
  

 

Persbericht, 27 mei 2011, 7u45 - Huizingen, België 
 

 

Trading Update FY 2011 
(Resultaten voor het boekjaar met als einddatum 31 maart 2011) 

 Winst na belastingen groeit met €6,2m tot €7,3m 
 De REBIT over het volledige boekjaar groeit met 16,9% tot €12,4m 
 De vrije kasstroomgeneratie ten bedrage van €12m heeft geleid tot een 

netto kaspositie van €2,8m (geen netto schuld) 
 RealDolmen ziet zijn inkomsten in het segment Services tijdens het tweede 

semester stijgen met 7,6% ten opzichte van vorig jaar 
 

Bruno Segers, Chief Executive Officer van RealDolmen, licht toe: 
 
“Onze sterke cijfers over het tweede halfjaar bevestigen de groeibeweging die in het derde kwartaal van dit 
jaar is ingezet Onze rentabiliteit blijft verbeteren en we kennen een gestage kasstroomgeneratie. Deze 
resultaten tonen aan dat RealDolmen, als één van de best presterende bedrijven in de sector, opnieuw groeit 
en dit met een financiële structuur die sterker is dan ooit. We hebben een goed gevuld orderboek en kunnen 
ons dus volledig richten op het in dienst nemen van nieuwe mensen ondanks de lastige arbeidsmarkt." 

 

In m€ 
IFRS FY 

31/03/2011 
IFRS H1 

30/09/2010 
IFRS H2 

31/03/2011 
IFRS FY 

31/03/2010 
% Variantie 
H2 vs. H1 

% Variantie 
FY vs. FY 

Omzet 244,2 112,8 131,4 237,4 16,5% 2,9% 

Operationele winst voor eenmalige 
opbrengsten en kosten (REBIT) 

12,4 3 9,4 10,6 213,4% 17,0% 

Marge 5,1% 2,7% 7,2% 4,5% 4,5% 0,6% 

 Operationele winst 
(EBIT) 13,0 3,6 9,4 7,2 161,0% 80,5% 

Winst (verlies) va het boekjaar 7,3 0,8 6,5 1,1 712,5% 563,6% 

EBITDA (1) 17,2 5,8 11,4 12,1 96,5% 42,1% 

Marge 7,0% 5,1% 8,7% 5,1% 3,5% 1,9% 

(1) EBITDA = EBIT vermeerderd met afschrijvingen, waardeverminderingen en verhogingen van voorzieningen  

 IFRS 
31/03/2011 

IFRS 
31/03/2010 

% Variantie 
   

   
Eigen vermogen 139,1 131,8 5,5%    

Netto schuld (2) -2,8 12,1 -123,1%    

Cash 57,5 45,4 26,7%    

(2) Netto schuld = Langlopende en kortlopende financiële schulden, min geldmiddelen en activa aangehouden voor 
handelsdoeleinden 
 
Vragen: 
 
RealDolmen Tel: +32 2 801 43 13 
Bruno Segers, CEO  
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Overzicht activiteiten 

Tijdens dit boekjaar hebben we de volgende contracten en klanten uit 
uiteenlopende sectoren binnengehaald 
 
RealDolmen heeft, in het kader van de RAPIDDEV-kaderovereenkomst met de Belgische Federale 
Overheidsdienst Financiën het eerste contract binnengehaald om een project uit te voeren voor de 
“Consignatie- en Depositokas”. Dit project automatiseert en vereenvoudigt een deel van de processen en de 
gegevensuitwisselingen die gepaard gaan met het administratieve proces in het geval dat een bedrijf failliet 
wordt verklaard. 
 
RealDomen heeft daarnaast ook een contract afgesloten met Essers, één van de toonaangevende Belgische 
spelers op het vlak van logistiek en distributie, om het strategische plan te ontwerpen voor hun 
infrastructuurbehoeften en om hun volledige infrastructuur te vernieuwen, met inbegrip van de servers, 
storage, het netwerk en de virtualisatie met behulp van Citrix-software. 
 
Picanol, een wereldleider op het gebied van de fabricatie en de verdeling van weefgetouwen, heeft de 
strategische beslissing genomen om heel zijn datacenter opnieuw te laten ontwerpen door RealDolmen en om 
het bovendien over te laten zetten naar de RealDolmen DataCenter-omgeving. Sinds de start van deze 
service in september is gemiddeld één klant per week data gemigreerd naar het RealDolmen DataCenter. 
 
