
Persbericht 29 mei 2009 – 8u.00 – Huizingen, België 

Resultaten voor het boekjaar  
tot en met 31 maart 2009 

RealDolmen, onafhankelijke aanbieder van singlesource ICT-oplossingen en kennisbedrijf, kondigt de 
bedrijfsresultaten voor het boekjaar tot en met 31 maart 2009 aan, waarin een goede groei wordt getoond op 
alle belangrijke punten. 

Hoofdpunten van het jaar 
 Omzet is met 5,6% gestegen 
 Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) is gestegen met 7,0%, met een REBIT-winstmarge tot 6,0%, 

ondanks de gemaakte integratiekosten 

   Sterke kaspositie met  €19,3m aan bruto kasstroom uit operationele activiteiten 
 Integratie is bijna voltooid en de eerste resultaten van de bijkomende besparingsmaatregelen  worden 

zichtbaar 
 Netto schuldensituatie is gedaald met €15,3m als gevolg van terugkoop van converteerbare obligaties 

en hoge kasstromen uit operationele activiteiten 
 

Resultaten volledig boekjaar maart 2009 
in  m € IFRS PF (1)  % Var. vs

31/03/09 31/03/08 31/03/2008
Omzet 265,6 251,5 5,6%
Recurrent bedrijfsresultaat ( REBIT) 15,9 14,9 7,0%

als % Omzet 6,0% 5,9%
Bedrijfsresultaat  (EBIT) 12,7 13,0 -1,9%
Netto Winst ( Verlies) van het jaar 17,9 26,8
EBITDA (2) 18,4 18,3 0,6%

als % Omzet 6,9% 7,3%
IFRS IFRS Var. vs

31/03/2009 31/03/2008 31/03/2008
Eigen Vermogen 130,5 110,6 19,8
Netto schuld 21,8 37,0 -15,3
(1) Gecombineerde niet geauditeerde cijfers voor Dolmen CA en Real Software NV
(2) EBITDA = EBIT vermeerdert met afschrijvingen en waardeverminderingen
(3) Netto schuld = langlopende en kortlopende fin.schulden, verplichtingen en leningen min
geldmiddelen, kasequivalenten en activa aangehouden voor handelsdoeleinden  
 
Bruno Segers, Chief Executive Officer van RealDolmen lichtte als volgt toe: 
 

“We zijn tevreden met en trots op de resultaten van het eerste jaar als RealDolmen. Na een erg sterke start 
met goede groei op alle belangrijke punten in het eerste halfjaar, hebben we vrij goed gepresteerd in een 
baissemarkt tijdens het tweede halfjaar. Zoals verwacht, hebben we dankzij onze sterke marktpositie, onze 
goede spreiding van klanten over een aantal sectoren en een verhoogd productaanbod op het einde van het 
jaar een beperkte groei en constante REBIT-winstmarges kunnen realiseren, ondanks een aanzienlijke daling 
van de markt tijdens het tweede halfjaar.     
 

We verwachten dat we het activiteitenpeil van het vierde kwartaal kunnen blijven aanhouden tijdens de 
volgende twee kwartalen van het huidige boekjaar, waardoor de inkomsten in vergelijking met vorig jaar zullen 
dalen, hoewel we er in geloven dat we de impact op onze winstmarges zullen kunnen beperken, door onze 
kostenbasis  verder aan te passen.  Omdat de integratie nagenoeg voltooid is, en dankzij een sterke balans 
met goede kasstromen, beschikken we nu over een RealDolmen-structuur om  organische groei en selectieve 
overnames te ondersteunen, waardoor we tijdens de volgende 12 maanden onze oplossingenportfolio kunnen 
versterken en/of ons meer regionaal kunnen uitbreiden.” 
 

