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Dit halfjaarlijks financieel verslag maakt deel uit van de gereglementeerde informatie vooropgesteld door het KB van 14 november 2007. Het omvat met 
name de gecontroleerde halfjaarrekeningen, het halfjaarverslag en toelichtingen inzake corporate governance. 
 
Het verslag dient samen te worden gelezen met de documenten die er door verwijzing deel van uitmaken, zoals het Corporate Governance Charter en 
de statuten van de Vennootschap. Al deze documenten zijn beschikbaar op de website (www.Realdolmen.com) en een afschrift ervan kan op eenvoudig 
verzoek worden verkregen bij de Vennootschap. 
 
De Engelse versie wordt enkel beschikbaar gesteld voor informatieve doeleinden; de Nederlandse versie is de enige officiële tekst. 
 
 
*************** 
 
 
Realdolmen is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. De Vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur. 
 
Realdolmen NV heeft haar maatschappelijke zetel te A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen. De Vennootschap is ingeschreven in het 
ondernemingsregister in Brussel onder het vennootschapsnummer 0429.037.235. De Vennootschap heeft vestigingen in Diegem, Gent, Harelbeke, 
Kontich, Lummen en Bergen. Een overzicht van de buitenlandse dochtervennootschappen en hun locatie vindt u op de website van de onderneming. 
 
De Vennootschap is sinds 1997 beursgenoteerd met een notering op NYSE Euronext (REA ISIN BE0003899193). 
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1. Tussentijds Jaarverslag  
Wij hebben de eer u het halfjaarlijkse financieel verslag voor de eerste helft van het boekjaar, eindigend op 
31 maart 2018 voor te leggen. 
 
Dit verslag bevat: 
 
 Een tussentijds jaarverslag dat de belangrijkste gebeurtenissen gedurende de laatste zes maanden 

beschrijft, alsook de belangrijkste risico's voor de rest van het boekjaar, en waar van toepassing, een 
overzicht van de transacties met verbonden partijen; 
 

 Een verkort jaarverslag in overeenstemming met IAS 34; 
 

 Informatie over het verslag van de commissaris; 
 

 Getrouw beeld-verklaring. 

1.1 Belangrijkste gebeurtenissen 
 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                                                    
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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  

1.2 Financieel overzicht  

1.2.1 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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1.2.2 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.  

1.2.3 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. 

1.2.4 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. 
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1.2.5 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. 

1.2.6 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.   

1.3 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. 
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 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. 
 
 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. 
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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 de Realdolmen Hybrid Cloud 

Het bedrijf zet zich in om de IT omgeving van zijn klanten te migreren naar de Realdolmen Hybrid Cloud, 
wat recurrente opbrengsten meebrengt. Inspanningen in die zin moeten echter in evenwicht worden 
gehouden met de noodzaak om korte termijn inkomen uit CAPEX investeringen van klanten te behouden 
en deze niet te snel, of op ongecontroleerde wijze, negatief te beïnvloeden door voornoemde migratie naar 
de Hybrid Cloud. 
 
 
 Afhankelijkheid van verkoopsuccessen 

Het bedrijfsplan voor 2014/2015 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 wereldeconomie nog de naweeën van de crisis voelt en nieuwe financiële en politieke 
crisissen zich reeds hebben aangekondigd. 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 
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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, ongeacht de uitkomst. 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. 
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 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. 
 
 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 vereisen. 
 
 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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2. Verkorte geconsolideerde financiële staten 

Verkort geconsolideerd 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 Toelichting 2 113.398  113.582  

Overige bedrijfsopbrengsten 
 816  825  

Operationele kosten 
 -108.966  -110.614  

Aankopen handelsgoederen, grond-en hulpstoffen Toelichting 6 -38.526  -40.288  

Diensten en diverse goederen Toelichting 3 -25.413  -25.911  

Personeelslasten Toelichting 3 -43.557  -43.380  

Afschrijvingen en waardeverminderingen  -1.127  -1.114  

Waardevermindering op voorraad en vorderingen Toelichting 3 -151  264  

Voorzieningen Toelichting 3 86  126  

Andere bedrijfskosten  -278  -311  

OPERATIONEEL RESULTAAT voor eenmalige opbrengsten en kosten 
 5.248  3.793  

Andere eenmalige opbrengsten Toelichting 4 511  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 Toelichting 5 19.002  19.158 

Financiële lease vorderingen  116  142 

Lange termijn vorderingen Toelichting 10 114  114 

Vlottende Activa  85.933  90.529 

Voorraden Toelichting 6 905  471 

Handels-en Overige Vorderingen Toelichting 7 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 Toelichting 8 667  1.218 

