstroomgenererende eenheid‟) Airial Conseil en van 5.122 

KEUR mbt de KGE Real Solutions (zie toelichting 12 voor bijkomende info). 
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TOELICHTING 9 – FINANCIEEL RESULTAAT 
 

 
31/03/2013 

 
31/03/2012 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

FINANCIËLE OPBRENGSTEN 
   

Intrest op bankdeposito's 
(1)

 162 
 

445 

Intrest en reële waarde aanpassingen op activa aangehouden voor handelsdoeleinden 
(2)

 0 
 

16 

Totaal intrestopbrengsten van financiële vorderingen en geldbeleggingen 162 
 

461 

    
Andere financiële inkomsten 25 

 
98 

Totaal andere financiële opbrengsten 25 
 

98 

 
  

 
  

TOTAAL FINANCIËLE OPBRENGSTEN 187 
 

559 

    
Er werd geen intrestopbrengst erkend op afgewaardeerde financiële instrumenten. 

   

    
FINANCIËLE KOSTEN 

   
Intrest financiële leasing -51 

 
-58 

Intrest op bankschulden -289 
 

-332 

Intrest en afschrijvingen van transactiekost op de converteerbare lening 
(3)

 -1.520 
 

-5.716 

Gerealiseerd verlies op terugkoop converteerbare lening 
(5)

 0 
 

-381 

Totaal intrestkosten -1.860 
 

-6.487 

    

Verdiscontering van pensioenverplichtingen 
(4)

 -232 
 

-196 

Andere financiële kosten 
(6)

 -94 
 

-63 

TOTAAL FINANCIËLE KOSTEN -2.186 
 

-6.746 

 
  

 
  

FINANCIEEL RESULTAAT -1.999 
 

-6.187 

 
(1) De daling van de intrest op bankdeposito's is toe te wijzen aan een lagere intrestvoet en een lager uitstaand bedrag op bankdeposito's op korte 

termijn (zie toelichting 20). 

(2) Ontvangen intresten op de BEVEK's.  Deze BEVEK's werden verkocht in de loop van vorig boekjaar. 

(3) Afschrijving van transactiekosten, afschrijving van de eigen vermogenscomponent van de converteerbare obligatie en de intresten op de 

converteerbare obligatie. Het openstaand saldo van 43.118 KEUR van deze converteerbare obligatie werd volledig terugbetaald op de vervaldag (15 juli 

2012). 

(4) Pensioenen en gelijkaardige verplichtingen (zie toelichting 25).  Door de sterke daling van de intrestvoet op OLO's is de verdiscontering van 

pensioenverplichtingen negatief ten opzichte van vorig boekjaar. 

(5) Bij de gedeeltelijke terugkoop van de converteerbare lening op 20 januari 2012 werd er een verlies gerealiseerd van 0,4 MEUR (zie ook toelichting 

22). 

(6) Dit is voornamelijk de aanpassing van de reële waarde van de renteswap van de nieuwe lening aangegaan bij een grootbank (91 KEUR).  Zie 

eveneens toelichting 34 aangaande de financiële instrumenten. 
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TOELICHTING 10 – WINSTBELASTINGEN 

   
31-Maa-13 31-Maa-12 

 

   
EUR '000 EUR '000 

 

Opgenomen in de winst- en verliesrekening 
     

Actuele belastingen 
  

-554 -184 
 

Uitgestelde belastingen (zie ook toelichting 16 mbt 
uitgestelde belastingen)   

-201 31 
 

   
-755 -153 

 

      

  
31-Maa-13 31-Maa-13 31-Maa-12 31-Maa-12 

Aansluiting van de effectieve belastingvoet 
 

EUR '000 % EUR '000 % 

Nettowinst (verlies) van voortgezette bedrijfsactiviteiten -14.936 
 

7.271 
 

Belastingkost 
 

-755 
 

-153 
 

Winst (verlies) voor belastingen   -14.181   7.424   

     

Belastingen aan het lokale winstbelastingstarief van 33,99% 4.820 -33,99% -2.523 -33,99% 

      

Belastingseffect van verworpen uitgaven 
 

-7.693 54,25% -3.228 -43,47% 

Belastingseffect van belastingvrije inkomsten 
 

-32 0,22% 49 0,65% 

Niet-belastbare dividenden ontvangen van 
geconsolideerde entiteiten  

149 -1,05% 0 0,00% 

Notionele Interest Aftrek 
 

257 -1,81% 149 2,01% 

Fiscale impact van correcties in uitgestelde en actuele 
belastingen, m.b.t. voorgaande periodes  

21 -0,15% 22 0,29% 

Belasting op basis van toegevoegde waarde in Frankrijk -383 2,70% 0 0,00% 

Effect van verschillende belastingtarieven van 
dochterondernemingen werkzaam in het buitenland  

9 -0,07% 3 0,05% 

Belastingeffect door het gebruik van vroeger niet 
opgenomen uitgestelde belastingvorderingen  

2.097 -14,79% 5.375 72,40% 

Belastingskost en effectieve belastingsvoet voor het jaar -755 5,32% -153 -2,06% 

      

   
31-Maa-13 31-Maa-12 

 

Balans 
  

EUR '000 EUR '000 
 

Actuele winstbelastingsschulden 
  

50 185 
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TOELICHTING 11 – WINST PER AANDEEL 
De gewone winst per aandeel wordt berekend door het nettoresultaat toewijsbaar aan de Groep te delen door het 

gewogen gemiddelde van het aantal uitstaande aandelen gedurende het jaar (d.w.z. uitgegeven aandelen met 

uitzondering van de eigen aandelen). De verwaterde winst 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 potentiële gewone aandelen die tot verwatering zullen leiden. 

 

  
31/03/2013 31/03/2012 

Netto winst /(verlies) voor berekening netto resultaat per aandeel (EUR’000) 
 

-14.936 7.271 

Impact van potentiële gewone aandelen die tot verwatering zullen leiden (EUR‟000) 
 

0 0 

    

Aangepaste netto winst/(verlies) voor de berekening van de verwaterde winst per 
aandeel (EUR’000)  

-14.936 7.271 

Gewogen gemiddelde aantal aandelen voor berekening van winst per aandeel 
 

5.323.376 5.323.376 

Impact van potentiële gewone aandelen die tot verwatering zullen leiden 
 

0 0 

Aangepast gewogen gemiddeld aantal aandelen voor berekening van de verwaterde 
winst per aandeel  

5.323.376 5.323.376 

    

Gewone winst per aandeel (EUR) 
 

-2,806 1,366 

- uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 
 

-2,806 1,366 

- uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 
 

0,000 0,000 

    

Verwaterde winst per aandeel (EUR) 
 

-2,806 1,366 

- uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 
 

-2,806 1,366 

- uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 
 

0,000 0,000 

    

Gewogen gemiddelde aantal aandelen voor berekening van winst per aandeel 
 

31/03/2013 31/03/2012 

Uitgegeven gewone aandelen aan het begin van de huidige periode 
 

5.323.376 5.353.156 

Aangehouden eigen aandelen 
 

0 -17.408 

Effect van verbeurde eigen aandelen   0 -12.372 

Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen op het einde van de huidige periode 
 

5.323.376 5.323.376 

 

Alle aandelen zijn gewone aandelen; daarom is er geen effect op de netto winst / (verlies) in de berekening van de 

winst per aandeel dat zou ontstaan door preferente aandelen. 

 

Per 31 maart 2013 zijn voor de berekening van de verwaterde winst per aandeel de potentiële gewone aandelen in 

het kader van de warrantenplannen (zie toelichting 31 op aandelen gebaseerde betalingen) niet opgenomen in het 

gewogen gemiddelde van het aantal uitstaande gewone aandelen, omdat ze geen verwaterend effect hebben voor de 

huidige periode.  

 

De uitoefening van de warrantenplannen zouden resulteren in 233.425 additionele gewone aandelen. 
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TOELICHTING 12 - GOODWILL 
 

  
31/03/2013 

 
31/03/2012 

  
EUR '000 

 
EUR '000 

     

Per einde van de vorige verslagperiode: 
   

Aanschaffingswaarde 
 

141.830 
 

141.830 

Gecumuleerde bijzondere waardeverminderingen -44.116 
 

-44.116 

Netto boekwaarde 
 

97.714 
 

97.714 

     

Wijzigingen tijdens de verslagperiode: 
 

   

Aanschaffingen 
 

3.132 
 

0 

Bijzondere waardevermindering 
 

-12.270 
 

0 

Eliminatie op vervreemdingen 
 

0 
 

0 

Wisselkoersverschillen 
 

0 
 

0 

Per einde van de verslagperiode 
 

88.576 
 

97.714 

     

Aanschaffingswaarde 
 

144.962 
 

141.830 

Gecumuleerde bijzondere waardeverminderingen -56.386 
 

-44.116 

Netto boekwaarde 
 

88.576 
 

97.714 

 

Toetsing van bijzondere waardevermindering op de goodwill 

Volgens de standaard IFRS 3 - Bedrijfscombinaties, wordt goodwill niet afgeschreven , maar getoetst op bijzondere 

waardevermindering. Deze standaard vereist ook dat de goodwill vanaf de overnamedatum wordt toegewezen aan de 

kasstroomgenererende eenheden (KGE's), die verondersteld worden van de synergiën van de bedrijfscombinatie te 

genieten 

 

De bedrijfswaarde-methode verdisconteert de geraamde kasstromen op basis van een jaarlijks financieel plan, 

goedgekeurd door het management. Kasstromen, die verder gaan dan een jaar, worden geëxtrapoleerd gebruik 

makend van de meest nauwkeurige voorspelling van de groei. Deze groei mag de gemiddelde lange termijn groei 

voor de sector waarin de KGE opereert, niet overstijgen. 

 

Het management bepaalt de assumpties (prijs, volume, prestatiecurve) op basis van prestaties uit het verleden en op 

basis van verwachtingen van de marktontwikkelingen.  Een reorganisatie van het management leidde tot een 

gewijzigde 5-jaar forecast, die resulteerde in een stabiele groei van Managed Services, efficiëntieverbeteringen in de 

Infrastructuur business en projecten met een grote toegevoegde waarde in Business Solutions.  De 

optimalisatieprojecten van dit jaar zullen een positief effect hebben op de volgende jaren.  De gewogen gemiddelde 

groeischattingen zijn consistent met de voorspellingen volgens de industrierapporten en variëren tussen 1,4% en 

8,8% (vorig jaar tussen 2% en 8%) en de gebruikte marges tussen 20% en 35% (vorig jaar tussen 20% en 27%). 

 

De verdisconteringsvoet toegepast op de voorspelde kasstromen is de gewogen gemiddelde kost van het kapitaal 

(WACC na belastingen), gaande tot 9,30% (10,00% vorig jaar). De componenten voor de bepaling van de WACC zijn 

gebaseerd op sectorspecifieke parameters rekening houdend met de financiële positie van RealDolmen. 

 

Airial Conseil 

De huidige economische crisis en meer bepaald de verslechtering van de overheidsfinanciën in Frankrijk heeft de 

algemene strategische evoluties van de IT-dienstenmarkt versneld. Industrialisatie van grotere ontwikkelingsprojecten 

(typisch in de publieke sector) via (lokaal, near shore en off shore) ontwikkelingsplatformen en, meer in het algemeen, 

de noodzaak van schaaleffecten in de activiteiten van het bedrijf zijn enkele van de gevolgen van deze 

ontwikkelingen. In tegenstelling tot RealDolmen in België, hebben de Franse activiteiten van Airial Conseil niet het 

concurrentievoordeel om het hoofd te bieden aan deze uitdagingen door middel van de kritische massa. Op korte 

termijn beschikt Airial Conseil over voldoende deskundigheid en flexibiliteit om succesvol te blijven in vooral 
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overheids- en semi-publieke mid-tier en kleinere projecten. Na verloop van tijd zal Airial Conseil, net zoals andere 

kleine spelers op de Franse markt voor IT-diensten, verder moeten investeren in specialisatie of omvang om haar 

positie als referentieleverancier te vrijwaren in de publieke sector in het bijzonder en op de Franse markt in het 

algemeen. Verdere specialisatie en schaal zijn nodig om een referentiespeler te blijven, in de publieke sector in het 

bijzonder en in de Franse markt in het algemeen.  Bijgevolg verantwoorden de geschatte toekomstige kasstromen het 

huidige niveau van de goodwill niet meer. 

 

Real Solutions 

De moeilijkheden van de (Luxemburgse) bancaire markt hebben de uitdagingen van Real Solutions versneld om van 

een (voornamelijk banken) software en infrastructuur deskundige te evolueren naar een single source IT-diensten- en 

IT-oplossingenbedrijf. Het bedrijf ondergaat momenteel een verschuiving in haar klantenbestand (snellere business 

ontwikkeling ook buiten de banksector), in aanbod (van minder eigen gespecialiseerde toepassingen naar meer 

uitvoering van applicaties van derden) en in middelen. Het bedrijf heeft al met relatief succes de laatste jaren de 

beweging ingezet in de richting van deze nieuwe aanpak. Deze verschuiving heeft een impact op de marges. 

Bijgevolg verantwoorden de geschatte toekomstige kasstromen het huidige niveau van de goodwill niet meer. 

 

De bijzondere waardeverminderingstest resulteert in een bijzondere waardevermindering van -7.148 KEUR 

gerelateerd aan Airial Conseil en van -5.122 KEUR gerelateerd aan Real Solutions. 

 

De bijzondere waardeverminderingen werden geboekt in de winst- en verliesrekening onder de lijn "andere éénmalige 

kosten”. 

 

Alfea Consulting Belgium 

Op 28 november 2012 heeft RealDolmen 100% van de aandelen van Alfea Consulting Belgium verworven voor een 

bedrag van 3.600 KEUR.  Dit resulteerde in een goodwill van 3.132 KEUR (zie toelichting 36 Bedrijfscombinaties). 

 

Stresstest op bijzondere waardeverminderingen 

Om risicolimieten vast te leggen heeft het management een gevoeligheidstest toegepast op de assumpties gebruikt in 

de test voor de bepaling van de bijzondere waardeverminderingen. De volgende assumpties werden gebruikt. 

 

REALDOLMEN  
 

S1 S2 S3 

WACC 
 

+1%     

Groei omzet 
 

  -1%   

Bruto marge 
 

    -1% 

  
      

Resterende marge 25.205 KEUR 
 

10.791 10.947 4.329 

     

REAL SOLUTIONS 
 

S1 S2 S3 

WACC 
 

+1%     

Groei omzet 
 

  -1%   

Bruto marge 
 

    -1% 

  
      

Resterende marge 5.341 KEUR 
 

3.922 3.433 3.925 

     

AIRIAL CONSEIL 
 

S1 S2 S3 

WACC 
 

+1%     

Groei omzet 
 

  -1%   

Bruto marge 
 

    -1% 

  
      

Resterende marge 5.473 KEUR 
 

3.866 4.356 2.307 
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ALFEA CONSULTING BELGIUM 
 

S1 S2 S3 

WACC 
 

+1%     

Groei omzet 
 

  -1%   

Bruto marge 
 

    -1% 

  
      

Resterende marge 4.475 KEUR 
 

3.334 3.532 3.579 

 

De berekeningen in de stresstest zijn gebaseerd op de cash flows over een periode van 5 jaar verhoogd met een 

'terminal value', gebaseerd op een groei van 2%. 

Goodwill opgesplitst per KGE: 

  
31/03/2013 

 
31/03/2012 

  
EUR '000 

 
EUR '000 

Real Solutions (Luxemburg) 
 

9.808 
 

14.930 

Airial Conseil (Frankrijk) 
 

1.307 
 

8.455 

RealDolmen NV 
 

74.329 
 

74.329 

Alfea Consulting Belgium 
 

3.132 
 

0 

Totale boekwaarde van goodwill 
 

88.576 
 

97.714 
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TOELICHTING 13 – MATERIËLE VASTE ACTIVA 

 

Terreinen 
en 

gebouwen 

Installaties, 
machines 

en 
uitrusting 

Meubilair 
en rollend 
materieel 

Leasing en 
soortgelijke 

rechten 

Overige 
materiële 

vaste 
activa 

Activa in 
aanbouw en 

vooruitbetalingen 
Totaal 

              EUR '000 

Aanschaffingswaarde 
      

  

Per 1 april 2011 20.179 3.034 12.374 2.855 254 26 38.722 

Toevoegingen 81 33 1.008 0 413 20 1.555 

Vervreemding -20 -221 -2.865 0 -107 0 -3.213 

Overboeking van/naar 0 -34 34 0 0 0 0 

Per 1 april 2012 20.240 2.812 10.551 2.855 560 46 37.064 

Toevoegingen 14 45 1.013 0 47 429 1.548 

Verworven door een bedrijfscombinatie 0 0 8 0 0 0 8 

Vervreemding 0 -34 -1.256 0 -4 0 -1.294 

Overboeking van/naar 0 0 0 0 0 -30 -30 

Per 31 maart 2013 20.254 2.823 10.316 2.855 603 445 37.296 

       
  

Per 1 april 2011 -8.391 -2.799 -10.004 -1.832 -217 0 -23.243 

Afschrijvingskost gedurende het jaar -835 -104 -1.147 -118 -53 0 -2.257 

Vervreemding 18 221 2.833 0 91 0 3.163 

Overboeking van/naar 0 30 -30 0 0 0 0 

Per 1 april 2012 -9.208 -2.652 -8.348 -1.950 -179 0 -22.337 

Afschrijvingskost gedurende het jaar -730 -70 -912 -118 -146 0 -1.976 

Vervreemding 0 34 1.256 0 4 0 1.294 

        

Per 31 maart 2012 -9.938 -2.688 -8.004 -2.068 -321 0 -23.019 

       
  

Boekwaarde per 31 maart 2013 10.316 135 2.312 787 282 445 14.277 

Boekwaarde per 31 maart 2012 11.032 160 2.203 905 381 46 14.727 

 

De afschrijvingskost van het boekjaar mbt materiële vaste activa bedraagt 1.976 KEUR (2012: 2.257 KEUR). 

 

De nieuwe investeringen in meubilair en rollend materieel hebben voornamelijk betrekking op nieuw IT-materiaal. 

