
 

Persbericht 23 november 2017, Huizingen, België 
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

Persbericht HY 2017-2018 

(Resultaten voor het halfjaar eindigend op 30 september 2017) 
• Algemene REBIT stijging van 3,8 miljoen euro tot 5,2 miljoen euro tot 4,6 % marge 

o IT & Business Consulting marges meer dan verdubbeld van 1,4 % tot 3,6 % 
o IT & Business Support marges gestegen van 7,3 % tot 8,5 % 

• Omzet in lijn met de verwachtingen, rekening houdend met een impact van 1 miljoen euro 
door het tijdstip van de paasvakantie  

• Solide balans met een nettokaspositie van 28,2 miljoen euro 
 
Marc De Keersmaecker, Algemeen Directeur van Realdolmen, licht toe: 
"Onze strategie blijft haar vruchten afwerpen zoals blijkt uit onze hogere marges. De meeste indicatoren 
gaan de goede richting uit: het personeelsbestand groeit dankzij verhoogde aanwervingen en verminderde 
attritie, we blijven aan efficiëntie winnen, de tarieven stijgen en de kosten zijn onder controle. De omzetgroei 
van onze IT & Business Consulting activiteit is beperkt omdat de paasvakantie in het eerste kwartaal viel. 
De productomzet van IT & Business Support staat onder lichte druk, terwijl de marges beter zijn dan vorig 
jaar. De omzet van onze outsourcingactiviteit voor applicatie- en infrastructuurbeheer groeit en de marges 
verbeteren. Ons marktaandeel in IT-outsourcing, digitale transformatie en clouddiensten neemt toe. Het 
groeiend aantal medewerkers van Realdolmen helpt onze vele trouwe klanten met trots bij hun IT-
uitdagingen." 
 
Halfjaarresultaten september 2017 tegenover september 2016                                             
In miljoen euro  30/09/2017 30/09/2016 VAR % 

Omzet 113,4 113,6 -0,2 % 

Bedrijfsresultaten voor eenmalige opbrengsten en kosten (REBIT) 5,2 3,8 38,4 % 

Marge 4,6 % 3,3 %   

Bedrijfsresultaten na eenmalige opbrengsten en kosten (EBIT) 5,8 3,8 51,8 % 

Winst (verlies) voor de periode 5,5 3,7 47,7 % 

REBITDA (1) 6,4 4,9 29,8 % 

REBITDA-marge 5,6 % 4,3 %   

(1) REBITDA = REBIT vermeerderd met afschrijvingen en amortisaties                                                    
 
Balans september 2017 tegenover maart 2017 
 in miljoen € 30/09/2017 31/03/2017 VAR % 
Eigen vermogen 156,2 154,4 1,2 % 
Nettoschuld (2) -28,2 -27,8 1,5 % 
Cash 28,6 28,3 1,0 % 

(2) Nettoschuld = Financiële schulden en bankschulden min cash  
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1. Financieel overzicht  

1.1 Omzet  
De omzet voor het eerste halfjaar was stabiel tegenover vorig jaar.  
 
Omzet per segment (in duizend €) September'17  September'16  Variantie in % 
Total           113 398              113 583     -0,2 % 
IT & Business Consulting             51 122                50 565     1,1 % 
IT & Business Support              62 275                 63 017      -1,2 % 

 
IT & Business Consulting 
De project- en consultingactiviteiten zijn gegroeid met 1,1 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 
Door het tijdstip van de paasvakantie zijn er gemiddeld meer vakantiedagen genomen dan in dezelfde 
periode vorig jaar met een omzetimpact van ongeveer 1 miljoen euro. 
 
De stijgende vraag bij klanten werd opgevangen door een groei in het aantal medewerkers. Er worden meer 
mensen aangeworven en het verloop daalt dankzij initiatieven rond medewerkerstevredenheid die hun 
vruchten blijven afwerpen. De invulling van opdrachten door middel van off-shore medewerkers neemt 
eveneens toe.  
 