Vragen: 
 

RealDolmen Tel: +32 3 290 23 13 
Bruno Segers, CEO  



Omzet  
De omzet van de groep in boekjaar 2008/09 is gestegen met 5,6%, in vergelijking met het voorgaande jaar, 
waarvan 3,4% toe te schrijven is aan organische groei (zonder de overname van NEC Philips Unified 
Solutions NV/SA van vorig jaar mee te rekenen). Na een sterke eerst halfjaar zijn we in het tweede halfjaar de 
impact van de economische recessie beginnen te voelen, wat leidde tot een kleine daling van de omzet in het 
tweede halfjaar ten opzichte van vorig jaar, met -3,7% voor Professional Services, -3,8% bij Business 
Solutions en -1,1% bij Infrastructure Products. 
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Omzet per segment H2 PF H2 FY PF FY variantie variantie
in €mio 2008/09 2007/08 2008/09 2007/08 H2 in % FY in %

Infrastructure Products 41,3 41,8 83,2 78,3 -1,1% 6,3%
Professional Services 73,1 75,9 141,9 138,4 -3,7% 2,5%
Business Solutions 20,5 21,3 40,5 34,8 -3,8% 16,4%
Totaal Groep 134,9 139,0 265,6 251,5 -2,9% 5,6%

Pro forma: niet geauditeerde som van gerapporteerde omzet van Real Software NV
en Dolmen NV voor periode 1 april - 31 maart 2008  

 
 Infrastructure Products: De omzet is met 6,3% toegenomen, waarvan 4,3% bestaat uit organische 

groei. De verkoop van de Infrastructure Products was minder onderhevig aan de economische 
recessie, dankzij het succes van de optimalisatie en consolidatie van datacenter projecten.  
 

 Professional Services: De omzet is met 2,5% gestegen, dankzij de ovename van NEC Philips. In 
het tweede halfjaar is de omzet met -3,7% gedaald, in vergelijking met vorig jaar, door de daling van 
de sourcingactiviteiten en omdat klanten tijdens het vierde kwartaal belangrijke 
ontwikkelingsprojecten uitstelden. 
 

 Business Solutions: De omzet is met 16,4% gestegen, als gevolg van het succes van onze 
oplossingen inzake Customer Relationship Management en Microsoft Dynamics AX (ERP) en de 
aanhoudende vraag naar bijkomende ontwikkelingen op geïnstalleerde eigen IP-oplossingen. In het 
tweede halfjaar was de omzet -3,8% lager in vergelijking met vorig jaar, door de bevriezing van 
bestaande ontwikkelingsprojecten door sommige van onze klanten en de geplande herinzetting van 
factureerbare IT-professionals voor ons eigen integratieproject.  
 

Onder meer de volgende contracten zijn in het laatste kwartaal afgesloten, gespreid over een breed aantal 
sectoren.  De omzet hiervan zal tijdens het boekjaar 2009/2010 erkend worden: 
 

 In de openbare sector, wensten de HR-afdelingen van zowel het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant en 
het Wit-Gele Kruis Limburg hun datamanagement- en planningsystemen voor hun werknemers te 
moderniseren.  Ze kozen RealDolmen, in samenwerking met partner het Sociaal Secretariaat Acerta, 
voor de implementatie van de Microsoft Dynamics AX e-Salsa-oplossing. Dit contract heeft een 
waarde van €0,4m. 
 

 Met de verkiezingen van juni 2009 voor de boeg, heeft mediagroep Corelio de bouw van hun 
verkiezingssite toevertrouwd aan RealDolmen.  Die site zal worden geïntegreerd in de vijf nieuwssites 
van de Corelio-groep, waardoor bezoekers de verkiezingsprognoses en -resultaten in nagenoeg real-
time kunnen ordenen en volgen.  Een klein project, maar met erg hoge visibiliteit. 

 
 Telecombedrijf Mobistar heeft ervoor gekozen om samen te werken met RealDolmen voor de 

ontwikkeling van een volledig webgebaseerd platform om al hun webapplicaties, alsook hun B2B- en 
B2C-websites te beheren.  Mobistar was op zoek naar een stabiele en flexibele omgeving om sneller 
te kunnen inspelen op vragen en behoeften van de markt.  Dit project belichaamt perfect het single-
sourceaanbod van RealDolmen, omdat het datacenterproducten, set-up en managed services 
combineert, alsook java op maat ontwikkeling en een oplossing voor web contentmanagement.  
Dankzij de aanwezigheid van RealDolmen in Luxemburg, kan het ook plaatselijk de applicatie voor 
VOXmobile ondersteunen, de Luxemburgse tak van Mobistar.  Het gaat om een project van ongeveer 
€1,0m, dat wordt gespreid over het volgende boekjaar (2009/2010).  