 

De desinvesteringen in meubilair en rollend materieel hebben hoofdzakelijk betrekking op de verkoop van eigen 

wagens. 

 

De materiële vaste activa verworven door een bedrijfscombinatie is toe te wijzen aan de overname van Alfea 

Consulting BVBA (zie toelichting 36). 

Hypotheken (met betrekking tot de gebouwen in Huizingen, Kontich, Harelbeke en De Pinte) 

 
31/03/2013 31/03/2012 

 
EUR '000 EUR '000 

Bedrag van de inschrijving  20.269              10.274    

Boekwaarde van de bezwaarde activa 10.989                7.830    
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TOELICHTING 14 – IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 

  
Immateriële Vaste Activa 

  
 

EUR '000 

Aanschaffingswaarde 
  

Per 1 april 2011 
 

7.385 

Toevoegingen 
 

130 

Vervreemdingen 
 

-70 

Per 1 april 2012 
 

7.445 

Toevoegingen 
 

53 

   

Overboeking van / naar 
 

30 

Per 31 maart 2013 
 

7.528 

   

Gecumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen 
 

Per 1 april 2011 
 

-5.019 

Afschrijvingskost van het jaar 
 

-1.127 

Vervreemdingen 
 

70 

Per 1 april 2012 
 

-6.076 

Afschrijvingskost van het jaar 
 

-926 

   

Per 31 maart 2013 
 

-7.002 

   

Boekwaarde per 31 maart 2013 
 

526 

Boekwaarde per 31 maart 2012 
 

1.369 

 

De nieuwe investeringen in immateriële vaste activa hebben voornamelijk betrekking op intern ontwikkelde software 

(35 KEUR) (2012: 103 KEUR) en aankoop van licenties (47 KEUR) (2012 : 28 KEUR). 

 

De afschrijvingskost van het boekjaar mbt immateriële vaste activa bedraagt 926 KEUR (2012: 1.127 KEUR). 

 

De immateriële vaste activa hebben voornamelijk betrekking op een nieuw intern performance management systeem 

(180 KEUR) (2012: 202KEUR), licenties (75KEUR) (2012: 44KEUR) en datacenter (79KEUR) (2012: 108 KEUR). 
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TOELICHTING 15 – DOCHTERONDERNEMINGEN EN ANDERE 
BELEGGINGEN 
 

DOCHTERONDERNEMINGEN 
  

  
31/03/2013 

  
  

Naam  Adres Land Controle % Belangen % Hoofdactiviteit 

  
  

  
 

  

Airial Conseil SAS Rue Bellini 3, F-92806 Puteaux Cedex Frankrijk 100% 100% 
Software consultancy 
& supply 

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

Real Software France SA Rue du Maréchal Foch 25, 78000 Versailles Frankrijk 100% 100% 
Slapende 
vennootschap 

Real Software Nederland BV Printerweg 26, 183021 AD Amersfoort Nederland 100% 100% 
Software consultancy 
& supply 

Oriam Corporation  One International Place, Boston, MA 02210 USA USA 100% 100% 
Software consultancy 
& supply 

Frankim NV Grote Steenweg 15, 9840 Zevergem België 100% 100% Diensten 

Alfea Consulting BVBA 
(1)

 Avenue Victor Maistriau 30, 7000 Mons België 100% 100% 
Software consultancy 
& supply 

            

(1) Naar aanleiding van de beslissing van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van RealDolmen NV van 17 april 2013, werd Alfea 
Consulting BVBA op 1 april 2013 gefusioneerd door opslorping met RealDolmen NV.  

GEASSOCIEERDE DEELNEMINGEN   
31/03/2013 

  
  

Naam  Adres Land Controle % Belangen % Hoofdactiviteit 

  
  

      

Eco2B 
(2)

 Molenhuizen 25, 3980 Tessenderlo België 50% 50% 
Slapende 
vennootschap 

            

      

ANDERE BELEGGINGEN     
31/03/2013 

  
  

Naam  Adres Land Controle % Belangen % Hoofdactiviteit 

  
  

      

Antwerp Digital Mainport NV
 (2)

 Noorderlaan 139, 2050 Antwerpen België 9% 9% 
Slapende 
vennootschap 

            

(2) Deze deelnemingen hebben een boekwaarde van nul in de boeken van RealDolmen. 
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TOELICHTING 16 - UITGESTELDE BELASTINGEN 

In de balans opgenomen uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen: 

  
31/03/2013 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2012 

  

Uitgestelde 
belasting-

vorderingen 

Uitgestelde 
belasting-

verplichtingen 

Uitgestelde 
belasting-

vorderingen 

Uitgestelde 
belasting-

verplichtingen 

  
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 

Immateriële vaste activa 
 

25 0 52 0 

Materiële vaste activa 
 

0 -1.009 0 -1.052 

Kapitaalsubsidie 
 

3 0 3 0 

Voorraden 
 

0 0 0 0 

Verplichtingen m.b.t. het personeel 
 

879 0 1.074 0 

Andere verplichtingen 
 

50 0 41 0 

Uitgestelde belasting m.b.t. meerwaarde verkoop vaste activa 
 

0 -762 0 -792 

Tijdelijk verschil converteerbare obligatielening (1) 0 0 0 -258 

Voorwaarts te verrekenen fiscale verliezen converteerbare obligatie 
 

0 0 258 0 

Voorwaarts te verrekenen fiscale verliezen (2) 20.160 0 20.160 0 

Fiscale vorderingen/verplichtingen 
 

21.117 -1.771 21.589 -2.102 

Effecten van gecompenseerde fiscale vorderingen en verplichtingen   -1.420 1.420 -1.681 1.681 

Netto Fiscale vorderingen / verplichtingen 
 

19.697 -351 19.908 -421 

Mutaties in tijdelijke verschillen gedurende het boekjaar: 

 
31/03/2012 

Opgenomen 
in resultaat 

Opgenomen 
in goodwill 

(1) 
31/03/2013 31/03/2011 

Opgenomen 
in resultaat 

31/03/2012 

 
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 

Immateriële vaste activa 52 -27 0 25 94 -42 52 

Materiële vaste activa -1.052 43 0 -1.009 -1.173 121 -1.052 

Kapitaalsubsidie 3 0 0 3 3 0 3 

Voorraden 0 0 0 0 14 -14 0 

Verplichtingen m.b.t. meerwaarde verkoop 
vaste activa 

1.074 -204 9 879 1.083 -9 1.074 

Andere verplichtingen 41 -42 51 50 4 37 41 

Uitgestelde belastingen m.b.t. meerwaarde 
verkoop vaste activa 

-792 30 0 -762 -730 -62 -792 

Tijdelijk verschil converteerbare obligatielening -258 258 0 0 -1.306 1.048 -258 

Voorwaarts te verrekenen fiscale verliezen 
converteerbare obligatie 

258 -258 0 0 1.306 -1.048 258 

Voorwaarts te verrekenen fiscale verliezen 20.160 0 0 20.160 20.160 0 20.160 

 
19.487 -201 60 19.346 19.455 31 19.487 

(1) RealDolmen NV nam Alfea Consulting Belgium BVBA over, de uitgestelde belastingvorderingen op de reële waarde aanpassingen werden via 

goodwill verwerkt (zie toelichting 36). 

Voorwaarts verkregen fiscale verliezen van RealDolmen NV op vervaldatum : 

    
31/03/2013 31/03/2012 

    
EUR '000 EUR '000 

Zonder tijdslimiet 
   

120.100 119.400 
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Uitgestelde belastingvorderingen die niet opgenomen zijn door de Groep per 31 maart 2013: 

   Totaal uitgestelde 
belastingvorderingen 

Opgenomen 
belastingvorderingen 

Niet opgenomen 
belastingvorderingen 

  
Bruto bedrag 

  
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 

Overgedragen fiscale verliezen  
 

120.100 40.822 20.160 20.662 

Totaal 
 

120.100 40.822 20.160 20.662 

 

Uitgestelde belastingvorderingen die niet opgenomen zijn door de Groep per 31 maart 2012: 

   Totaal uitgestelde 
belastingvorderingen 

Opgenomen 
belastingvorderingen 

Niet opgenomen 
belastingvorderingen 

  
Bruto bedrag 

  
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 

Overgedragen fiscale verliezen  
 

119.400 40.584 20.160 20.424 

Totaal 
 

119.400 40.584 20.160 20.424 

 

(1) Uitgestelde belastingen op de tijdelijke verschillen met betrekking tot de converteerbare obligatielening 

van RealDolmen 

Het uitstaande saldo van 36.100 KEUR van haar 2% senior onbevoorrechte converteerbare obligatie met 

terugbetalingsprijs van 118,44% werd op vervaldatum van 15 juli 2012 integraal terugbetaald voor een totaal bedrag 

van 43.118 KEUR. 

 

a) Principes en achtergrond 

Real Software NV (nu RealDolmen) gaf op 5 juli 2007 een converteerbare lening uit. Doordat, onder IFRS het eigen-

vermogenscomponent wordt afgezonderd van het vreemd-vermogenscomponent m.b.t. deze lening, ontstond er, bij 

de eerste opname, een verrekenbaar tijdelijk verschil. Zoals uitgelegd in IAS 12.23 is de vrijstelling voor een eerste 

opname zoals vermeld in IAS 12.15 (b) niet van toepassing, omdat het tijdelijk verschil ontstaat bij de eerste opname 

van het eigen-vermogenscomponent dat afzonderlijk van het vreemd-vermogenscomponent plaatsvindt. Daarom nam 

RealDolmen een eerste uitgestelde belastingverplichting van 5.979 KEUR op. Zoals verder uitgelegd in IAS 12.23, 

moest de uitgestelde belastingverplichting opgenomen worden in het eigen vermogen, dit in overeenstemming met 

IAS 12.61. 

 

Onder IAS 12.58 moeten veranderingen in de uitgestelde belastingverplichting na de eerste opname opgenomen 

worden in de winst- en verliesrekening als een kost (opbrengst). 

 

Omwille van het ontstaan van de verrekenbare tijdelijke verschillen naar aanleiding van de converteerbare lening , 

kan RealDolmen nu, op basis van IAS 12.35, een uitgestelde belastingvordering opnemen ten belope van deze 

verrekenbare tijdelijke verschillen. Aangezien deze fiscale verliezen resulteren uit transacties historisch opgenomen in 

de winst- en verliesrekeningen zal de gerelateerde uitgestelde belastingvordering, op basis van IAS 12.58, 

opgenomen worden als een opbrengst in de winst- en verliesrekeningen van de periode. 

 

Bovendien werden de opgenomen uitgestelde belastingvorderingen en de uitgestelde belastingverplichtingen 

gecompenseerd op de balans. 

 

b) Bewegingen tijdens de periode 

Op elke afsluiting van het boekjaar, worden de tijdelijke verschillen herberekend en de uitgestelde belastingspositie 

wordt aangepast. Op 31 maart 2013 is de uitgestelde belastingschuld gedaald met 258 KEUR (2012: 1.048 KEUR) 

(ten gevolge van een wijziging in tijdelijke verschillen). Vervolgens daalde de erkende uitgestelde belastingvordering 

gebaseerd op de voorwaarts te verrekenen fiscale verliezen met hetzelfde bedrag. Aangezien de beide bewegingen 

geboekt worden via de resultatenrekening is er geen netto impact op het resultaat van maart 2013 

 

Op 31 maart 2013 werd geen uitgestelde belastingvordering (2012: 258 KEUR) erkend uit de voorwaarts te 

verrekenen fiscale verliezen ten bedrage van 120.100 KEUR (2012: 119.400 KEUR), aangezien de converteerbare 

obligatie integraal werd terugbetaald op vervaldatum 15 juli 2012. 
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(2) Uitgestelde belastingen op de voorwaarts te verrekenen fiscale verliezen van RealDolmen 

Gezien de fusie van Real en Dolmen zal resulteren in een positieve netto belastbare basis in de nabije toekomst, vindt 

het management het opportuun om een deel van de niet-gebruikte voorwaarts te verrekenen fiscale verliezen te 

erkennen. Dit resulteert in een uitgestelde belastingvordering ten bedrage van 20.160 KEUR (2012: 20.160 KEUR). 

Deze uitgestelde belastingvordering wordt erkend via de resultatenrekening in overeenstemming met IAS 12 par 67. 

 

(3) Uitgestelde belastingverplichtingen, niet opgenomen door de Groep per 31 maart 2013 

Er is geen uitgestelde belastingverplichting met betrekking tot de tijdelijke verschillen voor wat betreft de niet-

uitgekeerde winsten van de dochterondernemingen en van joint ventures opgenomen omdat de Groep in de positie is 

om de tijdsbepaling voor de terugdraaiing van de tijdelijke verschillen te controleren en het is waarschijnlijk dat deze 

verschillen niet zullen worden teruggedraaid in de nabije toekomst. 
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TOELICHTING 17 – VOORRADEN 
 

 
31/03/2013 

 
31/03/2012 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen  

   
Aankopen  58.737 

 
66.790 

Toename (-); afname (+) van de voorraad 785 
 

7.530 

Totaal handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 59.522 
 

74.320 

    
Aankopen van handelsgoederen bevatten hoofdzakelijk hardware en hardware gerelateerde 

installaties. 

Voorraad 

   
Handelsgoederen 2.374 

 
3.161 

Waardevermindering naar netto realiseerbare waarde -1.563 
 

-1.542 

Totaal Voorraad 811 
 

1.619 

 

De voorraad is bijna volledig gerelateerd aan hardware business. 
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TOELICHTING 18 – HANDELS- EN OVERIGE VORDERINGEN 

18.1. Handels- en overige vorderingen 

 
31/03/2013 

 
31/03/2012 

 EUR'000  EUR'000 

    

Brutobedrag handelsvorderingen 66.189 
 

76.847 

Voorziening voor dubieuze vorderingen -1.106 
 

-800 

Netto boekwaarde handelsvorderingen 65.083 
 

76.047 

Overige vorderingen 5.233 
 

3.370 

Uitgestelde lasten 430 
 

1.187 

Toe te rekenen opbrengsten 0 
 

9 

Overige vorderingen 4.803 
 

2.174 

Handels- en overige vorderingen 70.316 
 

79.417 

 

De gemiddelde betalingsperiode is 84 dagen (in 2012: 90 dagen).  De daling is voornamelijk het gevolg van de lagere 

activiteit van de groep. Hoewel de algemene verkoopsvoorwaarden voorzien in een intrestkost van 12% op jaarbasis, 

wordt in de praktijk geen intrest aangerekend op de handelsvorderingen. De intrestvoet van 12% wordt enkel 

toegepast in zeer specifieke gevallen. 

 

De openstaande vorderingen in de Groep worden van nabij opgevolgd. Wanneer de facturen vervallen, wordt een 

controleprocedure opgestart. 

 

Wanneer de facturen 30 dagen vervallen zijn, zal de reden voor de betalingsvertraging onderzocht worden. Hierbij 

wordt er rekening gehouden met de betalingsgewoontes van de klant. Voor het niet betalen bestaan verschillende 

redenen: op te lossen administratieve problemen, de levering van diensten die nog niet volledig zijn, insolvabiliteit van 

de klant, enz. 

 

Afhankelijk van de reden zal actie ondernomen worden om de uitstaande vordering te innen. De tweede fase in de 

kredietcontrole start vanaf 90 dagen vervallen. Vanaf dat moment wordt het risico voor op niet-betaling beschouwd als 

zeer hoog. Op basis van een geval per geval analyse en op basis van ervaringen uit het verleden zal een voorziening 

voor dubieuze vorderingen worden aangelegd. Voordat de voorziening wordt aangelegd, wordt deze goedgekeurd 

door de Groepscontroller. 

 

Vóór het aanvaarden van nieuwe klanten gebruikt de Groep een extern kredietwaardigheidssysteem om de 

kredietwaardigheid van de potentiële klant in te schatten en om de kredietlimiet vast te leggen. In het algemeen heeft 

RealDolmen solvabele klanten in stabiele sectoren. Er zijn geen klanten die meer dan 5% van de openstaande 

vorderingen vertegenwoordigen, de concentratie van het risico is dus zeer beperkt. Een bijkomend voordeel in de IT-

sector is het feit dat de budgetten voor IT-investeringen en IT-ontwikkelingen vaak beschikbaar zijn voor de aanvang 

van het project. Bijgevolg heeft RealDolmen zeer weinig verliezen op dubieuze debiteuren. 

 

De handelsvorderingen van de Groep omvatten een bedrag van 40.644 KEUR (in 2012: 50.369 KEUR) debiteuren die 

niet of wel vervallen zijn op de balansdatum en waarvoor de Groep geen voorziening heeft aangelegd. Er werd geen 

voorziening aangelegd, omdat er geen opmerkelijke veranderingen zijn in de kredietwaardigheid van de klant zijn en 

deze bedragen nog steeds als inbaar worden beschouwd. De Groep heeft geen zekerheden op deze bedragen. 

 

De overige vorderingen ten belope van 4.803 KEUR omvatten voornamelijk waarborgen (1.659 KEUR, 2011-2012: 

1.203 KEUR) en het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling bij Airial Conseil voor een bedrag van 2.089 

KEUR (zie ook toelichting 4). 
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Ouderdomsanalyse van de vorderingen die vervallen zijn, maar nog geen waardervermindering hebben 

ondergaan: 

 
31/03/2013 

 
31/03/2012 

 EUR'000  EUR'000 

    

 
EUR'000 

 
EUR'000 

Courant 54.287 
 

60.524 

Minder dan 91 dagen vervallen 9.222 
 

13.875 

Vervallen 91-120 dagen 453 
 

1.039 

Vervallen > 121 dagen 1.121 
 

609 

 
65.083 

 
76.047 

18.2. Bewegingen in de voorzieningen voor dubieuze vorderingen 

 
31/03/2013 

 
31/03/2012 

 
EUR'000  EUR'000 

    

Beginsaldo 800 
 

1.345 

Bijzondere waardeverminderingen opgenomen op de vorderingen 790 
 

63 

Bedragen afgeschreven als oninbaar -192 
 

0 

Terugboeking bijzondere waardeverminderingen -292 
 

-608 

Eindsaldo 1.106 
 

800 

 

De gedurende het jaar opgenomen bijzondere waardeverminderingen zijn het verschil tussen de boekwaarde van 

deze handelsvorderingen en de contante waarde van de verwachte liquidatieopbrengsten. Zie ook toelichting 7 

'Bijzondere waardeverminderingen op dubieuze vorderingen (terugname)'. 