Airial Conseil, de Franse dochteronderneming van RealDolmen heeft zijn vakkundigheid op het vlak van HR-
beheerssystemen in de publieke sector en zijn expertise wat betreft de analyse en migratie van gegevens 
maximaal benut voor de lancering van ONP-Connexion. Dankzij deze bijkomende dienst kunnen de Franse 
ministeries die moeten voldoen aan de vereisten van de nieuwe HR-systemen van de Franse Openbare 
Administratie ONP (nationale loonoperator) gemakkelijk hun HR-gegevens analyseren en ze betrouwbaarder 
maken in het licht van de integratie binnen dit nieuwe systeem. Airial Conseil heeft op dat vlak al twee 
contracten binnengehaald: met het Franse ministerie van Landbouw en met dat van Defensie. 

Tijdens het afgelopen jaar heeft RealDolmen verschillende awards 
ontvangen als referentie op het vlak van ICT 
 
Tijdens het afgelopen jaar heeft RealDolmen duidelijk zijn status als referentie ICT–bedrijf kunnen bevestigen. 
Onze ruime expertise en technologische kennis werden bekroond met verscheidene prijzen, zoals de 'Citrix 
Largest XenDesktop Deployment Belux’-award op Citrix Synergy in Berlijn en voor de 4de keer de “Best 
Partner of the Year”-award tijdens de uitreiking van de Interact Reseller Awards. RealDolmen heeft tenslotte 
ook, voor het tweede opeenvolgende jaar de award System Integrator of the Year gekregen op de Data 
News Awards for Excellence.  
 
In het jaarlijkse onderzoek “Service Provider Performance in the BeLux” van Equaterra heeft RealDolmen 78% 
gescoord op het vlak van algemene klantenvoldoening; het bedrijf behield zijn nummer één positie als Best 
Supplier for Infrastructure Management en haalde de hoogste score in de categorie Most Innovative 
Service Provider. 
 
RealDolmen is ook één van de meest toonaangevende partners voor veel grote technologiebedrijven. 
RealDolmen is bijvoorbeeld de enige HP Converged Infrastructure Partner in België. RealDolmen werd ook 
toegelaten in de prestigieuze Microsoft Dynamics President's Club, wat alleen is weggelegd voor de top 5% 
van de Microsoft Business Solutions partners wereldwijd, die zo beloond worden voor hun trouwe toewijding 
aan hun klanten en de oplossingen die ze aanbieden voor de specifieke uitdagingen op het gebied van 
bedrijfsprocessen. RealDolmen heeft ook 11 zilveren en 9 gouden "competences" in Microsoft behaald, 
wat ons uniek maakt in België. 
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Financieel Overzicht 

Omzet  
De omzet is met 2,8% gegroeid over het volledige boekjaar. De sterke omzetgroei in het segment Services die 
werd ingezet in Q3 werd bevestigd in Q4 en heeft geleid tot een robuuste groei met 7,6% over H2 van dit 
boekjaar. De omzet van Services groeide met 3,1% op jaarbasis. De omzet uit Products groeide met 2,2% 
over het volledige boekjaar na een daling met 3,6% in H2. 
 

Omzet in K€ H2 
2010/2011 

H2 
2009/2010 

FY  
2010/2011 

FY  
2009/2010 

H2 
Variantie 

FY 
Variantie 

Infrastructure Products         40.165           41.673         74.214           72.584  -3,6% 2,2% 

Subtotaal Services & 
Solutions        91.211           84.736       169.965          164.870  7,6% 3,1% 

   Professional Services 71.711    66.991       133.539          128.110  7,0% 4,2% 

   Business Solutions 19.500  17.745         36.426            36.760  9,9% -0,9% 

Totaal Groep 131.376  126.409  244.179  237.454  3,9% 2,8% 

 
 Infrastructure Products: De omzet van Products in H2 was robuust. De verwachte daling in H2 (omwille 

van de uitzonderlijke prestatie tijdens H2 van vorig jaar) werd in grote mate vermeden (-3,6%). Als gevolg 
hiervan groeide de omzet van Products over het volledige boekjaar met 2,2%. Deze stijging is het gevolg 
van de versterkte positie van RealDolmen op het gebied van singlesource virtualisatie en een beter 
productaanbod op het gebied van datacentra in de BeLux. 
 