 
 RealDolmen is door papier- en verpakkingsbedrijf Sappi geselecteerd voor een internationaal front-

endproject. RealDolmen heeft een volledig nieuw ontwikkeling opleveringsmodel herontworpen en 
geïmplementeerd, gebaseerd op Citrix XenApp en Provisioning Server, RES Powerfuse en Thinprint.  
Daardoor verschuift Sappi van een traditioneel verdeelde fat-clientomgeving naar een 



gevirtualiseerde  server-centricomgeving. Dit project heeft een waarde van ongeveer €2,0m, waarvan 
het grootste deel wordt geboekt in het boekjaar 2009/2010. 

Bedrijfsresultaat vóór aftrek van eenmalige posten (REBIT) 
We hebben een lichte verbetering waargenomen in de REBIT-marges van 5,9% tot 6,0%, dankzij de positieve 
synergie-effecten en lagere overheadkosten, die belangrijker zijn dan de integratiekosten die tijdens het 
tweede halfjaar zijn gemaakt.  Het integratieproject wordt de komende maanden afgerond en zal resulteren in 
één enkel administratief platform en volledig geïntegreerde activiteiten. We verwachten dat de eerste echte 
voordelen van de synergieën zoals gepland pas in de resultaten van het volgende boekjaar zichtbaar zullen 
zijn, samen met  verdere margeverbeteringen door een algemene vermindering van de overheadkosten.   
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Segment Informatie
in €mio Omzet Rebit % Omzet Rebit % Omzet Rebit %

2008/09 2008/09 margin 2008/09 2008/09 margin 2007/08 2007/08 margin

Infra Products 41,4 2,2 5,3% 83,1 3,5 4,2% 78,3 2,7 3,4%

Prof Services 73 9,1 12,5% 142 14,9 10,5% 138,4 12,2 8,8%

Business Solutions 20,5 1,7 8,3% 40,5 4,1 10,1% 34,8 4,1 11,8%

Corporate -4,5 -3,3% 0 -6,6 -2,5% -4,1 -1,6%

Groep 134,9 8,5 6,3% 265,6 15,9 6,0% 251,5 14,9 5,9%

FY PF FY 2007/08  (1)

(1) Niet geauditeerde gecombineerde cijfers voor Dolmen CA NV en Real Software NV gecorrigeerd voor een bijkomende allocatie van  €3,3m van Corporate overhead naar 
de operationele segmenten in lijn met maart 2009

H2

 
 
De marges in de divisie Infrastructure Products zijn gestegen van 3,4% naar 4,2%, dankzij een hogere 
omzet en lagere overheadkosten. De huidige marges voor onze Infrastructure Products liggen hoger dan het 
marktgemiddelde. 
 
In het boekjaar 2008/09 zijn onze marges in Professional Services van 8,8% naar 10,5% gestegen, door de 
verhoging van de facturatiegraad, meer managed services contracten en lagere overheadkosten. In het vierde 
kwartaal was er een omzetdaling, waardoor de facturatiegraad, de verkoopprijzen - en bijgevolg de 
winstmarges - daalden. 
 
De winstmarges in Business Solutions zijn van 11,8% naar 10,1% gedaald, ondanks de sterke groei.  Dit  
door het inzetten van factureerbare IT-professionals  voor het eigen integratieproject in het tweede halfjaar en 
een uitstel van de klantenontwikkelingsprojecten in het vierde kwartaal. Dit laatste punt heeft mensen 
vrijgemaakt  voor de geplande investeringen in de verdere ontwikkeling van onze technologieroadmap. 
 
In deze periode hebben we ook een verhoging van €2,5 m van de Corporate kosten gezien door het 
integratieproject dat de komende maanden zal worden afgerond en door de kosten als gevolg van de fusie die 
werd afgerond in september 2008. Het integratieproject maakt een verdere consolidatie mogelijk van het 
administratief platform alsook de implementatie van geïntegreerde processen, die de basis zullen vormen voor 
de synergieën die in de loop van het volgende boekjaar resultaat zullen opleveren. 