 

Ouderdomsanalyse van de handelsvorderingen die een waardevermindering hebben ondergaan (bruto 

bedragen): 

 
31/03/2013 

 
31/03/2012 

 
EUR'000 

 
EUR'000 

    

90-120 dagen vervallen 59 
 

208 

> 120 dagen vervallen 1.047 
 

592 

Totaal 1.106 
 

800 

18.3. Niet langer opnemen van financiële activa 

Tijdens de periode eindigend op 31 maart 2013 droeg de Groep 3.713 KEUR (in 2011: 7.502 KEUR) over aan de 

factoring maatschappij. In het geval van insolvabiliteit van de klant is het financieel risico beperkt tot 5% van de 

overgedragen facturen. 

 

Zie eveneens toelichting 24 m.b.t. leningen van banken en derden. 

 

Het grootste gedeelte van de vorderingen van de Groep zijn verkocht aan een factoring maatschappij. De overdracht 

van de vorderingen zorgt voor de opname van een korte termijn financiële schuld t.o.v. ontvangen geldmiddelen (zie 

eveneens toelichting 24 m.b.t. de leningen). De vordering t.o.v. de klant blijft op de balans staan omdat de Groep het 

wanbetalingsrisico blijft dragen van de aan de factoring maatschappij overgedragen vorderingen, tenzij de factoring 

maatschappij een verkeerde inschatting zou maken van de insolvabiliteit van de klant. In overeenstemming met IAS 

39, §29 blijft de Groep het overgedragen actief in zijn geheel erkennen en erkent het de financiële schuld ontstaan uit 

de ontvangst van geldmiddelen (vooruitbetalingen) van de factoring maatschappij. Wanneer ten slotte de klant de 

factuur aan de factoring maatschappij betaalt, zal de vordering op de klant niet meer opgenomen worden in de balans 

van de Groep. 
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TOELICHTING 19 – OVERIGE FINANCIËLE ACTIVA 
 

Gedurende het jaar heeft Airial Conseil (Frankrijk) een bedrag geplaatst op een deposito om op die manier een hoger 

rendement te bekomen op een tijdelijke surplus aan geldmiddelen.  Het gemiddelde rendement is 2,9%. 

 

 
31/03/2013 

 
31/03/2012 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

Deposito (looptijd meer dan 3 maand) 1.024 
 

2.000 

 

Zie ook toelichting 34 m.b.t. financiële instrumenten. 
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TOELICHTING 20 – GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN 
 
 

31/03/2013 
 

31/03/2012 

 
EUR '000  EUR '000 

Korte termijn bankbeleggingen - termijn van ten hoogste 3 maanden 32 
 

15.101 

Geldmiddelen 22.566 
 

34.524 

Geldmiddelen en kasequivalenten 22.598 
 

49.625 

 

De geldmiddelen en kasequivalenten betreffen geldmiddelen aangehouden door de Groep en bevatten korte termijn 

beleggingen op de bank met een oorspronkelijke looptijd van maximaal 3 maanden.  De boekwaarde van deze activa 

benadert de reële waarde. 
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TOELICHTING 21 – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL 
 

  
31/03/2013 

 
31/03/2012 

  
EUR '000  EUR '000 

Geplaatst Maatschappelijk kapitaal 
 

32.193 
 

32.193 

Niet opgevraagd kapitaal 
 

0 
 

0 

Uitgegeven en volledig volstortte aandelen 
 

32.193 
 

32.193 

Inkoop eigen aandelen 

In overeenstemming met de statuten en het Belgische Wetboek van Vennootschappen (artikel 620), kan RealDolmen 

alleen eigen aandelen inkopen en verkopen door middel van een speciaal besluit van de aandeelhoudersvergadering 

behalve wanneer de aandelen worden overgenomen door het bedrijf om hen aan het personeel geven. 

 

Op 10 februari 2009 besliste de Buitengewone Algemene Vergadering van RealDolmen NV om middels een 

hergroepering door omruiling de bestaande aandelen te consolideren, zodat honderd (100) bestaande aandelen en/of 

VVPR strips, cp. nr. 4 en volgende aangehecht (in gedematerialiseerde of nominatieve vorm) van de vennootschap 

recht zullen geven op één (1) nieuw aandeel en/of VVPR strip RealDolmen, cp. nr. 1 en volgende aangehecht (in 

gedematerialiseerde of nominatieve vorm). 

 

In een eerste fase worden de aandelen en/of VVPR strips gebundeld zodat honderd (100) bestaande aandelen en/of 

VVPR strips van de vennootschap zullen worden gebundeld tot één (1) bundelaandeel en/of bundelstrip. In een latere 

fase zal het aantal kapitaalvertegenwoordigende aandelen worden aangepast in de statuten (gedeeld door honderd). 

 

De Buitengewone Algemene Vergadering van 10 februari 2009 heeft de Raad van Bestuur dergelijke toestemming 

gegeven om eigen aandelen in te kopen in het licht van de voltooiing van de aandelenconsolidatie. De toestemming is 

verleend voor een periode van 5 jaar en is onderworpen aan bepaalde prijslimieten en aan een aantal andere 

voorwaarden, vermeld in het besluit van de Algemene Vergadering. 

 

De Buitengewone Algemene Vergadering van 5 oktober 2011 heeft, in overeenstemming met de 

Vennootschapswetgeving, de uitdrukkelijke toestemming gegeven aan de Raad van Bestuur om voor een periode van 

5 jaar, te rekenen vanaf veertien september 2011, maximum 1.070.631 gebundelde eigen aandelen in te kopen, gelijk 

aan 107.063.131 niet gebundelde aandelen, tegen een prijs die niet lager is dan de fractiewaarde per aandeel en niet 

hoger is dan honderdvijftien procent (115%) van de slotkoers van de aandelen op Euronext Brussel op de dag 

voorafgaand aan de aankoop of de omwisseling. 

 

De inkoop van eigen aandelen van februari 2012 is gebeurd rekening houdend zowel met winsten van het lopende 

boekjaar als met winsten van het vorige boekjaar. De Raad van Bestuur heeft bijgevolg, conform artikels 617, 620, 

623, 624 en 625 W. Venn., beslist om deze aandelen te vernietigen en om deze vernietiging aan te rekenen op het 

eigen vermogen middels een kapitaalvermindering, in overeenstemming met de goedkeuring door de B.A.V. van 20 

juli 2012. 

Beheer van het Kapitaal 

De Groep beheert zijn kapitaal door het verzekeren van de continuïteit van de entiteiten van de Groep en door het 

optimaliseren van de schuld- en eigen-vermogensbalans. Om deze doelstelling te bereiken worden nieuwe leningen 

slechts aanvaard na de goedkeuring door het Financieringscomité. Leningen worden enkel aangegaan met het oog 

op de verdere groei van de Onderneming door middel van overnames. 

 

De Groep heeft als ratio de verhouding van de nettoschuld ten opzichte van de EBITDA bepaald, waarvan de 

maximale waarde gehandhaafd door de Groep 3 is. 
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De nettoschuld op EBITDA per 31 maart 2013 is: 

  
31/03/2013 

 
31/03/2012 

  
EUR '000  EUR '000 

Langlopende verplichtingen 
    

Converteerbare obligaties 
 

0 
 

0 

Financiële lease verplichtingen 
 

1.308 
 

1.695 

Bank- en overige leningen 
 

14.202 
 

63 

     

Kortlopende verplichtingen 
    

Converteerbare obligaties 
 

0 
 

41.441 

Financiële lease verplichtingen 
 

304 
 

288 

Bank- en overige leningen 
 

4.322 
 

7.566 

     

Vlottende activa 
    

Andere financiële activa 
 

1.024 
 

2.000 

Activa aangehouden voor handelsdoeleinden 
 

0 
 

0 

Geldmiddelen en kasequivalenten 
 

22.598 
 

49.625 

     

Netto schulden 
 

-3.486 
 

-572 

     

EBITDA  (1) 
 

2.990 
 

16.995 

Netto schuld ten opzichte van EBITDA 
 

-1,17 
 

-0,03 

(1) EBITDA wordt bepaald als EBIT verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen (inclusief de waardevermindering op de goodwill). 
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TOELICHTING 22 – CONVERTEERBARE OBLIGATIE 
Het uitstaande saldo van 36.100 KEUR van haar 2% senior onbevoorrechte converteerbare obligatie met 

terugbetalingsprijs van 118,44% werd op de vervaldatum van 15 juli 2012 integraal terugbetaald voor een bedrag van 

43.118 KEUR. 

 

In toepassing van IAS 32 - Financiële instrumenten: Presentatie, analyseerde RealDolmen de voorwaarden van de 

obligatie om te bepalen of zij een vreemdvermogens- en/of een eigen-vermogenscomponent bevatten. Dergelijke 

instrumenten worden samengestelde financiële instrumenten genoemd, waarbij de vreemdvermogens- en eigen-

vermogenscomponent worden gesplitst. IAS 32 vereist dat het verschil tussen de reële waarde van het instrument in 

zijn geheel en het bedrag dat afzonderlijk voor het vreemd-vermogenscomponent wordt bepaald, aan het eigen-

vermogenscomponent wordt toegewezen. Het verschil tussen de initiële boekwaarde en het afkoopbedrag wordt 

afgeschreven over de looptijd van de obligatie, dit resulteert in een reële intrestvoet van 12,88%. 

 

  
EUR '000 

Ontvangsten bij uitgifte 
 

75.000 

Vreemd-vermogenscomponent op datum van uitgifte 
 

56.334 

Eigen-vermogenscomponent 
 

18.666 

 

De intrestlasten voor het jaar werden berekend door toepassing van de effectieve intrestvoet van 12,88%. 

 

Zie eveneens toelichting 34 m.b.t. financiële instrumenten. 

 

De tabel hieronder geeft een overzicht op de datum van het Jaarverslag van de bewegingen in de uitstaande 

stemgerechtigde effecten en equivalente rechten van de converteerbare obligatie, die wel of niet het aandelenkapitaal 

van RealDolmen NV vertegenwoordigen.  Te lezen met de onderstaande toelichtingen. 

 

  
Aantal warranten Uitoefenprijs 

Totaal  
realisatiewaarde 

31 maart 2011 
(1)

 
 

87.000.000 0,50 43.500.000 

Toegekende potentiële eigen vermogensinstrumenten 
 

0 
 

0 

Vernietigde eigen potentiële vermogensinstrumenten 
 

0 
 

0 

Terugkoop Converteerbare Obligatie 
(2)

 
 

-14.800.000 0,50 -7.400.000 

Uitgeoefende potentiële eigen vermogensinstrumenten 
 

0 
 

0 

Vervallen potentiële eigen vermogensinstrumenten 
 

0 
 

0 

     
31 maart 2012 

 
72.200.000 0,50 36.100.000 

Toegekende potentiële eigen vermogensinstrumenten 
 

0 
 

0 

Vernietigde eigen potentiële vermogensinstrumenten 
 

0 
 

0 

Uitgeoefende potentiële eigen vermogensinstrumenten 
 

0 
 

0 

Vervallen potentiële eigen vermogensinstrumenten (3) 
 

-72.200.000 0,50 -36.100.000 

    
0 

31 maart 2013 
 

0 
 

0 

 
(1) Zoals uiteengezet in de bepalingen van de converteerbare obligatielening, is de conversierprijs neerwaarts bijgesteld naar 0,50 EUR per aandeel. 

Indien alle converteerbare obligaties geconverteerd zouden worden aan de huidige conversieprijs van 0,50 EUR per aandeel, zou het totaal aantal 

aandelen van RealDolmen toenemen met 87.000.000 aandelen (870.000 gebundelde aandelen als gevolg van de aandelenconsolidatie) 

(2) Op 20 januari 2012 werd een gedeelte van de converteerbare obligatie ingekocht voor een nominale waarde van 7,4 mio EUR. 

(3) Het uitstaande saldo van 36.100 KEUR werd op de vervaldatum van 15 juli 2012 integraal terugbetaald voor een bedrag van 43.118 KEUR. 
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TOELICHTING 23 – FINANCIELE LEASEVERPLICHTINGEN 
 

   
Minimale lease 

betalingen  
Contante waarde van de minimale lease 

betalingen 

   
31/03/2013 

 
31/03/2012 

 
31/03/2013 

 
31/03/2012 

   
EUR '000 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

Bedragen verschuldigd onder financiële lease 
       

Binnen het jaar 
  

304 
 

288 
 

298 
 

286 

Op meer dan 1 jaar maar minder dan 5 jaar 1.181 
 

1.512 
 

1.150 
 

1.471 

Op meer dan 5 jaar 
  

127 
 

183 
 

119 
 

168 

   
1.612 

 
1.983 

 
1.567 

 
1.925 

          

Minus: toekomstige financiële kosten 
 

-45 
 

-58 
    

          

Contante waarde van leaseverplichtingen 1.567 
 

1.925 
    

          

Het bedrag dat binnen de 12 maanden wordt 
verschuldigd 

304 
 

288 
    

       
Bedragen verschuldigd op meer dan 12 maanden 1.308 

 
1.695 

    

Totaal 
  

1.612 
 

1.983 
    

 

Het beleid van de Groep bestaat erin om het gebouw te Kontich te leasen onder de vorm van een financiële leasing 

met een looptijd van 15 jaar.  Voor het jaar eindigend op 31 maart 2013, lag de gemiddelde effectieve intrestvoet 

tussen 5,4% en 6,0% (2012: tussen 5,4% en 6,0%). 

 

De reële waarde van de leaseverplichtingen van de Groep benaderen hun boekwaarde. 

 

De verplichtingen van de Groep onder financiële leasing zijn gewaarborgd door het eigendomsrecht van de lessor op 

de geleasede activa. 
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TOELICHTING 24 – LENINGEN VAN BANKEN EN DERDEN 

Kortlopend 

  
31/03/2013 

 
31/03/2012 

  
EUR '000  EUR '000 

Gewaarborgd - Aan geamortiseerde kostprijs 
    

Bankleningen 
 

67 
 

0 

Verplichtingen verbonden met overgedragen vorderingen 
 

3.713 
 

7.502 

Andere leningen 
 

542 
 

64 

  
4.322 

 
7.566 

Niet gewaarborgd - Aan geamortiseerde kostprijs 
    

Kaskredieten 
 

0 
 

0 

Bankleningen 
 

0 
 

0 

Andere leningen 
 

0 
 

0 

  
0 

 
0 

Totaal 
 

4.322 
 

7.566 

Langlopend 

  
31/03/2013 

 
31/03/2012 

 
 EUR '000  EUR '000 

Gewaarborgd - Aan geamortiseerde kostprijs 
    

Kaskredieten 
 

0 
 

0 

Bankleningen 
 

13.251 
 

0 

Andere leningen 
 

951 
 

63 

  
14.202 

 
63 

Niet gewaarborgd - Aan geamortiseerde kostprijs 
    

Kaskredieten 
 

0 
 

0 

Bankleningen 
 

0 
 

0 

Andere leningen 
 

0 
 

0 

  
0 

 
0 

Totaal 
 

14.202 
 

63 

 

Overzicht van financieringsovereenkomsten 

De verplichtingen verbonden met overgedragen vorderingen zijn de factoringkredietlijn in de Franse onderneming van 

de Groep (zie toelichting 18 m.b.t. handelsvorderingen en overige vorderingen). 

 

De 'kortlopende andere leningen' omvatten de financiële lease die het bedrijf heeft voor het terrein in Kontich evenals 

de schuld aan de voormalige aandeelhouders van Alfea. 

 

De gewaarborgde lening bij een kredietinstelling heeft betrekking op een nieuwe financieringsovereenkomst met een 

grootbank.  Het bedrijf heeft hiervan twee kredietlijnen opgenomen ten bedrage van €11 miljoen en van €2,16 miljoen.  

Deze tweede kredietlijn is gebruikt voor de overname van Alfea Consulting te financieren. De overige kredietlijnen 

kunnen aangewend worden ter financiering van potentiële acquisities en als kaskrediet.  Deze financieringsmiddelen 

worden gedekt door de gebruikelijke zekerheden (zie toelichting 13 Materiële vaste activa en toelichting 29 

Verplichtingen).  Het convenant geldend voor deze kredietfaciliteit is gekoppeld aan de netto schuldpositie van het 

bedrijf in verhouding tot EBITDA. Op afsluitdatum waren alle voorwaarden met betrekking tot de convenant voldaan 

en zijn er geen inbreuken tegen de convenant vastgesteld. 

 

De 'langlopende andere leningen' omvatten de schuld aan de voormalige aandeelhouders van Alfea. 
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De gemiddelde intrestvoeten van de bankleningen zijn de volgende: 

 

  
31/03/2013 

 
31/03/2012 

Kaskredieten 
 

2,08% 
 

2,38% 

Kredietinstellingen 
(1)

 
 

5,49% 
 

5,49% 

 
(1) Vaste rentevoet. 

 

De Groep is beperkt blootgesteld aan het intrestrisico, aangezien het enkel leningen heeft met vaste intrestvoeten, 

met uitzondering van de factoringkredietlijn die onderworpen is aan een variabele intrestvoet (EURIBOR 3M + 0,6%) 

en de lening aangegaan om de overname van Alfea Consulting BVBA te financieren (EURIBOR 3M + 2%). 