 Professional Services: Professional Services heeft sterkt gepresteerd in H2 met een groei van 7% op 
jaarbasis. Dit werd bereikt ondanks een gemiddelde daling op jaarbasis van factureerbare headcounts in 
onze Belgische activiteiten als gevolg van de crisis tijdens het afgelopen fiscale jaar. De groei van de 
omzet is onder andere te wijten aan de sterke prestaties van onze Franse activiteiten, de verbeterde 
tarieven in onze Application Services-activiteiten en een verbeterde facturatiegraad in het segment 
Infrastructure Services.  
 

 Business Solutions: De omzet van Business Solutions heeft zich hersteld in H2 met een groei van 9,9% 
op jaarbasis. De daling van de Luxemburgse software-activiteiten werd ruimschoots gecompenseerd door 
de verbeterde prestaties van de ERP’s (voornamelijk Microsoft Dynamics) en bedrijfsoplossingen zoals 
CRM. De facturatiegraad en de dagtarieven zijn er ook op vooruit gegaan. Na de sterkere resultaten over 
H2 is de evolutie van de omzet op jaarbasis dicht bij het break-evenpunt (-0,9%). 

Operationele winst voor eenmalige opbrengsten en kosten (REBIT)  
De REBIT-marges over H2 stegen tot 7,1% en leidden tot een stevige REBIT-marge van 5,1% over het 
volledige boekjaar. De REBIT-marges over H2 stegen als gevolg van een verbeterde facturatiegraad en 
hogere dagtarieven in het segment Professional Services en de betere prestaties van onze Business 
Solutions-activiteiten. 
 
Segment informatie  FY 2010/2011 H1 2010/2011 H2 2010/2011 FY 2009/2010 H1 2009/2010 H2 2009/2010 

m€ Omzet Rebit 
% 

marge Omzet Rebit 
% 

marge Omzet Rebit 
% 

marge Omzet Rebit 
% 

marge Omzet Rebit 
% 

marge Omzet Rebit 
% 

marge 

Infra Products    74,2     4.2  5,6%    34,0    1,7  4,9%    40,2    2,5  6,3%    72,6     4,2  5,9%    30,9    0,7  2,3%    41,7    3,5  8,5% 

Professional Services   133,5    10,0  7,5%    61,8    2,7  4,4%    71,7    7,3  10,1%   128,1     9,8  7,6%    61,1    3,9  6,3%    67,0    5,9  8,8% 

Business Solutions    36,4     0,5  1,5%    16,9  - 0,0 0,0%    19,5    0,5  2,7%    36,8  - 0,0  0,0%    18,9    0,7  3,5%    17,8  - 0,7  -3,8% 

Corporate   - 2,3  -1,0%   - 1,4  -1,2%   - 1,0  -0,7%   - 3,4  -1,4%   - 1,7  -1,5%   - 1,7  -1,3% 

Groep   244,2  12,4  5,1%  112,8    3,0  2,7%   131,4    9,4  7,1%   237,5    10,6  4,5%   111,0    3,5  3,2%   126,5    7,1  5,6% 

 
De REBIT-marges over het volledige boekjaar in het segment Infrastructure Products daalden lichtjes tot 
gemiddeld 5,6% als gevolg van de productmix in onze Luxemburgse entiteit. 
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De REBIT-marges in het segment Professional Services benaderden met 7,5% de marge van vorig jaar. De 
daling van de REBIT als gevolg van de lagere omzet van het Belgische segment Application Services dat 
normaal gezien een hoge marge haalt (als gevolg van een lagere headcount) werd gecompenseerd door de 
hoge marges van Infrastructure Services en de algemene positieve impact van de verbeterde productiviteit als 
gevolg van het optimalisatieprogramma van vorig jaar. 
 
De verbetering van de REBIT-marges tijdens H2 in Business Solutions (3%) in vergelijking met H1 is het 
gevolg van de verbeterde facturatiegraad en de hogere dagtarieven voor onze Enterprise Solutions en de 
verbeterde prestatie van het segment Business Application en dit ondanks de verhoogde investeringen in het 
kader van het stappenplan. 
 
Corporate Overhead blijft verbeteren, voornamelijk als gevolg van de optimalisatie-inspanningen van vorig 
jaar en, in mindere mate, door het vrijgeven van provisies voor rechtzaken.  