Bedrijfsresultaat (EBIT) 
EBIT is met -1,9% gedaald tot €12,7m. Het verschil met REBIT ligt hoofdzakelijk in een herstructureringskost 
ter waarde van €2,9m als gevolg van het integratie- en optimalisatieproject dat wordt versneld door de 
economische baisse, en is hoofdzakelijk toe te schrijven aan opzeggingsvergoedingen. 

Nettowinst   
Er werd in het boekjaar een winst van €17,9m gerealiseerd, waaronder een eenmalige financiële winst van  
€9,8m door de terugkoop van 42% van de converteerbare obligatie op vijf jaar met vervaldag in juli 2012.  De 
winst van afgelopen jaar van €26,8m omvat ook een toegerekende belastinglatentie van €17,6m die vorig jaar 
werd geboekt. Gecorrigeerd  met die eenmalige gebeurtenissen bedraagt de winst van dit jaar €8,1m, 
vergeleken met €9,2m vorig jaar, wat te wijten is aan de hogere herstructureringskosten van €1,7m van dit 
jaar. Bovendien was er dit jaar nog eens €2,7m aan toegerekende belastinglatentie, op basis van een 
geraamde hogere belastbare basis voor de komende vijf jaar. Op die manier blijft de komende jaren €35,9m 
aan overgedragen belastingverliezen beschikbaar voor erkenning in  RealDolmen NV.  De verbetering van de 



financiële kosten met €0,5m is te danken aan de daling van de converteerbare obligaties. Voor het volledige 
jaar worden de hogere financiële inkomsten, verband houdend met de opbrengst van de terugkoop van 
converteerbare obligaties, geraamd op €3,5m. 
 

in €m
overdraagbaar 

bel.verlies
LBI (1) bel. voet

Overdraagbaar belastingsverlies op december 2007 275,0
Geschat overdraagbaar bel.verlies na fusie Dolmen NV 170,0 56,1 33,0%

Latente belastingsinkomsten (LBI) erkent op maart 2008 -53,3 -17,6 33,0%

Bijkomende LBI erkent op maart 2009 -7,8 -2,6 33,0%

Resterend overdraagbaar bel.verlies voor volgende jaren 108,9 35,9 33,0%

(1) Latente belastingsinkomsten op basis van 33% belastingsvoet  
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Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 
 De bruto kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt €19,3m voor het jaar, met €9,9m in het tweede 
halfjaar, ondanks de daling van de omzet in het vierde kwartaal. Deze positieve kasstroom werd gebruikt voor 
de terugkoop van 42% van converteerbare obligaties en de financiering van  €4,9m aan overnamekosten, wat 
de voornaamste oorzaak is van de daling van €2,6m in kasbalansen. 

Eigen vermogen/nettoschuld 
Het eigen vermogen is met 19,8m gestegen, dankzij de €17,9m aan gerapporteerde nettowinst, de conversie 
van  €1,7m, het tweede deel  van schuld (in eigen vermogen) jegens de voormalige eigenaars van Axias en 
€0,2m aan geboekte  kosten voor het aandelenoptieplan voor de kaderleden van het bedrijf. 
  
De totale schuld is gedaald met €18,8m en komt op €54,9m en bestaat voornamelijk uit een converteerbare 
obligatielening van €36,5m tegen gunstige voorwaarden, met vervaldatum juli 2012. De hoofdoorzaak voor de 
schuldverlaging is de terugkoop van converteerbare obligaties in oktober 2008 en december 2008, wat leidde 
tot een verlaging van €26,4m aan converteerbare schuld en een nieuw roll over krediet van €6m. 
 
Kasgeld en activa aangehouden voor handelsdoeleinden (SICAV’s) bedragen €33,1m, een daling van €3,5m 
ten opzichte van vorig jaar, omwille van de financiering van de terugkoop van converteerbare obligaties en 
vergoede overnamekosten.    
 