 

De bestuurders schatten de reële waarde van de leningen van de Groep, na verdiscontering van de toekomstige 

kasstromen (enkel voor lange termijn schulden) als volgt: 

Kortlopend 

  
31/03/2013 

 
31/03/2012 

  
EUR '000 

 
EUR '000 

Gewaarborgd 
    

Bankleningen 
 

66 
 

0 

Verplichtingen verbonden met overgedragen vorderingen 
 

3.713 
 

7.502 

Andere leningen 
 

542 
 

64 

  
4.321 

 
7.566 

Niet gewaarborgd 
    

Kaskredieten 
 

0 
 

0 

Bankleningen 
 

0 
 

0 

Andere leningen 
 

0 
 

0 

  
0 

 
0 

Totaal 
 

4.321 
 

7.566 

Langlopend 

  
31/03/2013 

 
31/03/2012 

  
EUR '000 

 
EUR '000 

Gewaarborgd 
    

Kaskredieten 
 

0 
 

0 

Bankleningen 
 

13.330 
 

0 

Andere leningen 
 

951 
 

63 

  
14.281 

 
63 

Niet gewaarborgd 
    

Kaskredieten 
 

0 
 

0 

Bankleningen 
 

0 
 

0 

Andere leningen 
 

0 
 

0 

  
0 

 
0 

Totaal 
 

14.281 
 

63 
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Het volgende overzicht geeft een detail van de verplichtingen per contractuele vervaltermijn: 

 
Binnen het jaar Tussen 2 en 5 jaar Totaal 

Totaal leningen en financieringen 2013 4.321 14.281 18.602 

Totaal leningen en financieringen 2012 7.566 63 7.629 

Kredietlijnen 

 
Totaal Gebruikt Resterend saldo 

Beschikbare kredietlijnen op 31/03/2013 32.395 -14.730 17.665 

Beschikbare kredietlijnen op 31/03/2012 11.205 -1.949 9.256 
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TOELICHTING 25 – PENSIOENEN EN GELIJKAARDIGE 
VERPLICHTINGEN 
 

RealDolmen voorziet pensioenplannen voor bepaalde werknemers in België, Frankrijk en Nederland.  RealDolmen 

biedt ook voordelen aan voor vervroegde uittreding (brugpensioenen) De overeenkomstige verplichtingen bedragen 

3.111 KEUR waarvan 426 KEUR betrekking heeft op de huidige bruggepensioneerde werknemers of werknemers die 

ingetekend hebben om op brugpensioen te gaan. 

 

De Belgische pensioenplannen omvatten voornamelijk toegezegde bijdrageregelingen met een minimum 

gegarandeerde opbrengst. 

 

Omdat deze plannen gefinancierd worden door een verzekeringsovereenkomst die voorziet in een gegarandeerde 

opbrengst, werden deze verwerkt als "toegezegde-bijdrageregelingen" ("Defined Contribution plans"). 

Toegezegde-bijdrageregelingen 

 
31/03/2013 

 
31/03/2012 

 
31/03/2011 

 
EUR '000  EUR '000  EUR '000 

Bedragen betaald m.b.t. toegezegde-bijdragen regelingen en zijn 
opgenomen in de personeelslasten 

3.001 
 

1.934   
 

1.833   

Toegezegde-pensioenregelingen 

De netto verplichting opgenomen in de balans is als volgt samengesteld : 31/03/2013 
 

31/03/2012 
 

31/03/2011 

 EUR '000  EUR '000  EUR '000 

Verplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregeling - gefinancierde regelingen 293 
 

575   
 

856   

Reële waarde van de fondsbeleggingen -153 
 

-548   
 

-674   

Tekort/(surplus) voor gefinancierde regelingen 140 
 

27   
 

182   

Verplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregeling - niet-gefinancierde regelingen 961 
 

228   
 

241   

Totaal tekort (surplus) 1.101 
 

255   
 

423   

Niet opgenomen pensioenkost voor verstreken diensttijd 0 
 

0   
 

0   

Niet opgenomen actuariële winsten/(verliezen) -611 
 

120   
 

72   

Netto verplichting (actief)  491 
 

375   
 

495   

 

 

Pensioenen 
en 

gelijkaardige 
verplichtingen 

Brugpensioen 

Voorwaardelijke 
verplichtingen 

mbt vervroegde 
pensionering 

Persoon 
gerelateerde 

verplichtingen 
Totaal 

          EUR '000 

Op 1 april 2011 496 649 2.730 160 4.035 

Toevoegingen  
 

102 101 7 210 

Bestedingen  -121 -200 -237 -65 -623 

Verdiscontering  
 

18 178 0 196 

Op 1 april 2012 375 569 2.771 103 3.818 

IFRS 3 
  

27 
 

27 

Toevoegingen (*) 116 90 735 8 949 

Bestedingen/Terugname (**) 
 

-251 -1.665 
 

-1.916 

Verdiscontering 
 

17 214 
 

232 

Op 31 maart 2013 491 426 2.082 110 3.110 

(*) Zie toelichting 7, door een stijging van de sociale lasten op brugpensioenen conform wijzigingen in de wetgeving, is de lijn 'toevoegingen' hoger dan 

vorig jaar. 
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(**) Zie toelichting 9.  De onderliggende veronderstellingen gehanteerd voor de voorwaardelijke verplichtingen mbt vervroegde pensionering werden 

herzien in het huidige boekjaar op basis van actuele historische gegevens, wat in een terugname van de voorziening resulteerde. 

Bedragen opgenomen in de winst- en verliesrekening: 31/03/2013 
 

31/03/2012 
 

31/03/2011 

  EUR '000  EUR '000  EUR '000 

Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten 40 
 

52   
 

51   

Rentelasten op verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen 37 
 

51   
 

45   

Verwacht rendement op fondsbeleggingen -23 
 

-29   
 

-27   

Opgenomen kost mbt de verstreken diensttijd 0 
 

0   
 

0   

Opgenomen actuariële (winst)/verlies 63 
 

-46   
 

21   

Winst uit afrekeningen 0 
 

-113   
 

0   

Pensioenkost 117   
 

-85   
 

90   

 

 
2012/2013             
(12 mnd)  

2011/2012             
(12 mnd)  

2010/2011  
(12 mnd) 

Het werkelijke rendement op fondsbeleggingen was: 12 
 

34   
 

25   

 

De pensioenkost is opgenomen in de winst- en verliesrekening onder de rubriek personeelslasten. 

 

De verplichtingen uit hoofde van toegezegde-pensioenregelingen sluiten als 
volgt aan: 

31/03/2013 
 

31/03/2012 
 

31/03/2011 

 
EUR '000  EUR '000  EUR '000 

Verplichting uit hoofde van toegezegde-pensioenregelingen bij het begin van het 
boekjaar 

803   
 

1.098   
 

1.017   

Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten 40   
 

52   
 

51   

Werknemersbijdragen 1   
 

8   
 

8   

Intrestkosten 37   
 

51   
 

45   

Betaalde pensioenkosten -411   
 

-6   
 

-6   

netto transfer in/uit 0   
 

-170   
  

Actuariële winsten/(verliezen) 783   
 

-230   
 

-17   

Verplichtingen uit hoofde van toegezegde-pensioenregelingen op het einde van 
het boekjaar 

1.254   
 

803   
 

1.098   

 

Het opgelopen actuarieel verlies van boekjaar 2012/2013 is gevolg van een herbeoordeling van assumpties mbt 

verloop in de Franse toegezegde-pensioenregelingen. 

 

De fondsbeleggingen sluiten als volgt aan: 
2012/2013 
(12 mnd)  

2011/2012  
(12 mnd)  

2010/2011  
(12 mnd) 

 EUR '000  EUR '000  EUR '000 

Reële waarde fondsbeleggingen bij het begin van het boekjaar 548   
 

674   
 

618   

Verwacht rendement op fondsbeleggingen 23   
 

29   
 

27   

Bijdragen betaald door de werkgever 2   
 

30   
 

29   

Bijdragen betaald door de werknemer 1   
 

8   
 

8   

Vergoedingen -411   
 

-6   
 

-6   

verlies van afrekeningen 0   
 

-193   
 

0   

Actuariële winsten/(verliezen) -11   
 

5   
 

-2   

Reële waarde van de fondsbeleggingen op het einde van het boekjaar 152   
 

548   
 

674   

  

De belangrijkste categorieën van fondsbeleggingen in verhouding tot de totale fondsbeleggingen: 

 
31/03/2013 

 
31/03/2012 

 
31/03/2011 

Verzekeringscontracten 100% 
 

100% 
 

100% 
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De voornaamste actuariële hypothesen gebruikt op balansdatum (gewogen gemiddeldes): 

 
31/03/2013 

 
31/03/2012 

 
31/03/2011 

Verdisconteringsvoet 2,86% 
 

4,79% 
 

4,83% 

Verwacht rendement op fondsbeleggingen 4,25% 
 

4,25% 
 

4,25% 

Geschatte toekomstige loonsverhogingen 3,69% 
 

4,07% 
 

4,17% 

  

De ervaringsaanpassingen gedurende de laatste drie jaren zijn de volgende: 31/03/2013 
 

31/03/2012 
 

31/03/2011 

 
EUR '000  EUR '000  EUR '000 

Toegezegde pensioenregeling verplichting  1.254   
 

803   
 

1.098   

Reële waarde vd plan activa -152   
 

-548   
 

-674   

Overschot / (tekort) 1.101   
 

255   
 

423   

Gedane aanpassingen mbt pensioenregeling n.a. 
 

n.a. 
 

n.a. 

Gedane aanpassingen mbt plan activa -11   
 

5   
 

-2   

 

De verwachte bijdragen door de onderneming voor 2013/2014 bedragen 6 KEUR. 

 

IAS 19 (aangepast) – personeelsbeloningen 

De aanpassing van IAS 19 over personeelsbeloningen betreft voornamelijk vergoedingen na uitdiensttreding. 

 

De voornaamste veranderingen betreffen de erkenning van actuariële winsten en verliezen via gerealiseerde en niet-

gerealiseerde resultaten (eigen vermogen) en het afstemmen van de verwachte opbrengst van activa op de 

discontovoet. Bij het toepassen van de herziening zal RealDolmen de netto pensioenkost van de periode, voor zijn 

respectievelijke componenten, opnemen als bedrijfs- en financiële activiteiten. 

 

Het implementeren van de herziene IAS 19 in 2013 vereist een retrospectieve toepassing, wat inhoudt dat het jaar 

2012 (inclusief de openingsbalans van 2012) zal worden herwerkt voor 2013 rapporterings- en 

vergelijkingsdoeleinden. 

 

Het effect voor belastingen van deze boekhoudkundige wijziging op het geconsolideerd eigen vermogen beloopt naar 

schatting 621 KEUR  KEUR per 1 april 2013. 
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TOELICHTING 26 – VOORZIENINGEN  

 
Klanten  

geschillen 

Andere 
geschillen en 

kosten 

Provisies 
voor andere 

risico's 

Herstructurerings- 
kosten 

TOTAAL 

          EUR '000 

Op 1 april 2011 850 1.169 511 201 2.731 

Toevoegingen 700 219 0 56 975 

Terugnemingen 0 -424 0 -55 -479 

Bestedingen -984 -218 0 -202 -1.404 

Op 31 maart 2012 566 746 511 0 1.823 

Toevoegingen 570 2.842 0 1.653 5.065 

Terugnemingen -25 -165 0 0 -190 

Bestedingen -491 -109 0 -904 -1.504 

Op 31 maart 2013 620 3.314 511 749 5.194 

 

De voorziening voor klantengeschillen betreft de geschatte kostprijs om reeds geleverde diensten te corrigeren. De 

voorziening voor andere geschillen is de beste schatting van het management van de verplichtingen van de groep 

tegenover voormalige werknemers / onderaannemers.  De herstructureringskosten zijn het gevolg van het integratie- 

en optimalisatieproject.  Deze kosten bestaan hoofdzakelijk uit opzegvergoedingen.  Op datum van dit rapport had het 

management geen indicaties inzake de timing van de kasuitstroom van de bestedingen.  Er worden geen 

terugbetalingen verwacht betreffende provisies zoals hierboven vermeld. 

 

De groep is betrokken in diverse belangrijke hangende handelsgeschillen in Luxemburg waarvoor na grondig juridisch 

advies op basis van de huidige toestand van de dossiers de nodige provisies zijn aangelegd om de risico's verbonden 

aan sommige van deze geschillen te dekken. 

 

Bij arbitrale beslissing van 27 juli 2012 werd Real Solutions SA, het Luxemburgs filiaal van de groep, veroordeeld in 

het kader van een oud geschil tot betaling van 571 KEUR, te vermeerderen met interesten sinds 1999 en twee derde 

van de erelonen en kosten. Het bedrag was grotendeels geprovisioneerd. 

 

Op 31 maart 2013 is een provisie opgezet voor overruns en toekomstige verliezen op turnkey-projecten voor een 

totaal bedrag van 2.500 KEUR. 

Andere geschillen en kosten 

  
 

31/03/2013 31/03/2012 

 
EUR '000 EUR '000 

Waarborgen (incl provisies op vaste prijscontracten) 2.744 135 

Sociale zekerheid 280 424 

Werknemersgeschillen 258 132 

Andere 32 55 

 
3.314 746 
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Opsplitsing van de provisies in kortlopende en langlopende verplichtingen 

 
 

31/03/2013 31/03/2012 

 
EUR '000 EUR '000 

Geanalyseerd als : 
  

Kortlopende verplichtingen 877 146 

Langlopende verplichtingen 4.317 1.677 

 
5.194 1.823 
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TOELICHTING 27 – HANDELS- EN OVERIGE SCHULDEN 

  
31/03/2013 

 
31/03/2012 

  
EUR'000 

 
EUR'000 

Handelsschulden 
 

16.655 
 

17.571 

Overige schulden 
 

44.508 
 

48.834 

Zoals hieronder gedetailleerd: 
    

over te dragen opbrengsten en toe te rekenen kosten 7.239 
 

9.451 
 

Sociale en fiscale schulden 32.757 
 

34.526 
 

Te betalen dividenden 343 
 

495 
 

Voorschotten op niet-beëindigde werken 2.412 
 

3.419 
 

Onderhanden projecten in opdracht van derden 635 
 

527 
 

Overige 1.122 
 

417 
 

Handels- en overige schulden 
 

61.163 
 

66.406 

 

De gemiddelde kredietperiode bedraagt 42 dagen (in 2012: 40 dagen). 

 

De Groep heeft een financieel risicobeheersingsbeleid om te garanderen dat alle schulden betaald worden binnen de 

betalingstermijn. 
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TOELICHTING 28 – VOORWAARDELIJKE VERPLICHTINGEN 
De groep heeft geen voorwaardelijke verplichtingen. 
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TOELICHTING 29 – VERPLICHTINGEN 
Gedurende het jaar heeft de vennootschap een nieuwe financiering overeengekomen met een grootbank. Deze 

financieringsmiddelen worden gedekt door een pand op het handelsfonds voor 19 miljoen EUR. 

 

Daarnaast is er ook een hypothecair mandaat op de gebouwen van RealDolmen NV en Frankim NV voor een bedrag 

van 19,3 miljoen EUR.  Betreffende de verbintenissen verbonden aan materiële vaste activa, verwijzen we u naar de 

desbetreffende toelichting 13. 
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TOELICHTING 30 – OPERATIONELE LEASEOVEREENKOMSTEN 

Operationele lease-verplichtingen 

  
31/03/2013 

 
31/03/2012 

  
EUR '000 

 
EUR '000 

Minimale leasebetalingen op grond van een operationele lease opgenomen 
als last gedurende het jaar.  

6.965 
 

6.746 

     

Op balansdatum had de Groep de volgende openstaande verplichtingen op grond van niet-opzegbare operationele 

leases, die als volgt betaalbaar zijn: 

  
31/03/2013 

 
31/03/2012 

  
EUR '000 

 
EUR '000 

Binnen het jaar  
 

6.317 
 

5.811 

Op meer dan 1 jaar, maar minder dan 5 jaar 
 

10.694 
 

11.711 

TOTAAL 
 

17.011 
 

17.522 

 

De operationele leasebetalingen vertegenwoordigen huurschulden van de Groep voornamelijk m.b.t. bedrijfswagens. 

Deze contracten zijn gebaseerd op het aantal geschatte kilometers. De maximale duur van het contract is 5 jaar of 

200.000 kilometer. de meer -of minder km worden verrekend op het einde van het contract.  De contracten kunnen 

vervroegd worden stopgezet maar in dit geval zal een schadevergoeding betaald moeten worden.  
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TOELICHTING 31 – OP AANDELEN GEBASEERDE BETALINGEN 
Deze toelichting geeft een overzicht van de uitstaande financiële instrumenten die op de datum van dit jaarverslag 

kunnen leiden tot op aandelen gebaseerde betalingen, en bespreekt het onderwerp in kwestie en de 

uitoefeningsvoorwaarden. 

 

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt momenteel 32,193,100,00 Euro, vertegenwoordigd door 520.776.756 

aandelen. Voor een gedetailleerd overzicht van het kapitaal van de vennootschap (met inbegrip van een overzicht van 

de kapitaalverhogingen, het maatschappelijk kapitaal en de aandelenconsolidatie) wordt verwezen naar toelichting 21. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht (op datum van dit jaarverslag) van de mutaties in de uitstaande effecten 

met stemrecht en gelijke rechten, ongeacht of die al dan niet deel uitmaken van het maatschappelijk kapitaal van 

RealDolmen NV. Het moet gelezen worden samen met de toelichting hieronder uiteengezet. 

 

Warrants Aantal Warrants Uitoefenprijs Totaal uitoefening waarde 

31 maart 2011 23.342.500 
   

 
6.127.975 

Toegekende Warrants       

Verbeurde Warrants       

Uitgeoefende Warrants      

Verlopen Warrants       

31 maart 2012 23.342.500   6.127.975 

Toegekende Warrants     

Verbeurde Warrants    

Uitgeoefende Warrants    

Verlopen Warrants    

31 maart 2013 23.342.500   6.127.975 

 

Gedurende het boekjaar 2012/2013 zijn er geen warrants toegekend, verbeurd, uitgeoefend of verlopen. 

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de mogelijke effecten met stemrecht en gelijke rechten die bestaan in 

de huidige en vergelijkende perioden. De tabel moet gelezen worden samen met de toelichting hieronder uiteengezet. 