Operationele winst (EBIT) 
De EBIT voor het volledige boekjaar bedraagt 5,3% van de omzet. We zagen de EBIT stijgen met €5,8m in 
vergelijking met het vorige boekjaar. Deze evolutie is enerzijds te wijten aan de verbeterde omzet en 
verbeterde REBIT-marges die dit jaar werden gerealiseerd. Anderzijds werd de EBIT van vorig jaar beïnvloed 
door de herstructureringskosten ten bedrage van €3,2m in verband met de financiële crisis die als niet-
recurrent werden beschouwd. Dit jaar werden er geen herstructureringskosten in rekening gebracht en, 
wanneer er kosten in verband met ontslagen werden gemaakt, werden deze ondergebracht onder de REBIT 
van de desbetreffende divisies. De EBIT van dit jaar wordt ook positief beïnvloed door de badwill van €0,8m in 
verband met de aankoop van Lille met aftrek van de kosten die gepaard gingen met die overeenkomst 
(€0,2m). 

Totale winst na belastingen van de groep  
De Groep realiseerde een winst na belastingen van €7,3m over het boekjaar, tegenover €1,1m vorig jaar. De 
stijging van de nettowinst met €6,2m is op de eerste plaats te danken aan het verhoogde EBIT-niveau. 
 
De financiële opbrengsten bleven stabiel in vergelijking met vorig jaar als gevolg van lagere interestvoeten 
op een hoger cashbedrag.  
 
De financiële kosten bleven ook stabiel op €5,8m als gevolg van de lichte stijging van de jaarlijkse verhoging 
van het schuldaandeel van de converteerbare obligatie met €520K na aftrek van €494K aan diverse financiële 
kosten.  
 
De winst na belastingen werd ook positief beïnvloed door een verlaging van de winstbelasting met €367K, 
omdat er relatief meer winst werd gegenereerd in België waar de belastingen worden geboekt tegen onze 
overgedragen belastingactiva. 

Kasstroom 
De totale kasstroom steeg tot €12,1m. De netto kasstroom bedraagt €19,6m. De financieringskosten en de 
betalingen van de belastingen bedroegen €7,5m. Het verschil tussen de €12,1m cash die werd gegenereerd 
en de €16,8m variatie in cash op de balans is de daling met €4,7m in activa die worden aangehouden voor 
handelsdoeleinden. 

Eigen vermogen/netto schuld 
Het eigen vermogen steeg met €7,3m tot €139,1m. De totale schuldpositie bedraagt €54,6m en bestaat 
voornamelijk uit een converteerbare schuld van €44,9m aan voordelige voorwaarden met vervaldatum in juli 
2012. Kassaldo's blijven sterk op €57,5m, met een stijging van €12,1m sinds maart 2010. Dit brengt de netto 
schuld van het bedrijf op een negatieve €2,8m. 

Vooruitzichten voor 2011/2012 
We verwachten dat de omzetgroei die vorig jaar werd ingezet aanhoudt tijdens dit fiscaal jaar. De producten 
die op stapel staan voor FY 2011/2012 zijn aantrekkelijk. De facturatiegraad en de dagtarieven gaan er 
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gestaag op vooruit. De headcounts blijven de belangrijkste uitdaging voor het bedrijf (en de sector) terwijl het 
orderboek aandikt. 
 
We blijven erop vertrouwen dat onze sterke marktpositie, onze sterk gediversifieerde klantenportefeuille in 
verscheidene sectoren, ons versterkte aanbod en het voordeel van de strategische projecten waarin we 
hebben blijven investeren, ons de mogelijkheid zullen bieden om ons marktaandeel te blijven vergroten. 
 

 
 
Voor meer informatie over dit persbericht: 
 
Bruno Segers, CEO 
Tel +32 2 801 43 13 
 
Voor meer informatie over RealDolmen, bezoek onze website WWW.REALDOLMEN.COM 
 
Over REALDOLMEN (BRU:REA) 
RealDolmen is een aanbieder van onafhankelijke singlesource ICT-oplossingen en een kennisbedrijf met bijna 
1.600 hoog opgeleide IT-professionals en meer dan 1.000 klanten in de Benelux en Frankrijk. Het bedrijf biedt 
vernieuwende, doeltreffende en betrouwbare ICT-oplossingen en professionele diensten aan die ontwikkeld 
zijn om zijn klanten te helpen hun doelstellingen te bereiken door hun bedrijfsprocessen te optimaliseren. 
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Geconsolideerde overzicht van het totaalresultaat  
voor de periode eindigend op 31 maart 2011 

 

  

 
 