De sourcing van hoogopgeleide technologieconsultants wordt goed onthaald in de markt. Ons 
ontwikkelingsplatform, de DevOps Factory, verbonden met ons off-shore ondersteuningscentrum, 
presteerde sterk. Projecten en consulting, voornamelijk op het vlak van digitale transformatie, vertoonden 
ook een aanzienlijke groei. Onze Customer Centricity, Workplace en Hybrid Cloud afdelingen focusten op 
efficiëntieverbeteringen, maar de omzet bleef hier onder de verwachtingen. De inkomsten van eigen IP 
deden het iets minder goed dan in de eerste helft van vorig jaar, vooral bij zogenaamde legacysoftware.   
 
IT & Business Support 
De omzet in dit segment is gedaald met 1,2 % in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De lagere 
omzet in mobiele producten en werkplekproducten werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door een 
sterkere verkoop wat datacenter en storage betreft. De omzet van de outsourcingactiviteit voor applicatie- 
en infrastructuurbeheer kende daarentegen een groei boven het marktgemiddelde. Dit bevestigt onze 
positie als één van de grootste en betrouwbaarste partners voor de outsourcing van IT in het 
middensegment van onze markt.  
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1.2 Bedrijfsresultaten voor eenmalige opbrengsten en kosten 
(REBIT) 

Ondanks de impact van de vakantie is de REBIT ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar gestegen 
met 38 % of 1,4 miljoen euro tot 5,2 miljoen euro. De REBIT-marge is verbeterd tot 4,6%. 
 
REBIT per segment (in duizend €)   September'17  September'16  Variantie in % 
Totaal  5 248     3 793     38,3% 
IT & Business Consulting  1 848     709     160,8% 
IT & Business Support  5 305     4 569     16,1% 
Corporate  - 1 905     - 1 485     -28,3% 
         
Totale marge in %  4,6%  3,3%  1,3% 
IT & Business Consulting  3,6%  1,4%  2,2% 
IT & Business Support  8,5%  7,3%  1,3% 
Corporate   -1,7%   -1,3%   -0,4% 

 
IT & Business Consulting 
De marges in IT & Business Consulting zijn meer dan verdubbeld in vergelijking met dezelfde periode vorig 
jaar, namelijk tot 3,6 % of 1,8 miljoen euro. Dergelijke efficiëntieverbeteringen, merkbaar in alle divisies, 
waren te danken aan een sterk verbeterde bezetting, betere tarieven, de optimalisatie van onze DevOps 
factory en een lagere divisionele kostenbasis, die worden gecompenseerd door een lichte daling van de 
inkomsten voor eigen IP.   

 
IT & Business Support 
De REBIT-marge in dit segment is gestegen met 16 % of 735k euro tot 5,3 miljoen euro ten opzichte van 
de eerste helft van vorig jaar. De margeverbetering tot 8,5 % is het resultaat van efficiëntieverbeteringen en 
schaalvoordelen in onze IT-outsourcingactiviteit. De marges van onze Products & Licenses-activiteit zijn 
verbeterd in de eerste helft van het jaar. 

 
Corporate Overhead 
De Corporate Overhead is gestegen met 420k euro door de afname van de eenmalige terugneming van 
voorzieningen en de impact van ontslagkosten.  

1.3 Bedrijfsresultaten na eenmalige opbrengsten en kosten 
(EBIT) 

Er werden eenmalige opbrengsten van 511k euro geboekt door de terugneming van een oude voorziening 
uit 2007. 
 
De bedrijfsresultaten na eenmalige opbrengsten en kosten bedragen bijgevolg 5,759 miljoen euro, een 
stijging van 1,966 miljoen euro tegenover dezelfde periode vorig jaar. 
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1.4 Totale nettowinst van de groep  
De groep heeft voor de eerste helft van het jaar een nettowinst geboekt van 5,4 miljoen euro, tegenover 
3,6 miljoen euro vorig jaar. 
 
De netto financiële kosten bedroegen 38k euro. 
 
De winstbelasting bedroeg -256k euro. 