 

 Aantal effecten 

 
Gebundelde Aandelen (1) 

ISIN BE0003899193 (Continu) 

Aandelen 

ISIN BE000373246(enkele fixing) 

Potentiële toekomstige stemrechten van:  

Warrants 2007 
(2)

 4.900 490.000 

Warrants 2008 210.900 21.090.000 

Fusiewarrants 2005 5.875 587.500 

Fusiewarrants 2006 5.875 587.500 

Fusiewarrants 2007 5.875 587.500 

Totaal 233.425 23.342.500 

 
(1) Volgens het besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 februari 2009 zullen de bestaande aandelen worden geconsolideerd. In 

een eerste fase, worden de aandelen gebundeld, waarbij honderd (100) bestaande aandelen van de vennootschap zullen worden gebundeld in 

één (1) bundelaandeel. In een later stadium zal het aantal kapitaalvertegenwoordigende aandelen worden aangepast in de statuten (dwz gedeeld 

door 100). 

(2) Het Benoemings- en Remuneratie Comité heeft besloten dat alle begunstigden van de ‘Warrants 2007’ afstand moeten doen van de toekenning 

en dat de ‘Warrants 2007’ verstrijken op het moment dat de nieuwe optieregeling, genoemd ‘Warrants 2008’ werd uitgegeven. Echter werden 

490.000 warrants niet verbeurd verklaard en blijven dus toegekend. 
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 Warrants Vervaldatum 
Aandelenprijs op de 

toekenningsdatum 
Uitoefenprijs 

Gewogen reële 

waarde op de 

toekenningsdatum 

Warrants 2007 490.000 03/07/2017 0,47 0,48 0,12 

Warrants 2008 21.090.000 12/07/2018 0,24 0,26 0,07 

Fusiewarrants 2005 587.500 30/09/2015 0,25 0,20 0,07 

Fusiewarrants 2006 587.500 30/09/2016 0,25 0,21 0,08 

Fusiewarrants 2007 587.500 30/09/2017 0,25 0,26 0,07 

 

De warrants werden geprijsd met behulp van het „Black & Scholes‟ model. Waar relevant, is de vervaldatum in het 

model  aangepast op basis van de voorwaarden van de verschillende plannen. Voor de Fusie Warrants wordt 

verondersteld dat de uitoefening van de warrants gelijk verdeeld zal zijn over de verschillende alternatieven.  De 

risicovrije rentevoet die wordt gehanteerd in het model is 2,18%. De verwachte volatiliteit is gebaseerd op de 

historische volatiliteit van de aandelenkoers en is vastgesteld op 30%. 

Warrants 2007 

Op 3 juli 2007, heeft de Raad van Bestuur 14.440.000 warrants gecreëerd, “Warrants 2007” genoemd, binnen het 

kader van een aandelenoptieplan voor bepaalde belangrijke werknemers. De Warrants 2007 werden gedeeltelijk 

toegekend aan de verantwoordelijken van de vennootschap en werden gedeeltelijk onderschreven door de 

Vennootschap om vervolgens toegekend te worden aan bepaalde belangrijke werknemers, die allen hun Warrants 

2007 hebben aanvaard. Deze Warrants 2007 werden gecreëerd binnen het kader van het toegestane kapitaal door de 

Raad van Bestuur op 3 juli 2007.  

 

De Buitengewone Algemene Vergadering van 10 februari 2009 heeft beslist om de aandelen van de Vennootschap te 

consolideren. De aandelen worden gebundeld, waarbij honderd (100) bestaande aandelen (“REAT”, ISIN 

0003732469) van de vennootschap zullen worden gebundeld in één (1) bundelaandeel (REA ISIN BE0003899193).  

In overeenstemming met het besluit van de Algemene Vergadering zal, met ingang van de effectieve datum van de 

aandelenconsolidatie, het aantal uit te geven aandelen na de uitoefening van de Warrants 2007 worden aangepast in 

verhouding tot de nieuwe consolidatie ratio. 

 

De relevante kenmerken van deze Warrants 2007 worden hieronder samengevat. 

 Aandelenoptieplan: De Warrants 2007 worden uitgegeven in het kader van een aandelenoptieplan 

hoofdzakelijk voor werknemers en in subsidiaire orde voor andere leden van het senior executieve 

management. Het Benoemings- en Remuneratie Comité is verantwoordelijk voor de administratie van het 

aandelenoptieplan en kan bijkomende voorwaarden opleggen, indien van toepassing, op het ogenblik van 

het aanbod van de warrants.  

 Vorm van de Warrants 2007: De Warrants 2007 zijn uitgegeven op naam. 

 Warrants op aandeel. Iedere warrant geeft de houder ervan recht om in te schrijven op één nieuw aandeel 

van RealDolmen. (“REAT”, ISIN 0003732469). 

 Aandelen: De aandelen die moeten uitgegeven worden bij uitoefening van de Warrants 2007 zullen dezelfde 

rechten hebben als de bestaande aandelen. De aandelen zullen deelnemen in het resultaat van de 

Vennootschap vanaf en voor het hele boekjaar binnen welk zij zullen uitgegeven worden. De nieuwe 

aandelen zullen niet genieten van het recht van het verminderde voorheffingstarief, d.i. de zogenaamde 

“VVPR” status.  

 Uitgifteprijs: De Warrants 2007 worden gratis aangeboden. 

 Uitoefenperiode: De uitoefenprijs van de Warrants 2007 zal gelijk zijn aan de gemiddelde slotkoersen van de 

aandelen van de vennootschap die genoteerd worden op Euronext Brussels gedurende de 30 dagen periode 

voorafgaand aan de datum waarop de Warrants 2007 worden uitgegeven door de Raad van Bestuur. 

 Termijn: Tenzij de aandelenoptieovereenkomst een kortere duur bepaalt, hebben de Warrants 2007 een 

termijn van vijf jaar vanaf de datum waarop de Warrants 2007 worden uitgegeven door de Raad van Bestuur 

van de Vennootschap. 

 Definitieve verwerving: De Warrants 2007 toegekend aan een geselecteerde deelnemer zullen definitief 

uitoefenbaar worden in drie schijven van 1/3 elk op de datum van toekenning en op de eerste en tweede 

verjaardag van de datum van toekenning. Indien de bovenstaande schijven resulteren in een aantal cijfers na 

de komma, dan zal het getal bereikt bij toekenning worden afgerond naar beneden. De Raad van Bestuur zal 

echter de definitieve verwerving versnellen van Warrants 2007 in geval van een verandering van controle 

over de Vennootschap. Bij beëindiging van de werknemer of consultancy overeenkomst, zullen de Warrants 
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2007 stoppen met definitieve verworven te worden (tenzij anders gestipuleerd door het Benoemings- en 

Remuneratie Comité ). 

 Uitoefenperiode: Warrants 2007 die definitief werden verworven, kunnen enkel uitgeoefend worden 

gedurende de volgende perioden: jaarlijks, gedurende de periode van de Warrants 2007, tussen 1 en 15 

april, tussen 1 en 15 juni, tussen 1 en 15 september en tussen 1 en 15 december. De Raad van Bestuur mag 

voorzien in bijkomende uitoefenperiodes. 

 Kapitaalverhoging: Bij de uitoefening van de Warrants 2007 en de uitgifte van nieuwe aandelen, zal de 

uitoefenprijs van de Warrant 2007 toegewezen worden aan het maatschappelijk kapitaal van de 

Vennootschap. In de mate dat het bedrag van de uitoefenprijs van de Warrant 2007 per uit te geven aandeel 

bij de uitoefening van de Warrants 2007 de pari waarde van de aandelen zou overstijgen onmiddellijk 

voorafgaand aan de uitoefening van de betrokken Warrants 2007, dan zal een deel van de uitoefenprijs per 

uit te geven aandeel op de uitoefening van de Warrant 2007 gelijk zijn aan zulke pari waarde geboekt 

worden als maatschappelijk kapitaal waarbij de balans zal geboekt worden als uitgiftepremie. De 

uitgiftepremie, indien van toepassing, zal dienen als garantie voor derde partijen op dezelfde wijze als het 

maatschappelijk kapitaal en zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening die enkel verminderd of 

weggeboekt kan worden ten gevolge van een besluit van de Algemene Vergadering aangenomen op de 

wijze vereist voor een aanpassing van de statuten. 

 De Warrants 2007 werden verlengd voor een periode van 5 jaar. 

 

Naar aanleiding van de uitgifte van de Warrants 2008 zullen 13.950.000 “Warrants 2007”, die door de Vennootschap 

werden uitgegeven op 3 juli 2007 worden vernietigd en derhalve komen te vervallen. Een totaal van 490.000 Warrants 

2007 zullen niet worden vernietigd. Er werden geen „Warrants 2007‟ uitgeoefend tijdens de besproken periode. 

Warrants 2008 

Op 12 juli 2008, heeft de Raad van Bestuur, in het kader van het toegestaan kapitaal, 21.090.000 Warrants 2008 

uitgegeven teneinde deze toe te kennen aan de werknemers, en in subsidiaire orde, aan de consultants en aan alle 

leden van het senior management van de Vennootschap. 

 

De Buitengewone Algemene Vergadering van 10 februari 2009 heeft beslist om de aandelen van de Vennootschap te 

consolideren.  De aandelen worden  gebundeld, waarbij honderd (100) bestaande aandelen (“REAT”, ISIN 

0003732469) van de vennootschap zullen worden gebundeld in één (1) bundelaandeel (REA ISIN BE0003899193).  

In overeenstemming met het besluit van de Algemene Vergadering zal, met ingang van de effectieve datum van het 

aandelenconsolidatie, het aantal uit te geven aandelen na de uitoefening van de Warrants 2008 worden aangepast in 

verhouding tot de nieuwe consolidatie ratio. 

 

De relevante kenmerken van deze Warrants 2008 worden hieronder samengevat: 

 

 Aandelenoptieplan: De Warrants 2008 worden uitgegeven in het kader van een aandelenoptieplan dat in 

hoofdzaak aan bepaalde personeelsleden en in subsidiaire orde aan consultants (allen leden van het senior 

executive management van de Vennootschap) zullen worden aangeboden. De begunstigden zullen over een 

periode van 90 dagen volgend op het aanbod beschikken om de aangeboden Warrants 2008 te aanvaarden 

of te weigeren. Het Benoemings- en Remuneratiecomité van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de 

administratie van het aandelenoptieplan en kan eventuele bijkomende voorwaarden opleggen op het 

moment van toekenning van de Warrants 2008. 

 Vorm van de Warrants 2008: De Warrants 2008 zijn uitgegeven op naam. 

 Warrants op aandelen van de Vennootschap:  Elke warrant geeft aan de houder ervan het recht om in te 

schrijven op één (1) nieuw aandeel van de Vennootschap. (“REAT”, ISIN 0003732469). 

 Aandelen:  De aandelen uit te geven bij uitoefening van de Warrants 2008 zullen dezelfde rechten en 

voordelen hebben als de bestaande aandelen van de Vennootschap. Zij zullen deelnemen in het resultaat 

van de Vennootschap vanaf en over het volledige boekjaar waarin zij worden uitgegeven.  De nieuwe 

aandelen zullen, bij hun uitgifte, genieten van het recht op de verlaagde roerende voorheffing, het 

zogenaamde “VVPR”-recht, voor de dividenden die de Vennootschap desgevallend zou uitkeren. Dit VVPR-

recht kan worden vertegenwoordigd door een afzonderlijk instrument. De Vennootschap zal de toelating 

aanvragen tot notering van de nieuwe aandelen en, eventueel, van de VVPR-strips op Euronext Brussels. 

 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, voor zoveel als 
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nodig, artikel 598 van het Wetboek van Vennootschappen, teneinde de Warrants 2008 te kunnen aanbieden 

aan de geselecteerde deelnemers van het aandelenoptieplan. 

 Uitgifteprijs:.  De Warrants 2008 zullen gratis worden aangeboden aan de betreffende geselecteerde 

deelnemers. 

 Uitoefenprijs van de warrants. Voor zover de Warrants 2008 zijn toegekend aan werknemers van de 

Vennootschap zal de uitoefenprijs van de Warrants 2008 € 0,26 bedragen, zijnde het gemiddelde van de 

slotkoersen van het Aandeel van de Vennootschap verhandeld op Euronext Brussels gedurende de dertig 

(30) dagenperiode voorafgaand aan de Datum van Uitgifte. 

 Looptijd:  Tenzij de aandelenoptieovereenkomst een kortere duur bepaalt, hebben de Warrants 2008 een 

looptijd van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de Datum van Uitgifte. 

 Definitieve verwerving: De Warrants 2008 zullen definitief worden verworven in drie schijven van elk 1/3 op 

de datum van toekenning, de eerste verjaardag van de datum van toekenning en de tweede verjaardag van 

de datum van toekenning. In geval bovengenoemde schijven resulteren in een getal met cijfers na de 

komma, zal het aantal, verkregen door bovenvermelde fracties toe te passen, afgerond worden naar het 

lagere getal. De Raad van Bestuur kan, discretionair, het definitief verwerven van de Warrants 2008 

versnellen ingeval van een wijziging in de controle over de Vennootschap. zoals gedefinieerd in de 

voorwaarden. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst of de consultancy-overeenkomst, zullen de 

Warrants 2008 die zijn verworven op of vóór die datum met ingang van de datum van de beëindiging worden 

uitgeoefend. Alle andere Warrants 2008 zullen op dezelfde datum vervallen en nietig worden. 

 Uitoefenperiode: De Warrants 2008 die definitief verworven zijn kunnen enkel worden uitgeoefend 

gedurende de volgende periodes: jaarlijks, gedurende de looptijd van de Aandelenopties, tussen 1 augustus 

en 31 augustus, tussen 1 december en 20 december en tussen 15 mei en 15 juni. De Raad van Bestuur mag 

voorzien in bijkomende uitoefenperiodes. 

 Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap:  Op het moment van uitoefening van een 

Warrant 2008 en de uitgifte van een nieuw Aandeel overeenkomstig de bepalingen van het 

aandelenoptieplan, zal de uitoefenprijs van de Warrant 2008 geboekt worden als kapitaal van de 

Vennootschap. Echter, in de mate dat het bedrag van de uitoefenprijs van de Warrant 2008 groter zou zijn 

dan de fractiewaarde van de Aandelen onmiddellijk voorafgaand aan de uitoefening van de betrokken 

Warrant 2008, zal een deel van die uitoefenprijs, gelijk aan die fractiewaarde van de bestaande Aandelen, 

worden geboekt als kapitaal en zal het overblijvende deel van de uitoefenprijs worden geboekt als een 

uitgiftepremie. De uitgiftepremie zal een garantie uitmaken voor derde partijen, in dezelfde mate als het 

kapitaal, en zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening die alleen kan verminderd of afgeboekt 

worden door een beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering, op de wijze vereist voor een 

statutenwijziging. 

 De Warrants 2008 werden verlengd voor een periode van 5 jaar. 

 

 

Er werden geen „Warrants 2008‟ uitgeoefend tijdens de besproken periode. 

Fusiewarrants 

Op 1 september 2008, ter gelegenheid van de fusie door opslorping van Dolmen Computer Applications NV, heeft de 

onderneming zogenaamde Fusiewarrants uitgegeven. Op het moment van de fusie, had Dolmen vier klassen van 

warrants uitgegeven die nog steeds (gedeeltelijk) uitoefenbaar waren (de zogenaamde Dolmen Warrants). 

Overeenkomstig vastgelegde bepalingen en voorwaarden, gaven deze warrants aan de begunstigden het recht tot het 

verwerven van Dolmen aandelen. Er werd besloten, om aan de voormalige Dolmen warranthouders, warrants toe te 

kennen in RealDolmen, de zogenaamd ‟Fusiewarrants‟, die recht geven op het verwerven van aandelen van de 

Vennootschap, aan bepalingen en voorwaarden die de voorwaarden geldend voor de voormalige Dolmen warrants 

weerspiegelen. 

 

De Buitengewone Algemene Vergadering van 10 februari 2009 heeft beslist om de aandelen van de Vennootschap te 

consolideren.  De aandelen worden gebundeld, waarbij honderd (100) bestaande aandelen (“REAT”, ISIN 

0003732469) van de vennootschap zullen worden gebundeld in één (1) bundelaandeel (REA ISIN BE0003899193).  

In overeenstemming met het besluit van de Algemene Vergadering zal, met ingang van de effectieve datum van het 

aandelenconsolidatie, het aantal uit te geven aandelen na de uitoefening van d  Fusiewarrants worden aangepast in 

verhouding tot de nieuwe consolidatie ratio. 

 

De relevante kenmerken van deze Fusiewarrants worden hieronder samengevat: 
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 Aandelenoptieplan:. Gelet op de voorziene ontbinding van Dolmen, stelt de Raad van Bestuur van de 

Vennootschap, overnemende Vennootschap in de Fusie, voor om aan de Dolmen Warranthouders warrants 

in de Vennootschap aan te bieden, “Fusiewarrants” genaamd, die aan deze Dolmen Warranthouders het 

recht geven RealDolmen aandelen te verwerven, onderworpen aan bepalingen en voorwaarden die 

spiegelen aan de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op de respectieve Dolmen Warrants.  

Om deze Fusiewarrants te kunnen toekennen aan de geselecteerde deelnemers heeft de Raad van Bestuur 

besloten het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in te trekken.  De Fusiewarrants vervangen 

vier klassen van nog steeds (gedeeltelijk) uitoefenbare Dolmen warrants, met elk een verschillende 

uitoefenprijs. Voor elke categorie van Fusiewarrants wordt het aantal Fusiewarrants die zullen worden 

uitgegeven bepaald door de vermenigvuldiging van het aantal uitstaande en nog steeds uitoefenbaar 

Dolmen Warrants (per klasse) met vijftig. 

 Vorm van de Fusiewarrants: De Fusiewarrants zijn uitgegeven op naam. 

 Warrants op aandelen van de Vennootschap:  Elke warrant geeft aan de houder ervan het recht om in te 

schrijven op één (1) nieuw aandeel van RealDolmen. (“REAT”, ISIN 0003732469). 

 Aandelen:  De aandelen uit te geven bij uitoefening van de Fusiewarrants zullen dezelfde rechten en 

voordelen hebben als de bestaande aandelen van de Vennootschap. Zij zullen deelnemen in het resultaat 

van de Vennootschap vanaf en over het volledige boekjaar waarin zij worden uitgegeven. 

 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, voor zoveel als 

nodig, artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen, teneinde de Fusiewarrants te kunnen aanbieden 

aan de geselecteerde deelnemers van het aandelenoptieplan. 