Uitgestelde belastingen  27  47 

Kortlopende verplichtingen  47.883  54.208 

Leasingschulden  227  245 

Handels-en overige schulden Toelichting 9 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 

 
  



 

14/32 
 

 
 

Verkort geconsolideerd kasstroomoverizcht 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 
 

 

Maatschappelijk 
kapitaal 

Eigen 
aandelen 

Toegezegde 
pensioen 

regelingen 

Uitgifte- 
premies 

Converteer- 
bare 

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 193 KEUR. Het verschil 
van 26 KEUR 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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3. Toelichtingen bij de verkort geconsolideerde 
financiële staten 

TOELICHTING 1 – VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 
MET IFRS 
Realdolmen stelt het geconsolideerd tussentijds financieel verslag op op basis van IAS 34 Tussentijdse 
Financiële verslaggeving. Het tussentijds verslag bevat niet alle informatie die vereist is in de 
geconsolideerde jaarrekening en moet samen gelezen worden met de geconsolideerde jaarrekening voor 
het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017. 
 
In het geconsolideerd tussentijds financieel verslag, met betrekking tot de 6 maanden eindigend per 30 
september 2017, worden dezelfde waarderingsregels gehanteerd als deze gebruikt voor de jaarrekening 
van de Groep over het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2017. De onderneming besliste evenwel om de 
definitie van eenmalige opbrengsten en kosten uit te breiden zodat deze ook opbrengsten omvat die 
verband houden met het terugnemen van (in het verleden) geboekte voorzieningen voor niet-operationele 
items. 
 
De volgende standaarden werden gepubliceerd en zijn verplicht vanaf 1 januari 2018 of later toepasbaar op 
de verslaggevingsperiode van de vennootschap, en de vennootschap heeft deze standaarden, 
aanpassingen en interpretaties aan bestaande standaarden niet vervroegd toegepast. 
 
IFRS 9 Financiële Instrumenten (van kracht voor boekjaren die op of na 1 januari 2018 aanvangen) omvat 
herziene leidraden voor de classificatie en waardering van financiële instrumenten, met inbegrip van een 
nieuw verwacht kredietverliesmodel voor de berekening van bijzondere waardeverminderingen op financiële 
activa, en de nieuwe algemene vereisten inzake hedge accounting, die hedge accounting beter op één lijn 
brengen met risicomanagement. In IFRS 9 worden ook de in IAS 39 vermelde leidraden voor de opname 
van financiële instrumenten en het niet langer opnemen ervan in de balans verder uitgewerkt. De 
vennootschap analyseert de impact hiervan, maar tot op vandaag is er geen aanwijzing dat de nieuwe 
regelgeving enige materiële impact zou hebben. 
 
IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten, waardoor een entiteit verplicht wordt om het bedrag aan 
opbrengsten te erkennen waarop ze meent recht te hebben als gevolg van de transfer van beloofde 
goederen of diensten aan klanten. IFRS 15 zal de bestaande voorschriften voor de erkenning van 
opbrengsten uit contracten met klanten vervangen op het ogenblik wanneer IFRS 15 van kracht wordt. De 
nieuwe standaard laat het gebruik toe van ofwel de volledig retrospectieve methode ofwel de methode van 
de cumulatieve opname in de overgangsperiode. De vennootschap analyseert de impact hiervan, maar ze 
verwacht niet dat IFRS 15 een materiële impact zal hebben op de principes van erkenning van opbrengsten 
uit contracten met klanten die momenteel worden toegepast. 
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TOELICHTING 2 - INFORMATIE OVER DE 
BEDRIJFSSEGMENTEN 
Voor management doeleinden is de Groep momenteel ingedeeld in twee afdelingen, IT & Business 
Consulting en IT & Business Support Services. Deze afdelingen vormen de basis waarover de Groep haar 
primaire segmentinformatie rapporteert. De hoofdactiviteiten zijn als volgt: 
 

1. IT & Business Consulting segment: Dit segment omvat onze services business, zowel sourcing, 
consulting en projecten (op maat ontwikkelingen en own IP) met als g (emeenschappelijk kenmerk 
factureerbaarheid, beschikbare mensen en hun verkoopprijzen en kost (eigen werknemers versus 
subcontractors). Deze dienstenverlening heeft zowel betrekking op infrastructuur als application 
technologies die naar elkaar toegroeien. Deze gemeenschappelijke karakteristieken zijn de 
belangrijkste parameters om de performantie van dit segment op te volgen en te meten. 