De nettoschuld is met €15,3m gedaald, wat vrijwel volledig toe te schrijven is aan de terugkoop van 
converteerbare obligaties (effect van €10,6m op de nettoschuld) en het overige aan de brutokasstroom uit 
operationele activiteiten.    

Status van de integratie 
De hele organisatie en haar divisies zijn op elkaar afgestemd. Alle functies die contact hebben met klanten 
(verkoop en diensten) zijn gereorganiseerd in één klantgerichte divisie.   
 
Het plan voor de migratie en convergentie van interne ICT (software, infrastructuur en communicatie) is 
voltooid en klaar voor implementatie. De komende maanden zal de realisatie afgerond zijn van één 
administratief platform en volledig geïntegreerde activiteiten samen  met een project om de interne processen 
te optimaliseren.  De resulterende synergieën zullen de komende jaren zichtbaar worden.   
 
Het aantal medewerkers is met 65 afgenomen, van 1.829 werknemers op 1 april 2008 naar 1.764 in maart 
2009, voornamelijk als gevolg van een aanwervingsstop door de economische achteruitgang in het vierde 
kwartaal en de impact van de optimalisaties. 

Toekomstige groeistrategie 
Organische groei en groei via overnames blijven een kernstrategie voor RealDolmen.  We zullen verder blijven 
investeren in de roadmap van onze oplossingen en de kwaliteit van onze infrastructuur- en 
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ontwikkelingsprojecten en tezelfdertijd onze optimalisatieprojecten blijven uitvoeren om beter voorbereid te zijn 
op de toekomst. 
 
Bovendien zijn we ons ervan bewust dat de huidige economische omstandigheden een marktleider zoals 
RealDolmen goede opportuniteiten aanbieden om marktaandeel uit te bouwen, zijn regionale positie uit te 
breiden en zijn technologieportfolio te versterken door zorgvuldig uitgekozen integreerbare overnames.  

Vooruitzichten voor 2009/2010 
We verwachten ook dat de lagere omzet van het vierde kwartaal tijdens de volgende twee kwartalen 
aanhoudt. Onze sterke marktpositie, onze goede spreiding van klanten over een aantal sectoren en een 
verbeterd productaanbod geven ons echter het vertrouwen dat we tijdens de tweede helft van het volgende 
boekjaar marktaandeel kunnen winnen. De lagere omzet zal onze REBIT-winstmarges onder druk  zetten, 
maar we verwachten ook dat de synergieën van onze integratie- en optimaliseringsinspanningen vruchten 
zullen beginnen afwerpen.     
 
Wat onze activiteiten over de volgende twaalf maanden betreft, verwachten wij binnen de divisies dat onze 
klanten investeringen in Infrastructure Products zullen uitstellen. Dat kan de omzet doen dalen. Bij 
Professional Services verwachten we een aanhoudende prijsdruk door tijdelijke overcapaciteit binnen de ICT-
industrie, totdat de economie zich terug herneemt. Voor Business Solutions, ten slotte, verwachten we dat 
onze klanten hun ontwikkelingsprojecten uitstellen, totdat de economische vooruitzichten duidelijker worden.   
 
Dankzij onze sterke kaspositie en onze vooraanstaande marktpositie is RealDolmen klaar om toekomstige 
economische uitdagingen tegemoet te zien. 
 
 
Voor meer informatie: 
bezoek onze website WWW.REALDOLMEN.COM 
 
of contacteer: 
Thierry de Vries 
Secretary-general 
TEL.: +32 2 362 55 55 
FAX: +32 2 362 55 99  
thierry.devries@realdolmen.com 
 

Financial Dynamics 
Juliet Clarke / Haya Chelhot / Emma Appleton 
TEL.: +44 20 7831 3113 
 

 
Over RealDolmen 
 
RealDolmen is een onafhankelijke single-sourceverstrekker van ICT-oplossingen en een kennisbedrijf met 
meer dan 1.900 hooggeschoolde IT-professionals en meer dan 1.000 klanten in de Benelux en Frankrijk. Het 
bedrijf levert innovatieve, kostefficiënte en betrouwbare ICT-oplossingen aan en professionele diensten, om 
zijn klanten te helpen om hun doelstellingen te bereiken door hun bedrijfsprocessen te optimaliseren. 
 

