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Het afgesloten jaar was een goed jaar. Zowel voor de productverkoop als voor alle vormen van dienstverlening
ligt de omzetstijging in lijn met de verwachtingen. Het bedrijfsresultaat van zijn kant groeit voor alle divisies sterker
dan de omzet en ligt dan ook hoger dan we hadden durven voorzien. Dit sterkt onze overtuiging dat we een
gezonde keuze hebben gemaakt qua doelgroep en marktaanpak. Ook onze volgehouden kostenbeheersing
heeft beslist bijgedragen tot dit sterke jaarresultaat.

Voor onze infrastructuurservices constateren we een verhoogde operationele marge, terwijl deze marge in de
applicatiebusiness tijdelijk wat minder snel toeneemt. Om in een opnieuw groeiende markt meer klanten binnen
aanvaardbare termijnen van dienst te kunnen zijn, hebben we het afgelopen jaar immers een beroep moeten
doen op extra professionele mankracht. We schakelden zowat honderd lokale onderaannemers en een team
Indische offshoremedewerkers in en vertrouwden hen – onder onze eindverantwoordelijkheid – deelopdrachten
toe. Tegelijk investeerden we in de aanwerving en opleiding van grote groepen nieuwe medewerkers. 

Dolmen bestaat nu 25 jaar. Als succesfactoren appreciëren klanten onze brede informaticakennis waardoor we
oplossingen als een geheel kunnen aanbieden (one-stop-shopping), de kwaliteit van onze ICT-diensten in partiële
of volledige outsourcing, onze ambitie om ‘value for money’ te geven, en Dolmens open communicatie (we zeggen
wat we doen) en gedrevenheid (we doen wat we zeggen).

De jaren van spectaculaire groei rond de eeuwwisseling en de moeilijke jaren nadien hebben ons geleerd om
te blijven focussen op onze sterke kanten, doelmarkten goed af te bakenen en de voeten op de grond te houden.
Pragmatische aanpak, kostenbeheersing en maximale inzet om ICT-oplossingen voor onze klanten te realiseren
alsof het voor onszelf is, laten ons toe - jaar na jaar - onze doelstellingen te realiseren. Ook onafhankelijke
onderzoekers prezen Dolmen de afgelopen maanden meermaals om zijn professionele expertise, prijs-prestatie-
verhouding en klantgerichtheid. Bedrijven mogen ons hun informaticazorgen toevertrouwen omdat we oplos-
singen als een geheel benaderen. We hebben alle nodige competentie in huis en zijn getraind in het onderling
afstemmen van diensten en producten. Dit biedt onze klanten een grote garantie dat voorgestelde oplossingen
ook effectief werken. 

Uiteraard is Dolmens sterke positie niet het resultaat van enkelingen. Ere wie ere toekomt: mijn welgemeende
dank gaat naar alle klanten die ons hun vertrouwen schonken, en naar alle Dolmen-teams die professioneel, in
open communicatie en onvermoeid, het beste van zichzelf hebben gegeven om die vele klanten de informatica-
diensten en -producten te leveren die hen helpen om sterkere organisaties te worden.

Jef Colruyt
Voorzitter Raad van Bestuur

Woord
van de 

voorzitter

Jef, Voorzitter Raad van Bestuur
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Omzetgroei en de mogelijkheden om professionele informaticadiensten te leveren, zijn recht evenredig met
het aantal vakmensen dat we in dienst hebben en bij kunnen aanwerven. Zeker in het ontwikkelen van
toepassingen en in basisprogrammering zijn de beschikbaarheid en de kwaliteit van medewerkers en partners
cruciaal. Het is dan ook logisch dat we voor al onze personeelsleden continu kansen creëren tot professionele
scholing en bijscholing. Zowat alle medewerkers volgden technische, management- of relationele vaardig-
heidstrainingen. Voor het boekjaar komt dit neer op meer dan 8 000 mandagen die we investeerden in
opleiding. De nood aan professionele medewerkers pakten we ook structureel aan door een 65-tal jonge
informatici in dienst te nemen die intern een opleidingstraject van twee tot vier maanden doorliepen, en vanaf
nu ingeschakeld zijn voor projecten bij klanten. 