 31/03/2011 
 

31/03/2010  
 EUR '000 

 
EUR '000  

VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN  
 

  
Bedrijfsopbrengsten 246.464  238.410  
Omzet 244.179  237.454  
     
Andere bedrijfsopbrengsten 2.285  956  
     
Bedrijfskosten -234.063  -227.804  
Aankopen handelsgoederen, grond- en hulpstoffen -67.847  -64.678  
Diensten en diverse goederen -52.984  -48.850 (1) 

Personeelslasten -109.163  -108.977 (1) 

Afschrijvingen en waardeverminderingen -4.212  -4.929  
Voorzieningen 740  696  
Andere bedrijfskosten -597  -1.066  
     
OPERATIONELE WINST (verlies) voor eenmalige 
opbrengsten en kosten 12.401  10.606  

     
Eenmalige opbrengsten 800  0  
Herstructureringskosten 0  -3.238  
Andere eenmalige kosten -204  -188  
     
OPERATIONELE WINST (VERLIES) (EBIT) 12.997  7.180  
     
Financiële opbrengsten 496  455  
Financiële kosten -5.806  -5.780  
     
Winst (verlies) voor belastingen 7.687  1.855  
     
Winstbelastingen -383  -750  
     
Winst (verlies) na belastingen 7.304  1.105  
Andere elementen van het totaalresultaat 0  0  
Totaalresultaat van het boekjaar 7.304  1.105  

 
    

Toerekenbaar aan :     
Houders van eigen-vermogensinstrumenten van de 
moederonderneming 7.304  1.105  

Minderheidsbelangen 0  0  
     
Winst per aandeel (in Euro) 

   
 

Gewone winst per aandeel (EUR) 1,364 
 

0,206  
Verwaterde winst per aandeel (EUR) 1,364 

 
0,206  

   
 

 
     (1) In de vergelijkende cijfers werd de vergoeding van de bestuurders opgenomen als Personeelslasten in plaats van Diensten en diverse 
goederen.  
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Geconsolideerde balans  
voor de periode eindigend op 31 maart 2011  

     
 31/03/2011  31/03/2010  
 EUR '000  EUR '000  
ACTIVA     
Vaste Activa 135.998  138.635  
Goodwill 97.714  97.714  
Immateriële Vaste Activa 2.366  3.264  
Materiële Vaste Activa 15.479  16.888  
Uitgestelde belastingsvorderingen 19.946  20.007 (1) 

Financiële lease vorderingen 493  762  
     Vlottende Activa 153.012  125.447  
Voorraden 9.110  1.121  
Handels- en Overige Vorderingen 86.439  78.964  
Activa aangehouden voor handelsdoeleinden 3.022  7.725  
Geldmiddelen en kasequivalenten  54.441  37.637  
     Niet Vlottende activa aangehouden voor verkoop 0  0     Totaal Vlottende Activa 153.012  125.447     
        TOTALE ACTIVA 289.010  264.082     
        EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN        
        Eigen Vermogen 139.108  131.804     Maatschappelijk kapitaal 32.193  32.193     Uitgiftepremie 61.807  61.807     Overgedragen resultaat 45.108  37.804     
        Eigen Vermogen toerekenbaar aan de eigenaars van de 
vermogensinstrumenten van de moederonderneming 139.108  131.804     

        Minderheidsbelangen 0  0     
        TOTAAL EIGEN VERMOGEN 139.108  131.804     
        Langlopende verplichtingen 54.133  54.175     Converteerbare obligaties 44.884  40.431     Verplichtingen onder financiële lease 2.179  2.720     Leningen van banken en derden 127  3.941     Verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregeling 4.035  3.996     Langlopende voorzieningen 2.417  2.527     Passieve belastinglatenties 491  560 (1) 

   
        Kortlopende verplichtingen 95.769  78.103     Verplichtingen onder financiële lease 273  258     Leningen van banken en derden 7.183  10.092     Handels- en overige schulden 87.531  66.351     Kortlopende belastingschulden 468  523     Kortlopende voorzieningen 314  879     
        Verplichtingen verbonden aan vaste activa aangehouden voor 
verkoop 0  0     
Totaal Kortlopende verplichtingen 95.769  78.103     
        TOTALE VERPLICHTINGEN 149.902  132.278     
        TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 289.010  264.082     
        (1) In de vergelijkende cijfers werden de Uitgestelde belastingsvorderingen en de Passieve belastingslatenties gecompenseerd per juridische 
entiteit.  
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht  
voor de periode eindigend op 31 maart 2011 