mailto:thierry.devries@realdolmen.com
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Geconsolideerde Winst-en Verliesrekening per 31 maart 2009
Pro forma

RealDolmen (1)

31/03/2009 31/03/2008
EUR '000 EUR '000

VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN
Bedrijfsopbrengsten 267.494 254.126
Omzet 265.645 251.538

Andere bedrijfsopbrengsten 1.849 2.588

Bedrijfskosten -251.556 -239.238
Aankopen handelsgoederen, grond-en hulpstoffen -76.440 -73.681
Diensten en diverse goederen -54.941 -50.389
Personeelslasten -113.559 -109.125
Afschrijvingen en waardeverminderingen -5.678 -5.311
Voorzieningen -134 205
Andere bedrijfskosten -805 -937

OPERATIONELE WINST (verlies) voor eenmalige opbrengsten en 
kosten 15.937 14.888

Eenmalige opbrengsten -4 411
Herstructureringskosten -2.861 -1.244
Andere eenmalige kosten -326 -1.054

OPERATIONELE WINST (VERLIES) (EBIT) 12.747 13.001

Financiële opbrengsten 10.513 2.439
Financiële kosten -6.988 -7.463

Winst (verlies) voor belastingen 16.272 7.977

Winstbelastingen 1.661 18.815

Winst (verlies) na belastingen 17.934 26.792

Toerekenbaar aan :

Houders van eigen-vermogensinstrumenten van de moederonderneming 17.934 26.792
Minderheidsbelangen 0 0

(1) Pro forma niet geauditeerde samengestelde cijfers Realdolmen 31 maart 2008 die het resultaat zijn van enerzijds de 
huidige cijfers van Real Software Groep van april 2007 tot maart 2008 en anderzijds de gepubliceerde verlies- en winstrekening 
per maart 2008 van Dolmen Groep.
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Geconsolideerde balans per 31 maart 2009
Pro forma (1)

31/03/2009 31/03/2008

EUR '000 EUR '000

ACTIVA
Vaste Activa 143.528 145.487
Goodwill 97.714 96.363

Immateriële Vaste Activa 3.956 1.244

Materiële Vaste Activa 19.933 28.031
Uitgestelde belastingsvorderingen 20.714 18.046

Financiële lease vorderingen 1.210 1.803

Vlottende Activa 118.045 117.129
Voorraden 2.713 2.757

Handels-en Overige Vorderingen 82.187 77.771

Activa aangehouden voor handelsdoeleinden 9.689 10.557

Geldmiddelen en kasequivalenten 23.456 26.044

Vaste activa aangehouden voor verkoop 0 0

Totaal Vlottende Activa 118.045 117.129

TOTALE ACTIVA 261.572 262.616

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

Eigen Vermogen 130.460 104.364
Maatschappelijk kapitaal 32.193 29.617

Uitgiftepremie 62.693 57.106

Overgedragen resultaat 35.574 17.640

Eigen Vermogen toerekenbaar aan de eigenaars van de 
vermogensinstrumenten van de moederonderneming 130.460 104.364

Minderheidsbelangen 0 6.283

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 130.460 110.647

Langlopende verplichtingen 54.302 74.697
Converteerbare obligaties 36.497 56.947

Verplichtingen onder financiële lease 3.436 4.285

Leningen van banken en derden 6.427 4.676

Verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregeling 3.695 2.723

Langlopende voorzieningen 2.976 4.152

Passieve belastinglatenties 1.271 1.914

Kortlopende verplichtingen 76.810 77.220
Converteerbare obligaties 0 0

Verplichtingen onder financiële lease 256 251

Leningen van banken en derden 8.319 7.488

Handels- en overige schulden 66.361 68.386

Kortlopende belastingschulden 629 849

Kortlopende voorzieningen 1.245 246

Verplichtingen verbonden aan vaste activa aangehouden 
voor verkoop

0
52

Totaal Kortlopende verplichtingen 76.810 77.272

TOTALE VERPLICHTINGEN 131.112 151.969

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 261.572 262.616

(1) Balans aangepast met voorziening voor brugpensioenen opgenomen in openingsbalans 01/01/2008  
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht op 31 maart 2009
Pro forma (1)