Naast intensieve opleiding steken we ook veel energie in open communicatie. Informaticaproblemen hebben
meestal te maken met vele onderling verbonden vakgebieden. Een kwaliteitsoplossing vereist dus intense
samenwerking tussen applicatie- en infrastructuurspecialisten die zowel hun technologie als het bijbehorende
teamwerk aantrekkelijk vinden. In een relatie die de meeste klanten als prettig ervaren, is niets hen te veel
om projecten uit te werken en te implementeren. 

Onze sterke, in sommige opzichten zelfs vrij unieke positie hebben we de voorbije maanden meermaals
bevestigd gezien in onafhankelijke onderzoeken en publicaties. Het jaarlijkse Morgan Chambers
Outsourcing-onderzoek bij 120 financiële en informaticadirecteuren vereerde Dolmen met de hoogste 
professionele score. In een studie die MarketCap uitvoerde, stonden we in enkele hoogtechnische domeinen
zoals LAN-infrastructuur en serverconfiguraties, aan de top wat betreft imago en marktpenetratie. Verder
zaten we – met wisselende collega’s – boven, tot ruim boven het gemiddelde van 16 onderzochte ICT-
aanbieders wat betreft prijs/prestatie, klantgerichtheid en expertise. Data News erkende Dolmen als beste
‘Training Institute’ en reikte ons een Quality Award uit in de categorie ‘Systems Integrator’.
Personeelsdirecteuren die werden ondervraagd door Vacature, rekenden – naast IBM en Microsoft – Dolmen
bij de top 3 ondernemingen die erin slagen om talentvolle jongeren in informatica klaar te stomen voor een
functie aan de top (De Morgen).  

Het afgelopen jaar hebben we al deze sterke kanten eens grondig herbekeken en onze doelmarkten duidelijker
afgelijnd. Dolmen is op de eerste plaats een informaticadienstverlener voor middelgrote tot grote organisaties.
Het marktsegment van de kleine organisaties (tot 50 medewerkers) en het bijbehorende productengamma
(Dolmino-pakketten) werden in die optiek – in partnership met Porthus nv en met een minderheidsparticipatie
van Dolmen – ondergebracht in een aparte vennootschap. 25 ex-collega’s bemannen nu Desk Solutions. Van
Dolmens kant kunnen we zo ten volle de focus leggen op de mid-market, de openbare sector en grote klanten.

Dankzij en samen met deze klanten, hebben we Dolmen mogen ontwikkelen tot een organisatie die kort op
de bal speelt en die – technisch en commercieel – goed gewapend is voor de komende periode. 

Jan De Ville
CEO Managing Director 

Woord
van het

management

Jan, CEO Managing Director 
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1
Groep

Dolmen
gecon-

solideerd 

Koen, Teamleader, Huizingen

Boekjaar Boekjaar  Variantie
(in duizenden euro) 2006/2007 2005/2006

Omzet 145 362,07 137 685,93 + 5,58 %
EBITDA (1) 13 603,70 12 828,43 + 6,04 %
EBIT (Bedrijfsresultaat) (2) 9 395,06 8 862,85 + 6,01 %
Resultaat voor belastingen 10 066,38 9 246,52 + 8,87 %
Belastingen - 3 142,12 - 3 225,89 - 2,60 %
Geconsolideerde nettowinst (3) 6 924,26 6 020,63 + 15,01 %
Cashflow 11 089,36 9 610,30 + 16,31 %
Eigen vermogen 57 626,17 53 532,14 + 7,65 %
Netto financiële schuld (+)/overschot (-) - 26 703,71 - 26 302,99 + 1,52 %

Rentedragende leningen (kort + lang) t.o.v. eigen vermogen 10,33 % 13,89 %
Rentedragende leningen (kort + lang) t.o.v. totaal eigen vermogen en verplichtingen 5,91 % 7,66 %
Bedrijfsresultaat t.o.v. eigen vermogen 16,30 % 16,56 %
Winst over het boekjaar t.o.v. eigen vermogen 12,02 % 11,25 %
Bedrijfsresultaat t.o.v. omzet 6,46 % 6,44 %
Winst over het boekjaar t.o.v. omzet 4,76 % 4,37 %
Solvabiliteit (eigen vermogen t.o.v. totaal eigen vermogen en verplichtingen) 57,21 % 55,16 %
Liquiditeit (vlottende activa t.o.v. kortlopende verplichtingen) 2,14 2,17