2. IT & Business Support Services: Dit segment omuvat 2 sub-domeinen die ontegensprekelijk met 
elkaar verbonden zijn: IT Outsourcing en Product&Licences. IT Outsourcing bevat zowel 
infrastructuur en application solutions support alsook assistentie voor software en hardware 
offerings die verkocht worden door onze Product&Licences-afdeling. Er is een belangrijke trend van 
one-off product verkopen naar SaaS en cloud modellen waarbij de one-time verkopen aangeboden 
worden in een pay-per-use model inclusief ITO densten en producten als een pakket dat hardwre, 
software en diensten combineert. 

 

Totaal segmentopbrengsten en -resultaat     
      

  Segmentopbrengsten 

  30/09/2017  30/09/2016 

  EUR '000  EUR '000 

Voortgezette bedrijfsactiviteiten     
IT & Business Consulting  51.122  50.565 
IT & Business Support Services  62.276  63.017 
Corporate   0  0 

Geconsolideerde opbrengsten van het jaar  113.398  113.582 

     
  Segmentresultaat 

  30/09/2017  30/09/2016 

  EUR '000  EUR '000 
Voortgezette bedrijfsactiviteiten     
IT & Business Consulting  1.848  709 
IT & Business Support Services  5.305  4.569 
Corporate (1)  -1.394  -1.485 
Operationeel segmentresultaat  5.759  3.793 

     
Netto financieel resultaat  -38  -54 
Winst voor belastingen  5.721  3.739 
Winstbelastingen  -256  -40 
Winst van het jaar voor voortgezette bedrijfsactiviteiten  5.465  3.699 

     
Geconsolideerd resultaat van het jaar  5.465  3.699 
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(1) Met "Corporate" worden alle uitzonderlijke kosten en opbrengsten bedoeld die niet specifiek aan een 
bedrijfssegment kunnen worden toegewezen. Deze omvatten hoofdzakelijk kosten en opbrengsten voor het 
algemeen management, de juridische afdeling en het ontwikkelen van de activiteiten. 

 
Toelichtingen bij de operationele resultaten kan u terugvinden in het persbericht over de halfjaarresultaten. 
 
De opbrengst zoals deze hierboven wordt voorgesteld heeft enkel betrekking op externe klanten. Er werden 
gedurende de verslagperiode september 2017 of september 2016 geen intersegmenten verkopen 
gerealiseerd. 
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TOELICHTING 3 - OPERATIONELE KOSTEN UIT 
VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN 
  30/09/2017  30/09/2016 

  EUR '000  EUR '000 

  
 

 
 

Totaal diensten en diverse goederen  25.413  25.911 

     
     
Totaal personeelslasten  43.557  43.380 

     
De toename van de personeelslasten is voornamelijk door bijkomende voltijdse equivalenten. 

     
Waardevermindering op voorraden en vorderingen     
     
* Bijzondere waardeverminderingen op dubieuze vorderingen 
(terugname) 114  -253 
* Bijzondere waardeverminderingen verouderde voorraden (terugname)  37  -11 

       
Totaal waardevermindering op voorraden en vorderingen  151  -264 

 
 
De bijzondere waardeverminderingen op dubieuze vorderingen hebben voornamelijk betrekking op lange 
achterstallige vorderingen waarvan de betaling niet meer wordt verwacht, maar vorig jaar was er een 
terugname van deze bijzondere waardeverminderingen. 
 

Voorzieningen     
* Voorzieningen (terugname)  -86  -126 

       
Totaal voorzieningen  -86  -126 

 
 
De voorzieningen dit jaar zijn beinvloed door de terugname van provisies in verband met de stopgezette 
activiteiten (46 K€) en de terugname van provisies voor overruns en toekomstige verliezen van vaste 
prijsprojecten (40 K€). Vorig jaar had de terugname van voorzieningen vooral betrekking op provisies voor 
de stopgezette activiteiten. 
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TOELICHTING 4 - EENMALIGE INKOMSTEN EN UITGAVEN 
 

 30/09/2017  30/09/2016 

 EUR '000  EUR '000 

 
 

 
 

Andere eenmalige opbrengsten 511  0 
Andere eenmalige kosten 0  0 

 511  0 
 
 
De onderneming heeft een voorziening voor historische grondvervuiling teruggenomen op basis van de 
analyse die door een expert werd opgemaakt in de huidige periode. Het expertenrapport bevestigde het 
historisch karakter van de vervuiling en bevestigde dat Realdolmen geen wettelijke verplichting heeft om te 
saneren. 
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TOELICHTING 5 - UITGESTELDE BELASTINGEN 
Uitgestelde belastingvorderingen m.b.t. fiscaal overgedragen verliezen worden verantwoord door het feit 
dat er voldoende belastbare winst is in de nabije toekomst op basis van macro-economische prognoses en 
rekening houdend met conservatieve scenario’s. 
 