1.5 Eigen vermogen/nettoschuld 
Het eigen vermogen is gestegen met 1,8 miljoen euro in vergelijking met 31 maart 2017. Dat komt vooral 
door de impact van de nettowinst van 5,4 miljoen euro van dit halfjaar verminderd met de dividenduitkering 
ten belope van 3,6 miljoen euro. 
 
De totale negatieve nettoschuldpositie (nettokaspositie) bedraagt 28,2 miljoen euro.  
 
Het kassaldo bedraagt 28,6 miljoen euro. 

1.6 Vooruitzichten voor het boekjaar 2017/2018 
Voor het boekjaar 2017/2018 verwachten we een omzetgroei. De omzet van IT & Business Consulting zal 
waarschijnlijk met meer dan 5 % stijgen terwijl de omzet van IT & Business Support waarschijnlijk licht zal 
dalen. 
 
We verwachten dat de REBIT op jaarbasis toeneemt en de marges rond de 5 % liggen.   
 
 
Voor meer informatie over dit persbericht: 
Paul De Schrijver, CFO 
T: +32 2 801 43 13 
 
Over Realdolmen 
Realdolmen is één van de grootste onafhankelijke ICT-experts in België. Met ongeveer 1.400 
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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Verkort geconsolideerde overzicht van het totaalresultaat voor 
de periode eindigend op 30 september 2017 
 30/09/2017  30/09/2016 

 EUR '000  EUR '000 

Voortgezette activiteiten 
 

  
Bedrijfsopbrengsten 114 214  114 407 
Omzet 113 398  113 582 

Overige bedrijfsopbrengsten 816  825 

Operationele kosten -108 966  -110 614 
Aankopen handelsgoederen, grond-en hulpstoffen -38 526  -40 288 
Diensten en diverse goederen -25 413  -25 911 
Personeelslasten -43 557  -43 380 
Afschrijvingen en waardeverminderingen -1 127  -1 114 
Waardevermindering op voorraad en vorderingen -151  264 
Voorzieningen 86  126 

Andere bedrijfskosten -278  -311 

OPERATIONEEL RESULTAAT voor eenmalige opbrengsten en kosten 5 248  3 793 
Andere eenmalige opbrengsten 511  0 
Operationele winst (EBIT) (1) 5 759  3 793 
Financiële Opbrengsten 0  0 
Financiële Kosten -38  -54 
Winst (verlies) voor belastingen 5 721  3 739 
Belastingen op het resultaat -256  -40 

Winst (verlies) uit voortgezette activiteiten 5 465  3 699 
Beëindigde activiteiten    

Winst (verlies) uit beëindigde activiteiten 0  0 
Winst (verlies) na belastingen 5 465  3 699 

Totale winst (verlies) van het boekjaar 5 465  3 699 

Totaalresultaat van de periode 5 465  3 699 

Toerekenbaar aan:    

Houders van eigen-vermogensinstrumenten van de moederonderneming 5 465  3 699 
Minderheidsbelangen 0  0 

Winst per aandeel (in EURO)    

Gewone winst per aandeel (EUR) 1,0495  0,7104 

Verwaterde winst per aandeel (EUR) 1,0495  0,7104 
 
(1) EBIT is Earnings Before Interest and Taxes 
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Verkort geconsolideerde balans voor de periode eindigend op 
30 september 2017 
 30/09/2017  31/03/2017 

 EUR '000  EUR '000 

Activa    
Vaste Activa 120 280  120 862 
Goodwill 89 214  89 214 
Immateriële Vaste Activa 1 052  1 126 
Materiële Vaste Activa 10 782  11 108 
Uitgestelde belastingen 19 002  19 158 
Financiële lease vorderingen 116  142 
Lange termijn vorderingen 114  114 
Vlottende Activa 85 933  90 529 
Voorraden 905  471 
Handels-en Overige Vorderingen 56 457  61 765 
Geldmiddelen en kasequivalenten 28 571  28 293 
Totaal vlottende activa 85 933  90 529 
TOTALE ACTIVA 206 213  211 391 

    
EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN    
Eigen Vermogen 156 233  154 366 
Maatschappelijk kapitaal 30 683  30 683 
Eigen aandelen (-) -55  -55 
Uitgiftepremie 32 196  32 196 
Overgedragen resultaat 93 409  91 542 