Resultaten per aandeel in EUR
Nettowinst
Gewoon 0,84 0,73 + 15,07 %
Na dilutie 0,84 0,73

Dividend per aandeel Dolmen Computer Applications nv
Bruto 0,44 0,38 + 15,79 %
Netto 0,33 0,285

(1) EBITDA = EBIT vermeerderd met afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen.
(2) Bedrijfsresultaat vorig jaar werd gewijzigd door herklassering van betalingskortingen naar EBIT conform IFRS.
(3) Het ‘Aandeel van de Groep in het geconsolideerde resultaat’ is identiek aan de geconsolideerde winst.

Geconsolideerde kerncijfers

Financiële informatie - Jaaroverzicht 2006/2007



Infrastructure Products
Afhankelijk van het invullen van bepaalde deals constateren we hier
op jaarbasis gevoelige omzetschommelingen. Zoals vermeld ligt de
focus van ons bedrijf op one-stop-shopping waarbij groeifocus en
rendement voornamelijk in services liggen. Hier gaan we dus ook
van jaar tot jaar uit van een gestage groei in omzet. De product-
verkoop blijft echter belangrijk in onze strategie. Deze verkoop
versterkt niet enkel onze relatie met de leveranciers, maar ook onze
technische kennis. Vooral de zogenaamde value-producten (servers,
storage, network en security) spelen hierin een belangrijke rol.
Bovendien dragen ze verder bij tot het bedrijfsresultaat. Voor de low
value-producten (commodity) bieden we onze klanten d-click. Via 
d-click kunnen klanten online deze producten bestellen aan lage
prijzen en marges.

De voorraad bestaat hoofdzakelijk uit transitvoorraad van onze klanten
en een kleinere repairstock ter ondersteuning van de onderhouds-
contracten. 

Infrastructure Services
De omzetstijging met 9,81 % in Infrastructure Services is te danken
aan een stijging van projecten in domeinen als data center, front
end, network/(security) en IP communication alsook in de managed
services op exploitatievlak. Deze omzetstijging ging gepaard met
hogere operationele marges waardoor hun bijdrage erop vooruit-
ging met 11,16 %.

Applications
De applicatiebusiness boekte een omzetstijging van 6,53 % door
een grote groei in Java- en Microsoft-projecten. Dit resulteerde in

7

De Groep Dolmen realiseerde in het boekjaar 2006/2007 een gecon-
solideerde omzet van € 145,36 miljoen tegenover € 137,69 miljoen
vorig boekjaar. Dit vertegenwoordigt een omzetstijging met 5,58 %. 

Alle vormen van dienstverlening samen kenden een stijging van

7,57 % vergeleken met vorig boekjaar en zij vertegenwoordigen 48 %
van het totale omzetcijfer. In het segment van de zuivere product-
verkoop tekenden we een stijging op van 3,80 % in vergelijking met
vorig boekjaar.

Qua EBITDA sloten we het boekjaar af op € 13,60 miljoen (9,36 %
van de omzet) of een stijging met 6,04 % vergeleken met de € 12,83
miljoen van vorig boekjaar (9,32 % van de omzet).

De EBIT van het boekjaar 2006/2007 steeg met 6,01 % en bedraagt
€ 9,40 miljoen tegenover € 8,86 miljoen over dezelfde periode vorig
boekjaar. De EBIT-marge bedraagt 6,46 % versus 6,44 % vorig jaar.

Het operationele resultaat ligt beduidend hoger dan we hadden
voorzien. Dit is toe te schrijven aan een sterk tweede semester:
enerzijds konden we een sterke eindejaarsverkoop optekenen in
infrastructuurproducten en anderzijds waren de aangeworven junior
informatici sneller dan verwacht inzetbaar in dienstverlenings-
opdrachten. 

De winst voor belastingen bedraagt € 10,07 miljoen tegenover 

€ 9,25 miljoen vorig jaar of een stijging met 8,87 %.