Omdat wordt verwacht dat de onderneming een positief belastbaar inkomen zal realiseren in de nabije 
toekomst, werd een uitgestelde belastingsvordering van 20.160 KEUR gehandhaafd per 30 september 2017 
(2016 : 20.160 KEUR). De uitgestelde belastngsvordering van 20,160 KEUR is opgezet op basis van de 
fiscale verliezen van de belgische vennootschap. Deze uitgestelde belastingsvordering werd erkend in het 
verleden via de resultatenrekening in overeenstemming met IAS 12 par 67. 
 
De lopende onderhandelingen over de belastingshervorming in België kunnen een impact hebben op de 
geboekte uitgestelde belastingsvordering. Potentieel lagere belastingstarieven en het beperken in tijd en 
gebruik van de fiscaal overdraagbare verliezen, kunnen een negatieve impact hebben op het resultaat en 
de balanspositie van Realdolmen in de toekomst. Om de impact in te schatten van een lager tarief voor de 
vennootschapsbelasting, heeft het management een gevoeligheidstest uitgevoerd. Indien het belastingtarief 
zou dalen met 1% en als alle andere parameters gelijk zouden blijven als per 31 maart 2017, dan zou deze 
daling een negtieve impact hebben van 600 KEUR op de balanspositie (uitgestelde belastingsvordering). 
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TOELICHTING 6 – VOORRADEN 
 

 30/09/2017  30/09/2016 

 EUR '000  EUR '000 

 

 

 

 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen     
    
Aankopen  38.965  40.854 
Toename (-); afname (+) van de voorraad -439  -566 

    
Totaal handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 38.526  40.288  

   
Aankopen van handelsgoederen bevatten hoofdzakelijk hardware en hardware 
gerelateerde installaties.     
    

Voorraad 30/09/2017  31/03/2017  
EUR '000  EUR '000 

 
   

Handelsgoederen 2.303  1.831 
Waardevermindering naar netto realiseerbare waarde -1.397  -1.361 

    
Totaal Voorraad 905  471 

 
De voorraad is bijna volledig gerelateerd aan hardware business. Het hoger voorraadniveau op 30 
september 2017 is gerelateerd aan grote hardwaredeals waarvan alle items nog niet waren uitgeleverd op 
30 september 2017. 
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TOELICHTING 7 - HANDELS- EN OVERIGE VORDERINGEN 
Handels- en overige vorderingen    
 30/09/2017  31/03/2017 

 EUR'000  EUR'000 
Brutobedrag handelsvorderingen 54.717  59.498 
Voorziening voor dubieuze vorderingen -552  -437 
Netto boekwaarde handelsvorderingen 54.165  59.061 
Overige vorderingen 2.292  2.704 

Uitgestelde lasten 1.627  1.667 
Overige vorderingen 665  1.037  

   
Handels- en overige vorderingen 56.457  61.765 

 

De gemiddelde betalingsperiode is 74 dagen (maart 2017: 75 dagen). Hoewel de algemene 
verkoopsvoorwaarden voorzien in een intrestkost van 12% op jaarbasis, wordt in de praktijk geen intrest 
aangerekend op de handelsvorderingen. De interestvoet 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 Groep Controller. 
 

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 10 % 
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 34.399 KEUR (maart 2017: 41.245 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 665 KEUR omvatten voornamelijk waarborgen 82 KEUR 
(2016--2017: 94 KEUR) en de te ontvangen uitgestelde vergoeding van GFI binnen het jaar met betrekking 
tot de verkoop van Airial. Zie jaarverslag 2015-2016 toelichting 34 Beëindigde activiteiten. 
 