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

156 233  154 366 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 156 233  154 366 
    

Langlopende verplichtingen 2 097  2 817 
Leasingschulden 116  246 
Verplichtingen met betrekking tot het personeel 1 287  1 306 
Langlopende voorzieningen 667  1 218 
Uitgestelde belastingen 27  47 
Kortlopende verplichtingen 47 883  54 208 
Leasingschulden 227  245 
Handels-en overige schulden 47 179  53 321 
Kortlopende belastingschulden 427  546 
Kortlopende voorzieningen 50  96 

Totaal kortlopende verplichtingen 47 883  54 208 

TOTALE VERPLICHTINGEN 49 980  57 025 
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 206 213  211 391 
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Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht voor de periode 
eindigend op 30 september 2017 
 30/09/2017  30/09/2016 

 EUR '000  EUR '000 

OPERATIONELE WINST (EBIT)(1) 5 759  3 793 
    

Afschrijvingen en waardeverminderingen 1 127  1 114 
Mutaties voorzieningen -466  -455 
Andere niet-kas-kosten 0  -17 
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 6 420  4 435 

    
Wijzigingen in werkkapitaal -2 463  -3 016 
Netto kasstroom 3 957  1 419 

    
Betaalde belastingen op het resultaat -329  -409 
Netto kasstroom uit operationele activiteiten 3 628  1 010 

    
Investeringen in immateriële vaste activa -225  -43 
Investeringen in materiële vaste activa -502  -919 
Inkomsten uit verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa 12  0 

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten -715  -962 
    

Betaalde interesten -3  -11 
Betaalde dividenden -2 510  -3 539 
Toename/afname van financiële verplichtingen kas uitstroom -122  -2 120 
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten -2 635  -5 670 

    
Effect van een verandering in geldmiddelen en kasequivalenten 278  -5 622 

    
Netto kaspositie bij aanvang van de boekperiode 28 293  26 865 
Netto kaspositie op het einde van de boekperiode 28 571  21 243 
Totale beweging in de geldmiddelen en kasequivalenten 278  -5 622 

 
(1) EBIT is Earnings Before Interest and Taxes 
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Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen 
vermogen voor de periode eindigend op 30 september 2017 
 Maatschap-

pelijk 
kapitaal 

Eigen 
aandelen 

Toegezegde 
pensioenrege

-lingen 
Uitgifte- 
premies 

Conver-
teerbare 
obligatie 

Over-
gedragen 
resultaat 

Totaal 

 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 

Saldo per 1 april 2016 30 683 -274 -353 19 509 12 687 84 862 147 114 
Winst (verlies) van het 
boekjaar 

     3 699 3 699 

Op aandelen gebaseerde 
betaling ex-Traviata (1) 

 219    -26 193 

Dividend (2)      -3 539 -3 539 
Saldo per 30 september 
2016 30 683 -55 -353 19 509 12 687 84 996 147 467 

Saldo per 1 april 2017 30 683 -55 -726 19 509 12 687 92 268 154 366 
Winst (verlies) van het 
boekjaar 

     5 465 5 465 

Dividend (3)      -3 598 -3 598 
Saldo per 30 september 
2017 30 683 -55 -726 19 509 12 687 94 135 156 233 

 
(1) Dit heeft te maken met de uitgestelde betaling in aandelen aan de vroegere aandeelhouders van Traviata voor €193k. Het verschil 
van €26k betreft het gerealiseerde verlies op deze betaling, aangezien de reële waarde van de aandelen op moment van de betaling 
lager was dan de initiële aankoopprijs van de eigen aandelen. 
(2) Betaling dividend zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 14 september 2016. 
(3) Betaling dividend zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 13 september 2017.  
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Verklaring van de commissaris 
De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden in het kader van het beperkt nazicht ten 
gronde zijn afgewerkt en dat deze geen betekenisvolle correcties aan het licht hebben gebracht die in, 
geconsolideerde halfjaarcijfers, opgenomen in het persbericht, zouden moeten doorgevoerd worden. 
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