De geconsolideerde winst na belastingen bedraagt € 6,92 miljoen
(4,76 % op de omzet). Dit resultaat ligt 15,01 % hoger dan het vorige
jaar waarin € 6,02 miljoen werd gerealiseerd (4,37 % op de toen-
malige omzet). Zo stijgt de gewone nettowinst per aandeel met
15,07 % tot € 0,84. De toename van de nettowinst wordt mede
versterkt door het positieve effect van de invoering van de notionele
intrestaftrek (± 500K euro).

Al vele jaren kiest Dolmen ervoor om eerst en vooral een aanbieder
te zijn van informaticadiensten in de breedste betekenis. Deze vol-
gehouden positionering blijkt haar vruchten af te werpen. 80 % van
onze klanten doet beroep op Dolmen-specialisten voor een of andere
vorm van IT-dienstverlening. Maar tegelijk blijven we de bijbehorende
infrastructuur-, hardware- en softwareproducten leveren. Het op
elkaar afstemmen van producten en diensten is immers de essentiële
voorwaarde om tot technisch en functioneel goedwerkende
oplossingen te komen. Het is deze competentie om producten en
diensten geïntegreerd - en constructeuronafhankelijk - aan te bieden,
die Dolmen zijn unieke positie op de markt geeft.

De bijdrage van de verschillende bedrijfssegmenten is opgenomen
in onderstaande tabel. Deze informatie is opgemaakt op basis van
het interne businessmodel van de Groep Dolmen.

Boekjaar Boekjaar  Variantie
(in duizenden euro) 2006/2007 2005/2006

Omzet
Infrastructure Products 75 692,86 72 919,00 + 3,80 %
Infrastructure Services 24 861,58 22 639,62 + 9,81 %
Applications (*) 43 650,01 40 976,09 + 6,53 %
Others 1 157,62 1 151,22 + 0,56 %
Totaal 145 362,07 137 685,93 + 5,58 %

Bedrijfsresultaat
Infrastructure Products 2 411,75 1 819,42 + 32,56 % 
Infrastructure Services 3 631,58 3 267,00 + 11,16 % 
Applications (*) 6 482,66 6 054,00 + 7,08 % 
Others - 70,34 - 280,00 - 74,88 % 
Corporate - 3 060,59 - 1 997,57 + 53,22 % 
Totaal 9 395,06 8 862,85 + 6,01 %

(*) De cijfers van Applications zijn inclusief de licenties van commerciële applicatiesoftwarepakketten.

Segmentinformatie
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een verhoging van de operationele marge met 7,08 %. Om tegemoet
te komen aan de toenemende vraag van onze klanten om snel pro-
fessioneel geholpen te worden – zowel in dienstverlening als in
vasteprijsprojecten - werden het afgelopen boekjaar een honderdtal
externe krachten ingeschakeld. Tegelijk werd de nood aan nieuwe
medewerkers structureel aangepakt: we namen een 65-tal jonge
informatici in dienst die intern eerst een opleidingstraject van twee
tot maximaal vier maanden doorliepen. 

De stijging van de corporate kosten is onder meer te wijten aan de
strategische oefening die we met een consultant uitvoerden om
onze groeistrategie op de ICT-markt scherper te stellen op middel-
lange termijn.

Het eigen vermogen van de Groep Dolmen bedraagt € 57,63 mil-
joen tegenover € 53,53 miljoen vorig boekjaar. De langlopende
schulden (inclusief het gedeelte dat binnen het jaar vervalt) namen
af tot € 5,95 miljoen (€ 7,44 miljoen op het einde van vorig boekjaar).

De investeringen in vaste activa binnen de Groep Dolmen (exclusief
consolidatieverschillen) bedragen € 5,10 miljoen. Het betreft voor-
namelijk investeringen in bedrijfswagens en informaticamateriaal
voor eigen gebruik en de ontwikkelingskosten van een nieuw intern
ERP-systeem dat in 2008 operationeel zal zijn. De nettoboekwaarde
van de vaste activa bedraagt op het einde van het boekjaar € 22,84
miljoen, tegenover € 22,45 miljoen vorig boekjaar.

Dolmens financiële structuur blijft kerngezond. Eind maart 2007
bedraagt het netto financiële overschot € 26,70 miljoen (tegenover
€ 26,30 miljoen eind maart 2006) met een solvabiliteitsratio van 57 %.