 Uitgifteprijs:  De Fusiewarrants zullen gratis worden aangeboden aan de betreffende geselecteerde 

deelnemers. 

 Uitoefenprijs van de Fusiewarrants. Voor zover de Fusiewarrants worden toegekend aan de Dolmen 

Warranthouders, wordt de uitoefenprijs van elke klasse van de Fusiewarrants bepaald door de uitoefenprijs 

die van toepassing is op de overeenkomstige klasse van Dolmen Warrants te delen door vijftig. 

 Looptijd: Elke klasse van de Fusie-Warrants heeft een looptijd van vijf jaar vanaf de datum waarop de 

overeenkomstige klasse van Dolmen warrants zijn uitgegeven door de Raad van Bestuur van Dolmen (zie 

onderstaande tabel). 

 Definitieve verwerving: Elke klasse van Fusiewarrants toegekend aan een geselecteerde deelnemer zullen 

definitief uitoefenbaar worden volgens de data vermeld in onderstaande tabel Bij beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst of de consultancy-overeenkomst, zullen de Fusiewarrants die zijn verworven op of 

vóór die datum met ingang van de datum van de beëindiging worden uitgeoefend. Alle andere Fusiewarrants 

zullen op dezelfde datum vervallen en nietig worden. Het definitieve verwervingsbeleid van de Fusiewarrant 

is hetzelfde als bij de  originele Dolmen Warrant. 

 Uitoefenperiode: De uitoefenperiode is afhankelijk van de klasse van de Fusiewarrant. We verwijzen voor de 

details in de tabel hieronder. De Raad van Bestuur kan voorzien in extra uitoefenperiodes. De 

uitoefeningsperiode van de Fusiewarrant is hetzelfde als bij de originele Dolmen Warrant. 

 Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap:  Bij uitoefening van de Fusiewarrants  en 

de uitgifte van nieuwe aandelen van de Vennootschap, zal de uitoefenprijs van de Fusiewarrants worden 

toegekend aan het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap. In zoverre bij uitoefening van de 

Fusiewarrants het bedrag van de uitoefenprijs van de Fusiewarrants per aandeel hoger is dan de 

fractiewaarde van de dan bestaande aandelen van de Vennootschap onmiddellijk voorafgaand aan de 

uitoefening van de betrokken Fusiewarrants, dan zal een deel van de uitoefenprijs per uit te geven aandeel 

bij uitoefening van de Fusiewarrants, gelijk aan deze fractiewaarde worden geboekt als maatschappelijk 

kapitaal, waarbij het saldo zal worden geboekt als uitgiftepremie. De eventuele uitgiftepremie zal in dezelfde 

mate als het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap een waarborg voor derden uitmaken en zal 

worden geboekt op een onbeschikbare rekening die slechts kan worden verminderd of weggeboekt door 

middel van een besluit van de Algemene Aandeelhoudersvergadering genomen op de wijze vereist voor een 

wijziging van de statuten van de Vennootschap. Na de uitgifte van de aandelen en de kapitaalverhoging als 

gevolg daarvan, zullen al de door de Vennootschap uitgegeven en uitstaande aandelen dezelfde fractie van 

het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen. 

 De Fusiewarrants 2005, 2006 en 2007 zijn elk verlengd voor een periode van 5 jaar. 
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 Fusiewarrants 2005 Fusiewarrants 2006 Fusiewarrants 2007 

Aantal Dolmen 

warrants 
11.750 11.750 11.750 

Uitoefenprijs 

Dolmen Warrants 
€9,98 €10,50 €12,81 

Aantal 

Fusiewarrants 
587.500 587.500 587.500 

Uitoefenprijs 

Fusiewarrants  
€0,20 €0,21 €0,26 

Definitieve 

verwerving 

1 januari 2009 –      30 januari 

2009 (Alternatief A) of        1 

september 2010 – 30 september 

2010 (Alternatief B) 

1 januari 2010 –      30 januari 

2010 (Alternatief A) of        1 

september 2011– 30 september 

2011 (Alternatief B) 

1 januari 2011 –      30 januari 

2011 (Alternatief A) of        1 

september 2012 – 30 september 

2012 (Alternatief B) 

Verlengde 

Uitoefenperiode 

Eind februari 2014 (Alternatief A)   

of eind oktober 2015 (Alternatief 

B)    

Eind februari 2015 (Alternatief A)   

of eind oktober 2016 (Alternatief 

B) 

Eind februari 2016 (Alternatief A)   

of eind oktober 2017 (Alternatief 

B) 
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4.2.1 TOELICHTING 32 – GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 
Op 17 april 2013 werd een buitengewone algemene vergadering gehouden.  Deze vergadering keurde de fusie van 

de 100%-dochter Alfea Consulting BVBA met RealDolmen goed, retroactief vanaf 1 april 2013. 

 

De Raad van Bestuur zal voorstellen om het maatschappelijk kapitaal te verminderen door incorporatie van de 

overgedragen verliezen ten belope van 20.731 KEUR, gevolgd door een kapitaalsverhoging door incorporatie van een 

deel van de uitgiftepremies voor hetzelfde bedrag.  Dit voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone 

algemene aandeelhoudersvergadering te houden op 11 september 2013 en indien het wettelijk quorum niet werd 

bereikt op die vergadering zal het worden hernomen ter definitieve stemming op 2 oktober 2013. 
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TOELICHTING 33 – VERBONDEN PARTIJEN 
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 

  
Operationele omzet 

 
Aankoop van goederen en 

diensten 

  
31/03/2013 

 
31/03/2012 

 
31/03/2013 

 
31/03/2012 

  
EUR '000 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

Colruyt Groep 
 

5.202 
 

4.570 
 

438 
 

604 

Matexi Groep 
 

59 
 

10 
 

0 
 

7 

Openstaande saldo's 

  
Bedrag verschuldigd door 

verbonden partij  
Bedrag verschuldigd aan 

verbonden partij 

  
31/03/2013 

 
31/03/2012 

 
31/03/2013 

 
31/03/2012 

  
EUR '000 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

Colruyt Groep 
 

915 
 

875 
 

1 
 

100 

Matexi Groep 
 

0 
 

0 
 

0 
 

10 

 

De Colruyt groep is een verbonden partij aangezien de Colruyt familie op zijn minst een invloed van betekenis heeft 

over RealDolmen en de controle heeft over de Colruyt Groep. Matexi groep is een verbonden partij aangezien zij een 

invloed van betekenis hebben over de RealDolmen Groep. 

 

De operationele omzet met verbonden partijen heeft betrekking op de verkoop van hard- en software en van diensten. 

 

De kosten aangerekend aan de verbonden partijen hebben betrekking op diensten en andere goederen. 

Vergoedingen en voordelen betaald aan bestuurders en uitvoerend management tijdens boekjaar 2012/2013 

 
31/03/2013 31/03/2012 

 
EUR '000 EUR '000 

Aantal personen 17 13 

Kortetermijnpersoneelsbeloningen 
  

Basisvergoedingen  2.324 1.902 

Variabele vergoedingen (*) 961 895 

Ontslagvergoedingen (**) 1.451 0 

Onkostenvergoedingen 53 54 

Vergoedingen na uitdiensttreding 
  

Toegezegde bijdragenregelingen 146 158 

Totaal bruto vergoedingen 4.936 3.009 

Gemiddelde bruto vergoeding per persoon 290 231 

Aantal toegekende warrants en opties (aandelenoptieplannen) 233.425 233.425 

(*) betreft bonussen betaald in boekjaar 2012/2013 met betrekking tot boekjaar 2011/2012 en boekjaar 2012/2013 

(**) heeft betrekking op de ontslagvergoedingen voor Bruno Segers en Dirk Debraekeleer betaald in boekjaar 2012/2013 
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TOELICHTING 34 – FINANCIËLE INSTRUMENTEN 

1. Categorieën van financiële instrumenten 

 
31/03/2013 

 
31/03/2012 

  
Boekwaarde 

 
Reële 

waarde  
Boekwaarde 

 
Reële 

waarde 

  
EUR '000 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

Financiële activa 
       

 
Leningen en vorderingen 

       

 
Financiële lease vorderingen 214 

 
203 

 
297 

 
281 

 
Overige financiële activa 1.024 

 
1.024 

 
2.000 

 
2.000 

 
Geldmiddelen en kas equivalenten 22.598 

 
22.598 

 
49.625 

 
49.625 

 
Handels- en overige vorderingen 70.316 

 
70.316 

 
79.417 

 
79.417 

 
Totaal financiële activa 94.152 

 
94.141 

 
131.339 

 
131.323 

         
Financiële verplichtingen 

       

 
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 

       

         

 
Converteerbare obligaties 0 

 
0 

 
41.441 

 
42.658 

 
Financiële lease verplichtingen 1.612 

 
1.589 

 
1.983 

 
1.909 

 
Bank- en overige leningen 18.524 

 
18.513 

 
7.629 

 
7.617 

 
Handels- en andere schulden 61.163 

 
61.163 

 
66.406 

 
66.406 

 
Totaal financiële verplichtingen 81.299 

 
81.265 

 
117.459 

 
118.590 

 

De Groep houdt geen leningen of vorderingen aan die aangewezen zijn als gewaardeerd tegen reële waarde met 

verwerking van waardeverminderingen in de winst- en verliesrekening. 

 

Reële waarde van financiële instrumenten 

In overeenstemming met IFRS 7 worden financiële derivaten ondergebracht in niveau 1, 2 en 3: 

 Niveau 1 betreft reële waarden op basis van genoteerde marktwaarden; 

 Niveau 2 betreft reële waarden op basis van input andere dan niveau 1 maar die observeerbaar zijn voor het 

actief of de verplichting; 

 Niveau 3 betreft reële waarden die niet gebaseerd zijn op observeerbare inputs; 

 

De reële waarde van de renteswap werd berekend op basis van de interbancaire rentetarieven op 31 maart 2013 en 

werd ondergebracht in niveau 2. 

 

De Groep is van oordeel dat de boekwaardes van financiële activa en verplichtingen opgenomen in de jaarrekening 

niet materieel afwijken van hun reële waardes. 

2. Beheer van financiële risico's 

De Groep is slechts beperkt blootgesteld aan de krediet- en liquiditeitsrisico's. 

 

A. Kredietrisico 

Het kredietrisico is het risico dat één van de contracterende partijen zijn verplichtingen niet nakomt waardoor er voor 

de andere partij een verlies kan ontstaan voor de Groep.  Aangaande het commerciële kredietrisico heeft het 

management een kredietpolitiek uitgewerkt en de blootstelling aan dit kredietrisico wordt continu opgevolgd. Dit 

kredietrisico kan opgesplitst worden in een commercieel en financieel kredietrisico. 

 

1. Commercieel kredietrisico 

Het commercieel kredietrisico wordt opgevolgd via een kredietpolitiek.  Het klantenbestand van RealDolmen 

bestaat voornamelijk uit middelgrote en grote klanten die onder de vorm van een wettelijke rechtspersoon 

opereren en waarvoor financiële informatie publiekelijk beschikbaar is. Het klantenbestand is relatief stabiel 

en de betalingshistoriek wordt zeer dicht opgevolgd door het "credit and collection department" van de 
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Groep. In het geval van nieuwe klanten, wordt een kredietanalyse opgemaakt vooraleer de klant wordt 

aanvaard. 

 

De maximale blootstelling aan het kredietrisico komt overeen met de boekwaarde van elke vordering. 

 

Zie ook toelichting 18 m.b.t. de handels- en andere vorderingen voor een ouderdomsanalyse van de 

vorderingen. 

 

De beweging van de dubieuze debiteuren voor het huidige boekjaar bedraagt een toename van 306 KEUR, 

gedetailleerd in toelichting 18.  De beweging van de dubieuze debiteuren is in de lijn "voorzieningen" 

inbegrepen, gedetailleerd in toelichting 7. 

 

2. Financieel kredietrisico 

De boekwaarde van de financiële activa zoals opgenomen in de balans, inclusief minderwaardes, 

vertegenwoordigen het maximale kredietrisico voor de Groep. 

 

We verwijzen voor verdere details naar toelichting 23 'Financiële leaseverplichtingen, toelichting 24 Leningen 

van banken en derden en toelichting 27 handels- en overige schulden. 

 

B. Liquiditeitsrisico 

De ultieme verantwoordelijkheid voor de liquiditeitsrisico ligt bij het "Finance Committee" en het "Treasury 

Management". Het "Treasury Management" volgt de liquiditeit van elke onderneming van de Groep van nabij op via 

gedetailleerde kasstroomplanning en -voorspellingen. Dit wordt voornamelijk uitgevoerd via een systeem van cash 

pooling om een teveel aan kasmiddelen binnen de ondernemingen van de Groep te beperken. 

 

Factoring wordt gebruikt in enkele ondernemingen om hun liquiditeitspositie te verbeteren. De factoring-overeenkomst 

omvat geen materieel risico, aangezien het risico beperkt is tot 5% van de totale overgedragen vorderingen 

 

C. Valutarisico 

De Groep heeft als functionele valuta de EURO en is enkel werkzaam in EURO-landen. De groep koopt en verkoopt 

geen goederen of diensten in andere valuta dan de euro 

 

D. Intrestrisico 

De Groep is slechts beperkt blootgesteld aan het intrestrisico, aangezien de Groep enkel leningen heeft met een 

vaste rentevoet, behalve m.b.t. de schuld gerelateerd aan de factoring die onderworpen is aan een variabele 

intrestvoet (EURIBOR 3 maand +0,6%) en de lening met betrekking tot de overname van Alfea Consulting (EURIBOR 

3 maand +2%).  Een sensitiviteit test werd gedaan teneinde de blootstelling van de firma op intrestverandereringen in 

de markt na te gaan.  De test toont aan dat de impact immaterieel zou zijn. 

 

De blootstelling van de Groep aan de veranderende marktrentevoeten betreft voornamelijk zijn langetermijn financiële 

schulden. De blootstelling van de Groep aan wijzigingen van de rentevoeten en de financieringskost wordt beheerd 

door een mix van vaste en vlottende rentedragende schulden te gebruiken, in lijn met de door de Groep opgestelde 

regels voor financieel risicobeheer. Deze regels streven naar het bereiken van een optimaal evenwicht tussen de 

totale financieringskost, de risicobeperking en het vermijden van de volatiliteit van de financiële resultaten, rekening 

houdend met zowel de marktcondities en opportuniteiten als met de globale handelsstrategie van de Groep. 

 

Als gevolg daarvan heeft de vennootschap op een renteswaps (IRS) ingetekend om het vlottende renterisico op de 

eerste kredietlijn van 11 miljoen EUR om te zetten van een vlottende rentevoet naar een vaste rentevoet 

mechanisme. Deze IRS derivaten zijn economische indekkingen en komen niet in aanmerking voor hedge accounting 

 

De reële waarde van de renteswap-portefeuille op de balansdatum wordt bepaald door de actualisatie van de 

toekomstige geldstromen uit het contract en dit door gebruik te maken van de rentecurves van dat moment.  Op 31 

maart 2013 werd de reële waarde van de renteswaps geschat op 91 KEUR. De herwaardering van de IRS portfolio 

beïnvloedt rechtstreeks het resultaat van de Groep, opgenomen onder de 'overige financiële kosten' in toelichting 9.  

De reële waarde van de IRS op de balans is opgenomen onder de rubriek 'Leningen van banken en derden' 

(langlopende verplichtingen) voor een bedrag van 91 KEUR. 
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TOELICHTING 35 – VASTE PRIJS CONTRACTEN 
We verwijzen naar toelichting 3 mbt de criteria voor de omzeterkenning bij vaste-prijs contracten. 

 

De kostprijs inclusief de tot dan erkende winst, verminderd met erkende verliezen en tussentijdse facturatie zijn 

contract per contract bepaald.  Indien dit bedrag positief is, wordt dit getoond onder de lijn "Vaste-prijs contracten - 

activa".  Indien dit bedrag negatief is, wordt dit getoond onder de lijn "Vaste-prijs contracten – verplichtingen”. 

 

       
31/03/2013 31/03/2012 

       
'000 EUR '000 EUR 

Balans gegevens 
       

Vaste-prijs contracten - activa 
(1)

 
    

4.732 2.700 

Vaste-prijs contracten - verplichtingen 
(2)

 
   

-635 -527 

Netto bedrag vaste-prijs contracten 
   

4.097 2.173 

         
       31/03/2013 31/03/2012 

       '000 EUR '000 EUR 

Totaal erkende opbrengsten en kosten op balansdatum mbt vaste-prijs contracten 
 

Kostprijs inclusief tot dan erkende winst, verminderd met erkende verliezen op 
balansdatum  

14.047 8.284 

Verminderd met reeds opgemaakte facturen 
  

-9.950 -6.111 

Netto bedrag vaste-prijs contracten 
   

4.097 2.173 

 
(1) Dit bedrag is inbegrepen in de lijn "Brutobedrag handelsvorderingen" in toelichting 18. 

(2) Dit bedrag is inbegrepen in de lijn "Onderhanden projecten in opdracht van derden" in toelichting 27. 

 

Voor de provisies met betrekking tot vaste prijs contracten verwijzen we naar toelichting 26. 
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Toelichting 36 – Bedrijfscombinaties 
Op 28 november 2012 heeft RealDolmen NV 100% van de aandelen van Alfea Consulting BVBA overgenomen.  

Alfea Consulting BVBA is een vennootschap met 50 mensen in dienst met een omzet van ongeveer 4,5 miljoen EUR.  

De in Bergen gelegen vennootschap levert BI, ECM en ERP oplossingen en diensten.  De overname van Alfea 

Consulting BVBA past in de strategie van RealDolmen om haar single source aanbod in Wallonië verder uit de 

breiden.  Tot nu was RealDolmen Wallonië voornamelijk actief in Infrastructure Services en Application Development.  