     
      31/03/2011  31/03/2010 

  EUR '000  EUR '000 
 EBIT  12.997 

 
7.180 

 Afschrijvingen en waardeverminderingen 4.212 
 

4.929 
 Waardeverminderingsverliezen op activa 0 

 
0 

 Waardevermindering activa 0 
 

0 
 Waardeaanpassing op financiële investeringen 0 

 
0 

 Mutatie voorzieningen -1.040 
 

-316 
 Herstructureringskosten 0 

 
0 

 (Winst) / Verliezen op verkoop van activa -1.043 
 

-164 
 Uitgifte kapitaalaandelen 0 

 
240 

 Negatieve goodwill -800 
 

0 
 Andere niet-kaskosten -153 

 
-162 

 Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 14.173 
 

11.707 
 

     Wijzigingen in werkkapitaal 5.466 
 

3.776 
 Netto kasstroom 19.639 

 
15.483 

 
     Betaalde belastingen op het resultaat -312 

 
-643 

 Netto kasstroom uit operationele activiteiten 19.318 
 

14.840 
 

     Ontvangen intresten 188 
 

43 
 Ontvangen dividenden 0 

 
183 

 Toename / Afname van de vorderingen 0 
 

0 
 Investeringen in immateriële vaste activa -108 

 
-53 

 Investeringen in materiële vaste activa -1.515 
 

-991 
 Investeringen in financiële vaste activa -7 

 
0 

 (Aanpassingen aan) Verwerving financiële vaste activa 0 
 

0 
 Cash inflow acquisitie Lille branch 1.352 

 
0 

 Uitgestelde betaling Axias acquisitie -1.446 
 

0 
 Inkomsten uit verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa 1.133 

 
639 

 Activa aangehouden voor handelsdoeleinden (BEVEK's) Kas instroom 9.687 
 

5.709 
 Activa aangehouden voor handelsdoeleinden (BEVEK's) Kas uitstroom -4.979 

 
-3.849 

 Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten 4.306 
 

1.681 
 

     Betaalde intresten -1.219 
 

-1.361 
 Kapitaalsverhoging (-verlaging) 0 

 
0 

 Converteerbare obligatie kas uitstroom 0 
 

0 
 Betaalde dividenden -2 

 
0 

 Toename/afname van financiële verplichtingen Kas instroom 0 
 

0 
 Toename/afname van financiële verplichtingen Kas uitstroom -5.600 

 
-979 

 Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten -6.820 
 

-2.340 
 

     Totale kasstroom 16.804 
 

14.181 
 

     Netto kaspositie bij aanvang van de boekperiode 37.637 
 

23.456 
 Netto kaspositie op het einde van de boekperiode 54.441 

 
37.637 

 Totale beweging in de geldmiddelen en kasequivalenten 16.804 
 

14.181 
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Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen  
voor de periode eindigend op 31 maart 2011 

  
     

  

Maatschappelijk 
kapitaal 

Uitgifte-
premie 

Conver-
teerbare 
obligatie 

Over-
gedragen 
resultaat 

Totaal 

Saldo per 1 april 2009 
 

32.193 50.006 12.687 35.575 130.461 

Winst (verlies) van het boekjaar 
 

   1.105 1.105 

Op aandelen gebaseerde betalingen 
 

 240   240 

Beweging binnen het eigen vermogen 
 

 -1.126  1.126 0 

Andere 
 

   -2 -2 

Saldo per 31 maart 2010 
 

32.193 49.120 12.687 37.804 131.804 

 
 

     
Saldo per 1 april 2010 

 
32.193 49.120 12.687 37.804 131.804 

Winst (verlies) van het boekjaar 
 

   7.304 7.304 

Op aandelen gebaseerde betalingen 
 

    0 

 
 

     
Saldo per 31 maart 2011 

 
32.193 49.120 12.687 45.108 139.108 
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Aan de Raad van Bestuur  
 
De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden ten gronde zijn afgewerkt en dat deze geen 
betekenisvolle correcties aan het licht hebben gebracht die in de boekhoudkundige informatie, opgenomen in 
het persbericht, zouden moeten doorgevoerd worden.  
 
Diegem, 26 mei 2011  
 
De commissaris  
DELOITTE Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d’Entreprises  
BV o.v.v.e. CVBA / SC s.f.d. SCRL  
Vertegenwoordigd door Gert Vanhees 
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