Voor boekjaar 2006/2007 bedraagt de nettokasstroom uit de
bedrijfsactiviteiten € 5,72 miljoen. Na verrekening van de nettokas-
uitstroom betreffende de investerings- en financieringsactiviteiten
van € 6,81 miljoen, is er een afname van de geldmiddelen ten belope
van € 1,09 miljoen.

Volledig in lijn met de stijging van de winst na belastingen zal de
Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van 12 september
2007 voorstellen om voor het boekjaar 2006/2007 een dividend uit
te keren van € 0,44 bruto per aandeel (€ 0,33 netto) of een stijging
met 15,79 % vergeleken met vorig boekjaar. Dit dividend zal betaal-
baar worden gesteld vanaf 19 september 2007 door afgifte van
coupon nr. 8 aan de loketten van de financiële instellingen.

Personeelsinformatie 
De evolutie van het personeelsbestand ziet er als volgt uit:

Per eind maart 2007 telde de Groep Dolmen dus 832 medewerkers
waarvan:

676 mannen en 156 vrouwen
759 voltijdsen en 73 deeltijdsen
786 Nederlandstaligen en 46 Franstaligen

Door de overdracht van de Small Business Solutions-divisie aan de
nv Desk Solutions (dochter van Porthus) op 7 december 2006, zijn
25 personeelsleden van de Groep Dolmen collectief overgegaan
naar deze vennootschap. Zonder deze collectieve overgang zou het
totale personeelsaantal zowat op hetzelfde peil gebleven zijn in 
vergelijking met eind maart 2006. 

Op jaarbasis zit de Groep Dolmen op een personeelsverloop rond
de 10 %. Rekening houdend met de oplopende spanning op de
ICT-arbeidsmarkt kan dit als normaal worden beschouwd. 

In het afgelopen boekjaar zijn er 65 jonge informatici in dienst genomen
onder het statuut van individuele beroepsopleiding (IBO). Op 31
maart 2007 waren er nog 7 actieve IBO-contracten die in de loop
van het nieuwe boekjaar 2007/2008 ook zullen worden omgezet in
definitieve werknemersstatuten. In het boekjaar 2007/2008 plant
Dolmen opnieuw een 80-tal juniors aan te werven met IBO-contract.

Om proactief te kunnen inspelen op de snel stijgende vraag naar ICT
services, heeft Dolmen het afgelopen boekjaar beroep gedaan op
onderaannemers. Per einde boekjaar werden via Dolmen meer dan
100 lokale onderaannemers ingezet in dienstverleningsopdrachten
bij klanten. In het boekjaar 2007/2008 voorziet Dolmen de inscha-
keling van deze tussenmarkt uit te breiden met 25 %.

Tot slot zijn er dit jaar ook een aantal turnkeyprojecten uitgevoerd in
samenwerking met een Indisch offshorebedrijf. Voor het boekjaar
2007/2008 is het streefdoel om de offshorepiste verder uit te breiden. 
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Vooruitzichten

Vroeger stonden IT-investeringen voor snelheid, alsook voor rendementsverhoging. Vandaag zijn in ICT-omgevingen de systemen
steeds complexer en duurder op het gebied van beheer, beveiliging en onderhoud. Dolmen stelt zich tot doel deze complexiteit te
beheersen, het beheer van de informatiesystemen te vereenvoudigen en de verschillende ICT-oplossingen te verenigen. Dolmen
heeft tijdig zijn technische kennis geüpdatet zodat onze medewerkers het bedrijfsleven hierbij kunnen helpen. 

Onze slogan ‘value for money’, gekoppeld aan de beste technische oplossingen van leveranciers en een uitstekend team specialisten
en programmeurs, is terecht ons kwaliteitslabel voor de volgende jaren. Het is onze rol de hefboom te zijn die ervoor zorgt dat de
klant zijn focus, energie en capaciteit op zijn core business kan verbeteren. Dat klanten meer en meer gaan kiezen voor outsourcing
is een duidelijke trend. Dolmen is hier als partner klaar voor.