Met de overname van Alfea Consulting BVBA zal Business Solutions ook deel uitmaken van de portefeuille van 

RealDolmen in Wallonië.  De combinatie van Alfea Consulting BVBA en RealDolmen leidt tot een Waalse entiteit van 

meer dan 80 professionals die in staat zijn om de lokale markt te bedienen met een volledig aanbod.  Daarbij komt dat 

de kennis van Alfea Consulting BVBA verder gaat dan Wallonië en dat RealDolmen klanten in Brussel, Vlaanderen en 

Luxemburg kunnen genieten van de nieuwe kennis die werd toegevoegd aan de portefeuille van de groep.  De 

klanten van RealDolmen krijgen nu toegang tot een breder scala aan kennis en diensten.  Alfea Consulting BVBA 

klanten krijgen als RealDolmen klant toegang tot een uitbreiding van de geleverde diensten zoals onder andere: 

Managed Services, Cloud en Infrastructuur Services. 

 

De Groep verwierf 100% van de aandelen van Alfea Consulting BVBA voor een bedrag van 3.600.000 EUR waarvan 

2.160.000 EUR in cash werd betaald op afsluiting van de acquisitie.  Het restant (1.440.000 EUR) wordt in schijven 

betaald, gespreid over de komende 3 jaar, waarvan 50% van elke schijf op eenvoudig verzoek van RealDolmen zal 

ingebracht worden in het kapitaal van RealDolmen. 

 

Conform IFRS 3 – Bedrijfscombinaties, wordt de kost van de bedrijfscombinatie toegewezen aan de overgenomen 

activa, verplichtingen en de latente verplichtingen: 

 

De overnemer zal de identificeerbare activa, verplichtingen en latente verplichtingen van de overgenomen partij op 

datum van de aanschaf individueel erkennen, indien zij voldoen aan de volgende voorwaarden op die datum: 

 

(a) indien het een actief is ander dan een immaterieel actief, dan is het waarschijnlijk dat enig hieraan 

verbonden economisch voordeel ten gunste van de overnemer is en dat de reële waarde ervan betrouwbaar 

kan bepaald worden; 

(b) indien het een verplichting is ander dan een latente verplichting, dan is het waarschijnlijk dat de uitstroom 

van middelen economische voordelen inhoudt die nodig zijn om de verplichtingen te voldoen en dat de reële 

waarde ervan betrouwbaar kan bepaald worden; 

(c) indien het een immaterieel actief of latent verplichting is, moet de reële waarde ervan betrouwbaar kunnen 

bepaald worden. 

 

Goodwill is het bedrag waarmee de kostprijs van de bedrijfscombinatie het belang van de overnemer in de reële 

waarde van het netto actief (zijnde de overgenomen identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke 

verplichtingen) overschrijdt. 

 

De goodwill heeft voornamelijk betrekking op synergiën, klantenportefeuille, bedrijfsprocessen en de gezamenlijke 

werkkrachten, inclusief sectorspecifieke vaardigheden. 

 

Het management heeft een analyse uitgevoerd van Alfea‟s handelsvorderingen op afsluitdatum op 30 september 

2012 met het oog op de aanpassing van de reële waarde van handelsvorderingen van Alfea Consulting BVBA.  Op 

acquisitiedatum had Alfea Consulting BVBA geen waardeverminderingen aangelegd voor dubieuze debiteuren.  

Management is van oordeel dat er geen aanpassingen op de openingsbalans vereist zijn en verwacht het volledige 

openstaande bedrag van 858 KEUR te kunnen innen  De reële waarde van de handelsvorderingen komt overeen met 

de boekwaarde van de handelsvorderingen. 
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Analyse van de activa, verplichtingen en latent verplichtingen van Alfea Consulting BVBA 

 Alfea Consulting BVBA (in KEUR) 

 Boekwaarde 
Reële waarde 
aanpassingen 

Reële waarde 
op moment 
van overname 

       

Vaste activa 10 60 70 

Goodwill 0  0 

Immateriële activa 0  0 

Materiële vaste activa 10  10 

Financiële vaste activa 0  0 

Financial leasevorderingen 0  0 

Uitgestelde belastingen 0 60 60 

    

    

Vlottende activa 1.303  1.303 

Voorraad 0  0 

Handelsvorderingen 858  858 

Overige vorderingen 136  136 

Overige vlottende activa 1  1 

Geldmiddelen en kasequivalenten 308  308 

    

Langlopende verplichtingen 0 27 27 

Financiële lease verplichtingen 0  0 

Bankleningen en andere schulden 0  0 

Voorzieningen 0 27 27 

Uitgestelde belastingen 0  0 

    

Kortlopende verplichtingen 729 150 880 

Financiële schulden 203  203 

Handels en overige schulden 424 15 439 

Schulden mbt personeel 101 135 237 

Overige kortlopende schulden 0  0 

Belastingschulden 0  0 

       

Netto identificeerbare activa, verplichtingen en latente verplichtingen 585 -117 468 

       

Totale aankoopvergoeding     

Reële waarde van de vergoeding op balansdatum    2.160 

Uitgestelde reële waarde van de vergoeding     1.440 

       

Goodwill    3.132 

     

 Minderheidsbelang      0 

 

De initiële boekhoudkundige verwerking van de overname van Alfea Consulting BVBA werd voorlopig bepaald op de 

balansdatum. Op het moment van afsluiten van dit jaarverslag waren de nodige marktwaarderingen en andere 

berekeningen nog niet gefinaliseerd en werden de aanpassingen aan de goodwill, zoals hierboven beschreven, enkel 

op een voorlopige basis bepaald, gebaseerd op de beste inschatting van de bestuurders. 
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Netto kasstroom uit de overname  

 30/09/2012 

 EUR '000 

Totaal betaalde aankoopvergoeding bij overname 2.160 

Niet-geldelijke vergoeding 0 

Vergoeding betaald in geldmiddelen en kasequivalenten 2.160 

Overgenomen geldmiddelen en kasequivalenten -308 

Netto kasstroom uit de overname 1.852 

 

 

De opbrengst en verlies in de geconsolideerde resultatenrekening voor het boekjaar sinds de overname zijn 

respectievelijk 2.264 KEUR en -16 KEUR. 

 

Had de overname plaatsgevonden op 1 april 2012 dan was de geconsolideerde omzet en verlies van de groep 

respectievelijk 240.027 KEUR en -14.913 KEUR geweest. 
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TOELICHTING 37 – VERKORTE STATUTAIRE JAARREKENING 
REALDOLMEN NV PER 31 MAART 2013 

  code 31-mrt-13 31-mrt-12 

ACTIVA       

VASTE ACTIVA 20/28 56.572.728 73.098.567 

Oprichtingskosten 20 0 6.475 

Immateriële vaste activa 21 31.609.559 39.225.177 

Materiële vaste activa 22/27 10.061.993 10.222.313 

Financiële vaste activa 28 14.901.176 23.644.602 

        

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 83.646.028 111.921.367 

Vorderingen op meer dan één jaar 29 0 0 

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 14.851.148 9.891.368 

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 51.924.226 57.657.158 

Geldbeleggingen 50/53 1.007.716 991.943 

Liquide middelen 54/58 15.578.702,54 42.343.469 

Overlopende rekeningen 490/1 284.235,48 1.037.428 

TOTAAL DER ACTIVA 20/58 140.218.757 185.019.933 

    

    

PASSIVA       

EIGEN VERMOGEN 10/15 59.742.945 80.710.952 

Kapitaal 10 32.193.100 32.193.100 

Uitgiftepremies 11 43.268.269 43.268.269 

Herwaarderingsmeerwaarden 12 
 

  

Reserves 13 4.993.106 5.051.183 

Overgedragen winst (verlies) 14 -20.730.647 178.394 

Kapitaalsubsidies 15 19116,35 20.005 

    

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 4.414.843 1.981.714 

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 3.726.185 1.262.693 

Uitgestelde belastingen 168 688.658 719.021 

    
 

  

SCHULDEN 17/49 76.060.968 102.327.267 

Schulden op meer dan één jaar 17 15.205.083 1.461.888 

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 55.632.289 94.654.788 

Overlopende rekeningen 492/3 5.223.596 6.210.591 

TOTAAL DER PASSIVA 10/49 140.218.757 185.019.933 
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  code 31-mrt-13 31-mrt-12 

RESULTATENREKENING       

Bedrijfsopbrengsten 70/74 198.044.204 211.361.452 

Bedrijfskosten 60/64 203.567.294 204.079.038 

Bedrijfswinst (verlies) 9901 -5.523.090 7.282.414 

Financiële opbrengsten 75 680.755 662.281 

Financiële kosten 65 2.659.165 4.376.404 

Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belastingen 9902 -7.501.499 3.568.291 

Uitzonderlijke opbrengsten 76 0 0 

Uitzonderlijke kosten 66 13.389.731 81.529 

Winst (verlies) van het boekjaar vóór belastingen 9903 -20.891.230 3.486.762 

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780 103.046 88.160 

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680 72.683 137.891 

Belastingen op het resultaat 67/77 106.251 33.000 

Winst (verlies) van het boekjaar 9904 -20.967.119 3.404.032 

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789 199.230 170.280 

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689 141.153 267.789 

Te bestemmen winst van het boekjaar 9905 -20.909.042 3.306.522 

    

RESULTATENREKENING       

Te bestemmen winstsaldo 9906 -20.730.647 187.784 

Te bestemmen winst van het boekjaar (9905) -20.909.042 3.306.522 

Overgedragen winst van het vorige boekjaar 14P 178.394 -3.118.739 

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2     

Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2   9.389 

Over te dragen resultaat (14) -20.730.647 178.394 

Uit te keren winst 694/6     
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4.3 Verslag van de commissaris over de geconsolideerde 
jaarrekening 
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5 Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

RealDolmen NV 

A. Vaucampslaan 42 
1654 Huizingen 

RPR 0429 037 235 (Brussel) 

 

JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 

AANDEELHOUDERS  

 

Geachte Aandeelhouder,  

 

Wij hebben de eer u het verslag van de Vennootschap voor het maatschappelijk boekjaar eindigend op 31 maart 2013 

voor te leggen.  

5.1 Financiële gegevens 
Het balanstotaal per 31 maart 2013 bedroeg 140.219 KEUR, tegenover 185.020 KEUR voor het boekjaar afgesloten op 

31 maart 2012.  

 

De afname van de immateriële vaste activa is voornamelijk toe te schrijven aan de afschrijving van de bestaande 

fusiegoodwill. 

 

De daling van de financiële vaste activa van 23.645 KEUR naar 14.901 KEUR is voornamelijk toe te schrijven aan the 

bijzondere waardevermindering van 12.270 KEUR, gecompenseerd door de overname van Alfea Consulting BVBA, in 

Bergen voor een bedrag van 3.600 KEUR. 

 

De Raad van Bestuur heeft de waardering van de deelnemingen getoetst om eventueel de nodige 

waardeverminderingen te boeken in geval van duurzame minwaarde of ontwaarding verantwoord door de toestand, 

de rendabiliteit en de vooruitzichten van de vennootschappen waarin de deelnemingen worden aangehouden. De 

nodige waardeverminderingen werden geboekt per 31 maart 2013 in totaal voor een bedrag van 12.270 KEUR (Airial 

Conseil SAS (7.148 KEUR) en Real Solutions SA (5.122 KEUR)). De participaties tonen geen verdere duurzame 

minderwaarde. 

 

De daling in de vlottende activa van 111.921 KEUR tot 83.646 KEUR is voornamelijk een gevolg van de volgende 

elementen: lagere cashpositie met 26.764 KEUR, daling van de handelsvorderingen met 6.994 KEUR, 

gecompenseerd door een toename van de bestellingen in uitvoering met 5.763 KEUR, als gevolg van enkele grote 

vaste prijsprojecten die nog niet waren opgeleverd op het einde van het boekjaar.  Voor deze projecten werd een 

voorziening genomen van 2.555 KEUR voor toekomstige verliezen.  De overige vorderingen op minder dan een jaar 

hebben voornamelijk betrekking op intercompany vorderingen en buitenlandse BTW-vorderingen. 

 

De overgedragen kosten bevatten hoofdzakelijk onderhoudscontracten met leveranciers op eigen hardware en 

software die over verschillende boekjaren worden gespreid. 

 

De afname van het eigen vermogen met 20.968 KEUR is voornamelijk het resultaat van het te bestemmen verlies van 

20.731 KEUR voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2013. 

 

De sterke stijging van de voorzieningen is voornamelijk het gevolg van de voorziening voor toekomstige verliezen op 

vaste prijsprojecten (2.555 KEUR) en de voorziening voor herstructurering (149 KEUR). 

 

De totale schuldpositie van de onderneming daalde van 102.327 KEUR tot 76.061 KEUR.  Deze afname is 

voornamelijk het resultaat van de terugbetaling van de converteerbare obligatie in juli 2012 voor een totaal bedrag van 

43.118 KEUR, gecompenseerd door een nieuwe financiering, waarvan op balansdatum 2 kredietlijnen voor een totaal 

bedrag van 13.160 KEUR zijn opgenomen, en de schuld aan de voormalige aandeelhouders van Alfea Consulting 
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BVBA, dat werd overgenomen door RealDolmen op 28 november 2012 (951 KEUR is lange termijnschuld en 479 

KEUR is korte termijnschuld).  De toename van de ontvangen vooruitbetalingen is rechtstreeks gerelateerd aan de 

toename van de bestellingen in uitvoering als gevolg van enkele grote vaste prijsprojecten die nog niet werden 

opgeleverd op jaareinde. 

 

De over te dragen opbrengsten hebben voornamelijk betrekking op de omzet uit onderhoudscontracten.  

 

Het bedrijfsresultaat is gedaald van 7.282 KEUR tot – 5.523 KEUR.  Het resultaat werd negatief beïnvloed door de 

herstructureringskosten van het management (1.500 KEUR), de aanleg van voorzieningen voor toekomstige verliezen 

op vaste prijscontracten (2.555 KEUR) en de schuldkwijtschelding van de managementfees aan Airial Conseil SAS en 

Real Solutions SA in het kader van de ondersteuning van de activiteiten van de entiteiten (2.475 KEUR). 

 

De financiële opbrengsten van 681 KEUR bevatten hoofdzakelijk dividenden (461 KEUR) en intresten uit de liquide 

middelen (150 KEUR). De financiële kosten van 2.659 KEUR bestaan hoofdzakelijk uit intresten gerelateerd aan de 

converteerbare obligatie (651 KEUR), afgeschreven kosten met betrekking tot de converteerbare obligatie (109 

KEUR), intresten gerelateerd aan de opgenomen kredietlijnen (234 KEUR), kosten met betrekking tot de opening van 

het nieuwe krediet (365 KEUR) en de interest gerelateerd aan de operationele leasing van auto‟s (1.156 KEUR). 

 

Het uitzonderlijke resultaat van het boekjaar 2012-2013 heeft voornamelijk betrekking op de uitzonderlijke 

waardeverminderingen op 2 deelnemingen (12.270 KEUR) en de herstructureringskosten (1.053 KEUR). 

5.2 Herbenoeming van de commissaris 
De Raad van Bestuur heeft beslist om de herbenoeming van het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren als 

commissaris van de vennootschap voor te stellen aan de algemene vergadering, met oog op goedkeuring door de 

Algemene Vergadering op 11 september 2013. 

5.3 Gebeurtenissen na balansdatum 
Op 17 april 2013 werd een buitengewone algemene vergadering gehouden.  Deze vergadering keurde de fusie van 
de 100%-dochter Alfea Consulting BVBA met RealDolmen goed, retroactief vanaf 1 april 2013. 
 
De Raad van Bestuur zal voorstellen om het maatschappelijk kapitaal te verminderen door incorporatie van de 

overgedragen verliezen ten belope van 20.731 KEUR, gevolgd door een kapitaalsverhoging door incorporatie van een 

deel van de uitgiftepremies voor hetzelfde bedrag.  Dit voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone 

algemene aandeelhoudersvergadering te houden op 11 september 2013 en indien het wettelijk quorum niet werd 

bereikt op die vergadering zal het worden hernomen ter definitieve stemming op 2 oktober 2013. 

5.4 Belangenconflicten en transacties met verbonden partijen 
Artikelen 523, 524 en 524ter uit het Wetboek van Vennootschappen voorzien in een speciale procedure in geval van 

belangenconflicten en transacties met verbonden partijen. 

 

In de loop van het boekjaar 2012-2013 werd één mogelijk belangenconflict aan het Benoemings- en 

Remuneratiecomité en de Raad van Bestuur gemeld om een bijkomende vergoeding toe te kennen aan Thierry 

Janssen als onafhankelijk bestuurder, belast met een bijkomende opdracht om de Managing Director bij te staan in de 

verdere ontwikkeling van het change programma met betrekking tot operational excellence.  Voor meer details 

verwijzen we naar rubriek 4.2.5 van de corporate governance verklaring. 

5.5 Risicofactoren 
Het Uitvoerend Management staat in voor een kader van interne controle en risicobeheer, onder toezicht van de Raad 

van Bestuur. De Raad van Bestuur beoordeelt de implementatie van dit kader en steunt daarvoor op het advies van 

het Auditcomité. De belangrijkste risicofactoren worden hierna beschreven, zowel financieel als operationeel, die 

typisch zijn voor de activiteiten van de groep: 
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 Schommelingen in het marktklimaat kunnen de vraag ongunstig beïnvloeden, en concurrentiële druk kan 

leiden tot een nog hogere druk op de marges 

 

De sectoren waarbinnen wij actief zijn, zijn gevoelig voor marktschommelingen en recessie Daarenboven worden de 

markten gekenmerkt door lage toegangsbarrières. Het kan niet worden uitgesloten dat een toegenomen concurrentie 

in de toekomst de marges verder doen dalen. De economische ontwikkelingen en concurrentie kunnen verschillen 

naargelang de regio/het land en per marktsegment waarin wij actief (zullen) zijn. Het concurrentievermogen is 

afhankelijk van een aantal factoren die we niet allemaal onder controle hebben. Het gaat onder meer om de volgende 

factoren: 

 succes bij het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten/diensten; 

 vermogen om in de behoeften van onze klanten te voorzien; 

 prijsstelling, kwaliteit, prestaties, betrouwbaarheid;  

 kenmerken, gebruikscomfort en verscheidenheid van onze producten; 

 prijzen en kwaliteit van onze dienstenportefeuille; 

 vermogen om topexperts inzake industrie en ICT aan te trekken en te behouden; 

 kwaliteit van onze klantenservice; 

 merkherkenning en ons imago op de markt;  

 introductie van producten of technologieën door onze concurrenten.  

