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(Resultaten voor de periode van negen maanden met einddatum   
31 december 2016) 

 
• 5,1 % omzetgroei tegenover de eerste negen maanden van het vorige boekjaar. 

 
Marc De Keersmaecker, algemeen directeur van Realdolmen, licht toe: 
"De evolutie van de omzet ligt in de lijn van de verwachtingen voor beide segmenten. De globale IT & 
Business Consulting en meer bepaald professional services en de consulting rond digitale transformatie 
groeien sterk. Deze groei wordt ingevuld door een stijging in aantal medewerkers, aangevuld met offshoring. 
De omzetgroei in IT & Business Support wordt gedeeltelijk verklaard door enkele grote, nieuwe deals voor 
applicatie- en infrastructuur outsourcing bovenop de verlenging van bestaande contracten. De omzet van 
eigen IP in ons segment IT & Business Consulting loopt achterop, ook al is de verkoop beter dan vorig jaar. 
Als gevolg hiervan liggen de vooruitzichten voor onze EBIT-marge rond het margepercentage van vorig 
jaar, bij een stijgende omzet." 

Financieel overzicht  

Omzet  
De omzet voor de eerste negen maanden steeg 5,1 % tegenover de eerste negen maanden van het 
boekjaar 2015-2016. 
 

Omzet per segment (in 
duizend €) 

Q3 2016/17 Q3 2015/16 Var. 
% 

 YTD Q3 2016/17 YTD Q3 2015/16 Var. 
% 

        
Totaal 65.947 67.139 -1,8 %  179.530 170.854 5,1 % 
IT & Business Consulting 25.938 25.346 2,3 %  76.503 73.422 4,2 % 
IT & Business Support 40.010 41.792 -4,3 %  103.027 97.432 5,7 % 

 
IT & Business Consulting: de activiteiten voor sourcing, projecten en consulting zijn 4,2 % gestegen 
tegenover de eerste negen maanden van vorig jaar. Deze stijging is een direct resultaat van de algemeen 
verbeterde verkoop van diensten en de specifieke aantrekkingskracht van nieuwe offerings rond onder meer 
digitale transformatie en customer engagement. De verkooptoename wordt opgevangen door een 
toegenomen aantal medewerkers. Het relatief lage verloop van mensen en de toenemende aanwervingen 
worden aangevuld door offshoring om de stijgende vraag op te vangen. Ondanks de sterke verkoop van R-
Flow, onze tool voor workflow- en documentbeheer, blijft de eigen IP-verkoop onder de verwachtingen, 
hoewel hij beter is dan vorig jaar. 
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IT & Business Support Services: de productverkoop en de verkoop van IT-outsourcing steeg 5,7% 
tegenover de eerste negen maanden van vorig jaar. Zowel infrastructuur- als applicatie-outsourcing 
presteren sterk, samen met de mobiele en cloud gerelateerde oplossingen. De productverkoop voor ‘on-
premise’ datacenter neemt af.  

Vooruitzichten voor boekjaar 2016-2017 
Voor het volledige jaar 2016-2017 verwachten we dat de omzet van IT & Business Consulting zal groeien 
en dat de omzet van IT & Business Support Services ongewijzigd zal blijven. De totaalomzet van het bedrijf 
zou moeten toenemen. 
 
We verwachten dat de EBIT-marge voor het hele jaar rond het margepercentage van vorig jaar zal liggen.   
 
Voor meer informatie over dit persbericht: 
Paul De Schrijver, CFO 
T: +32 2 801 43 13 
 
Over Realdolmen 
Realdolmen is een van de grootste onafhankelijke ICT-experts in België. Met ongeveer 1.250 
hooggeschoolde medewerkers bedient het in de Benelux meer dan 1.000 klanten op strategisch, tactisch 
en operationeel ICT-vlak. Realdolmen realiseert in elke samenwerking het potentieel van mensen en 
organisaties en streeft ernaar ICT terug menselijk te maken. Dit alles onder het bedrijfsmotto "To get there, 
together". 
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