Het afgelopen jaar hebben we onze sterke kanten grondig herbekeken en onze doelmarkten geherdefinieerd. We blijven in de eerste
plaats een informaticadienstverlener voor middelgrote tot grote organisaties en de openbare sector. Vanuit deze go-to-market-strategie
hebben we op 7 december 2006 het marktsegment van de kleine organisaties - onze Small Business Solutions-divisie - en het 
bijbehorende productengamma onder het Dolmino-merk overgedragen aan Desk Solutions. Deze transactie heeft slechts een zeer
beperkte impact op omzet en resultaat van Dolmen.

Op de Algemene Vergadering van 12 september 2007 zal een geactualiseerd vooruitzicht voor het boekjaar 2007/2008 worden mee-
gedeeld.
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Kwaliteit
Klanten verwachten terecht kwaliteitsoplossingen en professioneel
hoogwaardige dienstverlening. Kwaliteitsnormen duidelijk vast-
leggen (Service Level Agreements), nakomen en zo mogelijk
overtreffen, is Dolmens topprioriteit. 

Effectief en efficiënt
Dolmen is sterk geworden door te luisteren naar de noden van zijn
klant. Goed begrijpen waarom hij informaticaondersteuning vraagt,
laat ons toe doelgericht oplossingen te implementeren zodat de
kosten onder controle blijven. Bij dit alles is doen wat we zeggen,
en datgene wat we doen goed doen, onze blijvende zorg.

Individu
Een Dolmen-medewerker is een competente medewerker die
eerst en vooral zijn klant helpt. Elke dag is voor hem een kans om
daarin bij te leren en te evolueren.

Team
Dolmen is geen som van enkelingen. We zijn een krachtig team
specialisten die samen informaticaoplossingen uitwerken en
daaruit energie putten. Samenhorigheid en respect voor ieders
kwaliteiten en bijdrage, zijn daarbij cruciaal.

Missie en waarden

Het is Dolmens missie, in partnership met u, uw toegevoegde waarde te maximaliseren door, effectief en efficiënt, state-of-
the-art ICT-oplossingen aan te brengen en te verwezenlijken. 

Onze missie realiseren betekent waarden hanteren 

Ons doel is klanttevredenheid. Daartoe hanteren we al meer dan twee decennia vaste waarden die we onverminderd trouw blijven. 

Vertrouwen
Wederzijds vertrouwen maakt dat onze medewerkers energievol
aan de slag gaan. Vertrouwen maakt ook dat beloftes worden
nagekomen. Zowel intern als in relatie met onze klanten kiezen
we voor duidelijke afspraken en een open communicatie.
Om onze klanten te garanderen dat zij kunnen rekenen op een
competent, stabiel en financieel gezond Dolmen, kiezen we op
onze beurt ook leveranciers die op de lange termijn kwaliteit en
stabiliteit garanderen.

Middelen
Medewerkers behandelen we als volwaardige intrapreneurs.
Ruimte en vrijheid om initiatief te nemen, worden ondersteund
door de middelen vrij te maken die nodig zijn om plannen in
daden om te zetten.  

Bewustzijn
Terugkoppeling is de hoeksteen om permanent bij te sturen. Even
stilstaan en in overleg acties evalueren, behoren tot de standaard-
gebruiken binnen Dolmen. 

Het zijn deze waarden die ons moeten helpen om met onze klanten
een langetermijnrelatie op te bouwen en die ons toelaten, als
partner, mee hun toegevoegde waarde te maximaliseren.

2
Commerciële

informatie

Yves, Training Officer, Huizingen
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Kerncompetenties 

Brede waaier informatica-expertise
Doorgedreven investering in opleiding maakt dat Dolmen-
medewerkers beschikken over een uitgebreide en up-to-date
kennis in functioneel en technologisch uiteenlopende oplossings-
domeinen. De schaal waarop we onze kennis en ervaring inzake
systeem- en applicatieintegratie kunnen inzetten om de toegevoegde
waarde van onze klant te maximaliseren, is uniek.

One-Stop-Shopping
Dolmen is een leverancier van infrastructuur- en applicatie-
oplossingen. Onze inbreng en verantwoordelijkheid bepalen we
in partnership met onze klant. Dit kan gaan van enkelvoudige
dienstverlening tot Managed Services en volledige IT-Outsourcing.
Service en support leveren we vanuit regionale kantoren, dichtbij
onze klant en dichtbij onze medewerkers.