Als wij niet succesvol kunnen concurreren in alle segmenten waarin we actief zijn, kan dit onze marges, marktaandeel 

en rentabiliteit beïnvloeden. 

 

 Onze onderneming zal negatief beïnvloed worden als wij niet in staat zijn om op snelle technologische 

veranderingen te anticiperen en er gelijke tred mee te houden, of als het gebruik van technologie in het 

bedrijfsleven minder snel toeneemt dan in het verleden. 

 

Het succes zal deels bepaald worden door ons vermogen om informatie-, communicatie- en technologiediensten en –

oplossingen te ontwikkelen en te implementeren die anticiperen op en gelijke trend houden met de voortdurende, 

elkaar snel opvolgende veranderingen in de technologie en de industrienormen. Het is mogelijk dat wij niet tijdig met 

succes op die ontwikkelingen kunnen anticiperen of reageren, en dat ons aanbod geen succes heeft op de markt. 

Bovendien kunnen door concurrenten ontwikkelde diensten, oplossingen en technologieën ons aanbod van diensten 

of oplossingen oncompetitief of overbodig maken. Elk van die omstandigheden kan een aanzienlijk ongunstig effect 

hebben op ons vermogen om klantencontracten binnen te halen en ze met succes uit te voeren. 

 

Onze activiteiten zijn ook deels afhankelijk van een aanhoudende toename van het gebruik van technologie in het 

bedrijfsleven door onze klanten, prospecten en hun klanten en leveranciers. Als de toename van het gebruik van 

technologie vertraagt ten gevolge van een moeilijk economisch klimaat, kan dit een ongunstige weerslag hebben op 

de sector. Bovendien vergt het gebruik van nieuwe technologie voor commerciële doeleinden doorgaans inzicht in en 

aanvaarding van een nieuwe manier om aan bedrijfsvoering te doen en informatie uit te wisselen. Ondernemingen die 

al veel in traditionele middelen voor bedrijfsvoering en uitwisseling van informatie hebben geïnvesteerd, zullen 

misschien slechts weifelend of met vertraging overschakelen op een nieuwe benadering, die een deel van hun 

bestaande personeel en infrastructuur verouderd kan maken. Dit kan een ongunstig effect hebben op de vraag. 
 

 Interne IT-systemen 

 

Ons bedrijf is ook afhankelijk van interne IT-systemen. IT-systemen die slecht functioneren kunnen problemen 

veroorzaken of zelfs leiden tot (gedeeltelijk) verlies van gegevens. Om problemen te voorkomen en om de continuïteit 

te waarborgen, zijn regelmatige backups en onderhoud van de systemen onderdeel van de interne IT-proces. 

 

 Ondernemingen concurreren steeds meer op wereldwijde basis. Toegenomen concurrentie vanwege 

wereldwijde of pan-Europese spelers kan leiden tot een verhoogde druk op de marges en een daling van 

de rentabiliteit 

 

Grote internationale en pan-Europese spelers die verder proberen marktaandeel te winnen op lokale markten, kunnen 

de concurrentie doen toenemen, met een hogere druk op marges en rentabiliteit als gevolg.  

 

 Als we er niet in slagen competente werknemers aan te werven, te behouden en nieuwe aan te trekken, 

zal dit een ongunstige weerslag hebben op ons toekomstige succes 
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Personeel is voor ons een kritieke succesfactor en een belangrijke voorwaarde voor onze groei. We moeten berekend 

hooggeschoold personeel aantrekken om de groei te voeden. Bovendien is het ontzettend belangrijk dit personeel te 

behouden. Momenteel is de vraag naar personen met de ICT-vaardigheden van ons personeel opnieuw aan het 

toenemen. Een personeelstekort, of een hoog verloop van personeel, zou onze groei kunnen afremmen net zoals een 

overschot aan niet inzetbare professionals onze performantie negatief kan beïnvloeden.  Met een goed gevuld 

orderboek richten we ons volledig op het in dienst nemen van nieuwe mensen ondanks de lastige arbeidsmarkt in de 

huidige „war-for-talent‟-omgeving. 

 

We hebben vakbondsvertegenwoordigers en streven naar een positieve en constructieve sociale klimaat. Toch 

kunnen sociale acties invloed hebben op de business. 

 

 Succesvol uitrollen van het RealDolmen DataCenter 

 

Het succes zal bepaald worden door ons vermogen om de komende jaren continue te investeren in ons DataCenter, 

operationeel sinds september 2010, en om voldoende klantencontracten binnen te halen zodat de capaciteit 

voldoende wordt gebruikt. Zo kan RealDolmen zich verder toeleggen op de verdere ontwikkeling, levering en 

optimalisering van zijn dienstenaanbod voor data center outsourcing. Met deze investeringen in een datacenter geeft 

ook RealDolmen invulling aan de verschuiving naar 'cloud computing'. Daarbij worden ICT-middelen niet langer 

aangekocht en bij bedrijven ter plekke geïnstalleerd maar als een internetdienst afgenomen bij een externe 

leverancier. Dat laat bedrijven en organisaties toe om flexibeler om te gaan met ICT en hun investeringskosten om te 

buigen naar operationele kosten.  Bovendien kunnen door concurrenten ontwikkelde diensten, oplossingen en 

technologieën ons aanbod van diensten of oplossingen niet-competitief of overbodig maken en kan een negatief 

effect hebben op onze operationele resultaten en marktpositie. 

 

 Afhankelijkheid van verkoopsuccessen 

 

Het bedrijfsplan voor 2013/2014 is gebaseerd op bepaalde verkoopsuccessen in de hele onderneming. Hierbij 

inbegrepen is de verkoop aan zowel nieuwe als aan bestaande klanten. Hoewel wij een goed orderboek behouden, is 

het geenszins zeker dat de verwachte verkopen inderdaad tot stand komen, in een situatie waarin de algemene 

verwachtingen niet uitgaan van groei in de regio waarin we actief zijn. Een deel van de verwachte verkopen heeft 

betrekking op producten die misschien nog bijkomende functionaliteiten vergen. De uitvoering van die taken gaat 

gepaard met risico‟s en kan op die manier invloed uitoefenen op ons vermogen om de beloofde oplossingen te 

verkopen en/of leveren. 

 

 Onverwachte kosten of vertragingen kunnen onze contracten onrendabel maken 

 

Wij hebben verschillende types van contracten, waaronder contracten in regie, contracten met vaste prijs en 

contracten die kenmerken van de vorige twee combineren. Aan al deze contracttypes zijn risico's verbonden wanneer 

verbintenissen worden aangegaan op het vlak van timing, budget, bevoegdheden of te leveren prestaties. Bij het 

indienen van een voorstel tot overeenkomst, ramen wij de kosten en het tijdschema voor de uitvoering van de 

projecten. In deze ramingen trachten wij een zo accuraat mogelijke inschatting te geven voor wat betreft de efficiëntie 

van de methodologie en van de experts, wanneer wij ze inzetten op projecten. Verhoogde of onverwachte kosten of 

onverwachte vertraging met betrekking tot de uitvoering van die verbintenissen, zelfs indien die vertraging wordt 

veroorzaakt door factoren waar wij zelf geen vat op hebben, kunnen deze contracten minder rendabel of onrendabel 

maken, met alle gevolgen van dien voor de winstmarges. In het verleden kregen we ten gevolge van foute ramingen, 

met dergelijke kostenoverschrijdingen, af te rekenen.  

 

 Onze klanten kunnen contracten beëindigen met een korte opzeggingstermijn 

 

Klanten doen vaak een beroep op onze dienstverlening op een niet-exclusieve en individuele contractbasis, veeleer 

dan in het kader van exclusieve langlopende contracten. Hoewel onze boekhoudsystemen de duur van verbintenissen 

identificeren, kunnen ze niet nagaan of contracten al dan niet beëindigd kunnen worden met korte opzeggingstermijn 

en zonder betekenisvolle sanctie. Wij gaan er van uit dat de meeste van de contracten door de klanten kunnen 

worden beëindigd met een relatief korte opzeggingstermijn en zonder betekenisvolle sanctie. Service Level 

Agreements (dienstverlening en onderhoud) worden van jaar tot jaar gesloten en kunnen enkel worden beëindigd op 

de vervaldatum van het contract, met een opzeggingstermijn van minimaal 90 dagen. De beëindiging van contracten 

met korte opzeggingstermijn kan de bedrijfsresultaten van de onderneming ongunstig beïnvloeden. 
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 Als wij er niet in slagen de prijzen en bezettingsgraden op peil te houden en/of de kosten te beperken, 

zal de rentabiliteit hieronder lijden 

 

De rentabiliteit wordt in wezen bepaald door de tarieven die worden aangerekend voor de diensten en de 

bezettingsgraad of de inzetbaarheid van experts. Als wij de prijzen voor de diensten of een gunstige bezettingsgraad 

niet op peil kunnen houden zonder overeenkomstige kostenverlagingen, kunnen wij de winstmarge niet aanhouden en 

kan de rentabiliteit hieronder lijden. 

 

De tarieven worden onder meer beïnvloed door de volgende factoren:  

 

 de perceptie van de klant over ons vermogen om hen via onze diensten een toegevoegde waarde te geven 

 concurrentie 

 introductie van nieuwe diensten of producten door onszelf of concurrenten 

 het prijsbeleid van concurrenten  

 het algemeen economisch klimaat. 

 

Onze bezettingsgraden worden onder meer beïnvloed door de volgende factoren:  

 seizoensgebonden trends, hoofdzakelijk als gevolg van vakantieperiodes 

 het vermogen om werknemers te laten doorstromen van voltooide naar nieuwe projecten 

 de mogelijkheid om de vraag naar onze diensten in te schatten en zo een aangepaste personeelsbezetting te 

handhaven voor de diverse diensten 

 het vermogen om het natuurlijk verloop te beheren  

 de doeltreffendheid van ons verkoopteam. 

 

 Niet-opgemerkte fouten of defecten in de software kunnen onze prestaties ongunstig beïnvloeden, de vraag naar 

onze producten en diensten doen afnemen en de service- en onderhoudskosten doen stijgen 

Eigen ontwikkelde softwaretoepassingen kunnen fouten of defecten bevatten die niet werden opgemerkt en die de 

prestaties ervan ongunstig beïnvloeden, met als mogelijk gevolg een verminderde vraag naar onze producten. 

Eventuele defecten of fouten in nieuwe versies of upgrades van onze producten kunnen leiden tot het verlies van 

bestellingen of tot vertraging in het binnenlopen van bestellingen. Dit kan vervolgens aanleiding geven tot een 

vermindering van de opbrengsten, een vertraagde aanvaarding door de markt, een verschuiving van de middelen 

voor ontwikkeling, productaansprakelijkheidsvorderingen of verhoogde service- en garantiekosten. Al deze elementen 

hebben mogelijk een aanzienlijk ongunstig effect op de activiteiten, de resultaten en de financiële toestand. Eventuele 

rechtsvorderingen kunnen gepaard gaan met hoge verdedigingskosten en aanzienlijke middelen vergen die op het 

resultaat kunnen drukken. Bovendien is het mogelijk dat de totale kosten voor onderhoud, controle en engineering in 

geval van ernstige en onoplosbare defecten in eigen ontwikkelde toepassingen niet volledig gedekt worden door de 

op jaarbasis vastgestelde en betaalde vergoedingen voor service en onderhoud of onze ter zake afgesloten 

verzekeringen. We kunnen claims omwille van de productaansprakelijkheid niet uitsluiten, evenmin imago-schade bij 

een dergelijk voorval. Ter zake werden ter indekking verzekeringspolissen afgesloten waarbinnen ook het recall-risico 

werd opgenomen. 

 

 Derde partijen kunnen beweren dat wij hun intellectuele eigendomsrechten schenden  

 

Hoewel wij geloven dat onze producten geen inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van anderen en wij 

zelf alle nodige rechten bezitten op het gebruik van de intellectuele eigendom die voor onze activiteit en wordt ingezet, 

zijn wij blootgesteld aan het risico van vorderingen wegens schending van de intellectuele eigendomsrechten van 

derden, inclusief met betrekking tot intellectuele eigendom die door derden werd ontwikkeld en door ons werd 

verworven in het kader van bedrijfstransacties of de aankoop van activa. Die vorderingen kunnen leiden tot 

aanzienlijke uitgaven aan gerechtskosten en schadevergoedingen, het inzetten van veel management resources, 

vertragingen bij verzendingen, het sluiten van auteursrechten of licentieovereenkomsten onder ongunstige 

voorwaarden, de stopzetting van het gebruik van gewraakte handelsbenamingen of technologie of de ontwikkeling 

van intellectuele eigendom die geen schending is van die van anderen. De aansprakelijkheidsverzekering dekt de 

onderneming niet in tegen het risico dat haar eigen technologie of in licentie genomen technologie van derden de 

intellectuele eigendom van anderen kan schenden. Daarom kunnen dergelijke vorderingen een aanzienlijk ongunstig 

effect hebben op onze activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand. 
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 Geschillen 

 

De onderneming is niet betrokken in rechtszaken die als buitenbalans verplichting moeten opgenomen worden in de 

toelichting van de jaarrekening. 

 

 Regelgeving risico's 

 

Wij zijn onderworpen aan nationale en internationale wet en regelgeving. Als gevolg van de notering op Euronext is 

RealDolmen ook onderworpen aan de wetgeving inzake bekendmakingen aan de markt en preventie van handel met 

voorkennis. Wijzigingen in de vigerende wettelijke kader kunnen een invloed hebben op de processen en vereisen 

mogelijk bijkomende administratieve aandacht. 

 

 Overmacht risico's 

 

Overmacht risico's zijn niet te vermijden, hoewel sommige risico‟s eventueel gedekt kunnen worden door het aangaan 

van een verzekering. Waar het polisbedrag ontoereikend blijkt, zal de onderneming zelf de kosten moeten dragen. 

Contractuele clausules voorzien dat de uitvoering eventueel (tijdelijk) uitgesteld kan worden, waardoor projecten 

nadien toch nog conform opgeleverd kunnen worden. 

5.6 Kapitaalverhogingen en uitgifte van stemverlenende 
effecten 

Op 20 juli 2012 heeft de buitengewone algemene vergadering de kapitaalvermindering bij toepassing van artikelen 
620, 623, 624 en 625 Wetboek Vennootschappen ten bedrage van 2.524 KEUR met vernietiging van 145.389 
gebundelde eigen aandelen goedgekeurd.  Deze kapitaalsvermindering werd gevolgd door een kapitaalverhoging 
ten bedrage van 2.524 KEUR door incorporatie van uitgiftepremie. 

5.7 Gebruik van financiële instrumenten 
De nieuwe financieringsovereenkomst wordt gedekt door een Interest Rate Swap (IRS) om het renterisico op de 
eerste opgenomen kredietlijn van 11 miljoen EUR om te zetten van een variabele rentevoet naar een vaste rentevoet. 

5.8 Bestemming van het resultaat 
De jaarrekening voor het jaar werd afgesloten met een verlies voor belastingen van – 20.891.230 EUR in vergelijking 
met een winst voor belastingen van 3.486.762 EUR vorig jaar . Het te bestemmen verlies van het boekjaar bedraagt – 
20.909.042 EUR. In het licht van de overgedragen winst van het vorige jaar, ten belope van 178.394 EUR, bedraagt 
het te bestemmen verlies – 20.730.647 EUR.   

5.9 Vooruitzichten voor de volgende twaalf maanden 
Voor het boekjaar 2013-2014 verwachten we een bescheiden groei van onze omzet in Professional Services en een 

grotere groei van de omzet van onze Business Solutions. De totale omzet van Services zou daarom een goede groei 

moeten kunnen realiseren. De omzet van Products zou geleidelijk blijven dalen door de stijging van initiatieven op het 

vlak van cloud computing. We verwachten dat REBIT-marges op jaarbasis zullen terugkeren naar een niveau om en 

bij de 5 %. 

 

We blijven geloven dat onze status als marktleider, de kracht van ons single-sourceaanbod, het voordeel van de 

strategische projecten waarvan we de vruchten zouden moeten beginnen plukken, de nieuwe organisatie en onze 

financiële stabiliteit, die in woelige tijden des te belangrijker is, ons een gunstige positie bieden voor de komende 

jaren. 

 

*    * 

* 

 

We verklaren dat de geconsolideerde en statutaire jaarrekening een waar en getrouw beeld geeft en stellen voor om 

de jaarrekening goed te keuren en het verlies over te dragen naar volgend jaar. 
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In overeenstemming met de wettelijke bepalingen vragen wij aan de algemene vergadering kwijting te willen verlenen 

aan de bestuurders en de commissaris van de Vennootschap voor het uitoefenen van hun opdracht tijdens het 

afgelopen boekjaar, met name Pamica NV, vertegenwoordigd door Michel Akkermans, DR Associates BVBA, 

vertegenwoordigd door Filip Roodhooft, Tomorrow Now BVBA vertegenwoordigd door Thierry Janssen, All Together 

BVBA vertegenwoordigd door Bruno Segers, Jef Colruyt, Willem Colruyt, Vauban vertegenwoordigd door Gaëtan 

Hannecart, At Infinitum NV, vertegenwoordigd door Dimitri Duffeleer en Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd 

door William Blomme. 

 

Huizingen, 30 mei 2013 

 

Voor de Raad van Bestuur 

 

 

 

 

 

 

Tomorrow Now BVBA 

vertegenwoordigd door Thierry Janssen 

Uitvoerend voorzitter van de Raad van Bestuur 

 DR Associates BVBA 

vertegenwoordigd door Filip Roodhooft 

Voorzitter van het Audit Comité 
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6 Financiële kalender 

2013 

 

Vrijdag 30 augustus 2013   Trading update Q1 2013-2014 

Woensdag 11 september 2013  Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering 2013 

Donderdag 21 november 2013  Aankondiging Halfjaarresultaten 2013-2014 

 

 

2014 

 

Vrijdag 28 februari 2014    Trading update Q2 2013-2014 

Woensdag 10 september 2014   Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering 2014 
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