12 maanden
31/03/2009 31/03/2008
EUR '000 EUR '000

Bedrijfsresultaat (EBIT) 12.747 13.001

Afschrijvingen en waardeverminderingen 5.696 4.801

Waardeverminderingsverliezen op activa 0 12
Waardevermindering activa 0 0

Waardeaanpassing op financiële investeringen 0 0
Mutatie voorzieningen 135 -319

Herstructureringskosten 904 -1.800

(Winst) / Verliezen op verkoop van activa -364 -640

Uitgifte kapitaalaandelen 183 750

Andere niet-kaskosten -50 0

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 19.251 15.806

Wijzigingen in werkkapitaal -634 -5.809

Netto kasstroom 18.617 9.996

Betaalde belastingen op het resultaat -1.397 -5.174

Netto kasstroom uit operationele activiteiten 17.220 4.822

Ontvangen intresten 659 1.456
Ontvangen dividenden 0 0

Investeringen in immateriële vaste activa -842 -3.062

Investeringen in materiële vaste activa -660 -1.249

Investeringen in financiële vaste activa 0 0

(Aanpassing aan) Verwerving finaciële vaste activa 150 -34.933
Inkomsten uit verkoop van immateriële en materiële vaste activa 564 1.048

Activa aangehouden voor handelsdoeleinden (BEVEK's) 868 -10.557

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten 740 -47.297

Betaalde intresten -2.271 -12.855

Kapitaalsverhoging (-verlaging) 1.697 -22.405

Obligatielening -20.450 75.613

Betaalde dividenden -157 -3.879

Toename/afname van financiële verplichtingen 634 -12.007

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten -20.548 24.467

Effect van wisselkoersfluctuaties 0,00 0,00

Effect van een verandering van de consolidatiekring 0,00 0,00

Totale kasstroom -2.588 -18.007

Netto kaspositie bij aanvang van de boekperiode 26.044 44.051

Netto kaspositie op het einde van de boekperiode 23.456 26.044

Totale beweging  in de geldmiddelen en kasequivalenten -2.588 -18.007

(1) Pro forma niet geauditeerde samengestelde cijfers Realdolmen 31 maart 2008 die het resultaat zijn van enerzijds de huidige 
cijfers van Real Software Groep van april 2007 tot maart 2008 en anderzijds het gepubliceerde kasstroomoverzicht per maart 2008 
van Dolmen Groep.
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Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen per 31 maart 2009
Maatschappelijk   

kapitaal Uitgiftepremie Converteerbare 
obligatie

Overgedragen 
resultaat

Minderheids-  
belangen Totaal

Saldo per 1 januari 2008 17.808 1.320 12.687 1.208 0 33.023
Effect van wijziging in de grondslagen voor 
financiele verslaggeving (1) -569 -569

Geherwaardeerd 17.808 1.320 12.687 639 0 32.454
Winst (verlies) van het boekjaar 17.290 17.290

Op aandelen gebaseerde betalingen 327 -276 51

Wijzigingen in de consolidatiekring 6.283 6.283

Beweging binnen het eigen vemogen 0

Kapitaalsverhoging 11.809 42.804 54.613
Eigen-vermogenscomponent van de 
converteerbare obligaties 0

Andere -32 -12 -44

Saldo per 31 maart 2008 29.617 44.419 12.687 17.641 6.283 110.647

Saldo per 1 april 2008 29.617 44.419 12.687 17.641 6.283 110.647

Winst (verlies) van het boekjaar 17.934 17.934

Op aandelen gebaseerde betalingen 183 183

Wijzigingen in de consolidatiekring 0

Beweging binnen het eigen vemogen 2.349 3.934 -6.283 0
Kapitaalsverhoging (2) 227 1.470 1.697
Eigen-vermogenscomponent van de 
converteerbare obligaties 0

Andere 0

Saldo per 31 maart 2009 32.193 50.006 12.687 35.575 0 130.461

(1) Brugpensioenen

(2) Aandelen betaald aan voormalige aandeelhouders van Axias  
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