Onafhankelijkheid
Dolmen is niet-constructeurgebonden. De leveranciers met wie
we partnerships aangaan, kiezen we op basis van hun bewezen
stabiliteit en de kwaliteit van hun producten. Samen met hen kun-
nen we zo voor onze klant de bestpassende oplossing uitwerken.
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Services 20 %

Government/Healthcare/Public Education 34 %

Omzetsplitsing per sector (*)

* volgens NACEBEL-codes

Manufacturing/Industry 24 %

Telecom 5 %

Banking 6 %

Distribution/Energy/Logistics 11 %
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Education Services**

Infrastructure 
Managed Services**

Applications Managed Services**

Applications 
Platforms*

Infrastructure 
Platforms*

Communication 
Platforms*

Procurement*

• IT Pro
• Developers

• Information Workers
• CAD/GIS

• Business Process Management
• Consultancy/Audit

• Design
• Development

• Testing
• Deployment

• Project Management
• Support & Helpdesk

• Training

• Consultancy/Audit
• Projects

• Installation
• Migration

• Exploitation
• Helpdesk

• Software and Hardware Support

• Windows
• Linux

• Netware
• Unix

• IBM System i
• Mainframe

• Microsoft
• Java & Open Source
• Oracle
• Mainframe
• IBM
• Sybase

• Hardware
• Software & Licensing • LAN/WAN

• Wireless
• IP Communication

• Integration
• Information Worker

• Mobility
• Business Intelligence

• CAD/GIS
• Customer Relationship

Management
• Enterprise Resource Planning

• Data center
• Front end
• Networking
• IP Communication
• Security

security

manageability

business 
continuity

performance

high 
availability

productivity

TCO

scalability

Solution Domains

Integrated Customer Solutions

Klanten maximaliseren hun toegevoegde waarde met
Dolmen-oplossingen

Als informaticaspecialisten al hun kennis en ervaring met technologieën en services bundelen, en rekening houden
met de bijbehorende kwaliteitseisen, dan ontstaan oplossingen die - als een hefboom - onze klanten hogerop tillen.

Onder de noemer technologieën* plaatsen we de hardware- en softwareproducten die we volgen, en de bijbehorende
infrastructuur- en toepassingsplatformen. Services** zijn de verzameling van onze ontwikkelings-, infrastructuur- en
opleidingsdiensten. Kwaliteitseisen verzekeren dat de oplossingen performant en veilig werken, schaalbaar en
beheerbaar zijn, continu en efficiënt beschikbaar zijn en een goede prijs-kwaliteitsverhouding hebben.

Outsourcing**
• Global Outsourcing

• Applications Outtasking
• Infrastructure Outtasking

System Integration

Outsourcing



Solution Domains

Integration
Groei, overnames en geografische spreiding maken dat de informatie-
en communicatietoepassingen en platformen van middelgrote tot
grote bedrijven sterk heterogeen worden. Dolmen beschikt over de
specialistische kennis en ervaring om zowel de interne bedrijfs-
processen als de digitale interacties met handelspartners te integreren,
te verbeteren en te onderhouden (Enterprise Application Integration).

In veel bedrijven vinden we een kleurrijk palet heterogene techno-
logieën en applicaties. Flexibiliteit en kostenefficiëntie zijn er vaak
zoek. Met SOA (Service-Oriented Architecture) biedt Dolmen een
raamwerk om afzonderlijke processen en services te hergebruiken.
Dit laat toe om applicaties sneller te bouwen en ze beter te integreren
in de hele organisatie. In de communicatie tussen diensten wordt
gebruik gemaakt van Web Services waardoor afzonderlijke platform-
onafhankelijke componenten ter beschikking komen van andere
systemen, medewerkers, klanten of partners. Resultaat: een flexibele
en kostvriendelijke ICT-omgeving (Service-Oriented Architecture),
veelal geënt op een gelaagde infrastructuur van web-, application- en
databaseservers (n-tier model).

Information Worker
Succesrijke bedrijven zijn vaak deze bij wie de communicatie en kennis-
overdracht tussen personeel, klanten en leveranciers vlot verloopt en
waar gegevens en documenten gemakkelijk terug te vinden zijn. 