De ouderdomsstructuur van de vorderingen is niet wezenlijk veranderd ten opzichte van 31 maart 2017. 
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TOELICHTING 8 – VOORZIENINGEN 
 

 

Klanten 
geschillen 

Andere 
geschillen en 

kosten 

Provisies 
voor andere 

risico's 

Herstructurerings- 
kosten 

TOTAAL 

          EUR '000 

       

       

Op 1 april 2016 0 1.643 511 156 2.310 

      
Toevoegingen 0 91 0 0 91 

Terugnemingen 0 -981 0 0 -981 

Bestedingen 0 0 0 -106 -106 

      
Op 31 maart 2017 0 753 511 50 1.314 

      
Toevoegingen 0 0 0 0 0 

Terugnemingen 0 -86 -511 0 -598 

Bestedingen 0 0 0 0 0 

      
Op 30 september 2017 0 667 0 50 717 

 
Er wordt geen verdiscontering toegepast wegens immateriële impact. 
 
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 
herstructureringkosten zijn het gevolg van het integratie- en optimalisatieproject . Deze kosten bestaan 
hoofdzakelijk uit opzegvergoedingen. Op datum van dit rapport had het management geen indicaties 
omtrent onzekerheden rondde timing van de kasuitstroom van de bestedingen. Er worden geen 
terugbetalingen verwacht betreffende provisies zoals hierboven vermeld. 
 
Op 30 september 2017 is een terugname van een voorziening voor andere risico's geboekt. Een voorziening 
van 511 KEUR voor grondvervuiling is teruggenomen op basis van een expertenrapport welke het historisch 
karakter bevestigt van de vervuiling en dat Realdolmen geen verplichting heeft om te saneren. 
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Andere geschillen en kosten  

 30/09/2017 31/03/2017 

 EUR '000 EUR '000 

   
Waarborgen (incl provisies op vaste 
prijscontracten) 115 170 

Sociale zekerheid 0 0 

Werknemersgeschillen 552 583 

Andere 0 0 

 667 753 

   
Opsplitsing van de provisies in kortlopende en langlopende verplichtingen 

 30/09/2017 31/03/2017 

 EUR '000 EUR '000 

   
Geanalyseerd als :   
Kortlopende verplichtingen 50 96 

Langlopende verplichtingen 667 1.218 

 717 1.314 
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TOELICHTING 9 - HANDELS- EN OVERIGE SCHULDEN 
 

  30/09/2017  31/03/2017 
  EUR'000  EUR'000 

     
Handelsschulden  16.228  18.117 

Overige schulden  30.952  35.204 

Zoals hieronder gedetailleerd:     
Over te dragen opbrengsten en toe te rekenen kosten 4.871  7.057  

Sociale en fiscale schulden 22.203  24.499  
Te betalen dividenden 1.430  342  

Voorschotten op niet-beëindigde werken 1.020  1.722  
Onderhanden projecten in opdracht van derden 888  1.015  

Overige 540  570  
Handels- en overige schulden  47.179  53.321 

 
De gemiddelde kredietperiode bedraagt 38 dagen (maart 2017: 38 dagen). 
 
De Groep heeft een financieel risicobeheersingsbeleid om te garanderen dat alle schulden betaald worden 
binnen de betalingstermijn. 
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TOELICHTING 10 – FINANCIELE INSTRUMENTEN 
 
De financiële instrumenten worden ondergebracht in niveaus volgens principes die consistent zijn met deze 
die werden toegepast bij het opmaken van toelichting 32 van het jaarverslag over 2016-2017. Tijdens de 
eerste zes maanden van boekjaar 2017-2018 waren er geen overdrachten tussen de verschillende niveaus. 
 
De boekwaarde van de financiële activa en verplichtingen benadert de reële waarde. 
  



 

28/32 
 

 
 

TOELICHTING 11 – GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die zich hebben voorgedaan die een significante invloed 
zouden hebben op het resultaat / eigen vermogen van de Groep. 
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4. Verslag van de Commissaris 
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5. Getrouw beeld-verklaring 
 
Ondergetekenden verklaren dat voor zover hen bekend: 
 
 De verkorte financiële overzichten voor de periode eindigend op 30 september 2017, die zijn opgesteld 

overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het 
vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de emittent en de in de consolidatie opgenomen 
ondernemingen (de “Groep”); 
 

 Het tussentijds jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen en de 
belangrijkste transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar 
hebben voorgedaan en het effect daarvan op de verkorte financiële overzichten, alsmede een 
beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het 
boekjaar. 

 
 
Huizingen, 23 november 2017 
 
Voor de Raad van Bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 ________________________________   ______________________________  
Nonomar BVBA 
vertegenwoordigd door Henri Van Engelen 
Uitvoerend Voorzitter van de Raad van 
Bestuur 

M&A Services BVBA vertegenwoordigd door 
Nadia Verwilghen Voorzitter van het Audit 
Comité  
 

 
 