Met de portals die Dolmen ontwikkelt, raken we de kern van ieders
job: maken dat de gebruiker toegang heeft tot precies die informatie
(websites, documenten, kerncijfers) en applicaties die hij voor zijn
taak nodig heeft, ongeacht waar de informatie en applicaties van die
gebruiker zich bevinden. In deze context kunnen ook klanten, 
leveranciers en externe partners, gebruikers zijn (Portals). 

Op zoek naar kostenbesparingen zijn bedrijven toe aan het herzien
van hun document- en papierbeheer. Dolmen zoekt voor hen uit of
elektronisch documentbeheer daarvoor het juiste antwoord is en hoe
dit best kan ingevoerd worden. Belangrijk zijn wettelijke verplichtingen
en de gewoontes bij de klant aangaande de verwerking van 
inkomende en uitgaande post, interne nota’s, bestellingen en goed-
keuringen, evenals de manier waarop papieren documenten worden
gedigitaliseerd en afgedrukt (Electronic Document Management). 

De gecontroleerde circulatie van informatie maakt dat taken logisch
op elkaar aansluiten, dat dubbel werk wordt vermeden en dat opera-
tionele processen worden ingekort (Workflow Management).

De webinformatie van haar kant vraagt stroomlijning van creatie,
beheer en publicatie. Aan de hand van sjablonen creëren en onder-
houden de informatie-eigenaars de inhoud van die pagina’s op de site
waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Omdat vormgeving en structuur
losgemaakt worden van de inhoud, is geen technische webkennis
vereist (Content Management System).

Zowel functioneel als systeemtechnisch neemt Dolmen in deze
domeinen zijn rol als partner op. 

Mobility
Vandaag kunnen vertegenwoordigers, inspecteurs en experten,
pechverhelpers, vrachtwagenchauffeurs, onderhoudstechnici en
telewerkers hun klantenservice en efficiëntie drastisch verhogen.
Mobiele toepassingen maken dat ze over alle informatie kunnen
beschikken die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren of te
beheren, onafhankelijk van plaats en tijd, en zowel online in
directe communicatie met het centrale systeem als offline. De
meerwaarde is snel aantoonbaar (Mobile Communication).

Via GPS kunnen bedrijven hun wagenpark perfect opvolgen.
Voor ambulances, politiepatrouilles, takelwagens en taxi’s is dit
een evidente meerwaarde, maar ook aannemers, koeriers of
transporteurs willen op ieder ogenblik hun wagenpark kunnen tra-
ceren. Door mobiele tweewegscommunicatie en plaatsbepaling
samen te brengen in zijn ‘Track&Trace’-toepassingen maakt
Dolmen efficiënt en kostenbewust vlootbeheer en -controle
mogelijk (Fleet Control – Track&Trace).

Business Intelligence
Bedrijven die snel willen inspelen op steeds wijzigende markt-
situaties kunnen rapportering en analyse niet zomaar naast zich
leggen. Waar vroeger vooral het management daaraan nood had,
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De combinatie van uitgebreide kennis en een breed productengamma laat Dolmen toe om zijn klanten veel toegevoegde waarde te
leveren. Kennis is daarbij onze meest cruciale grondstof. Het zijn Dolmens bekwame en ervaren medewerkers die - met de juiste
producten - voor onze klanten geïntegreerde ICT-projecten realiseren en de betrouwbare exploitatie van ICT-omgevingen verzekeren.
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Customer Relationship Management
Om nieuwe klanten te werven en het behoud van bestaande
klanten te verbeteren, hebben bedrijven nood aan marketing-,
verkoop- en service-informatie die toegankelijk is doorheen het
bedrijf. Met Dolmens CRM-oplossingen kunnen bedrijven hun
beschikbare middelen efficiënt inzetten om een proces op te
bouwen waarbij hun klanten de best mogelijke meerwaarde ervaren,
terwijl ze zelf zo hoog mogelijke inkomsten en winst genereren
(Customer Relationship Management).

Enterprise Resource Planning
Bedrijfsprocessen als inkoop en verkoop, relatiebeheer, productie,
voorraad- en magazijnbeheer, personeelszaken, financiën,
beheer van diensten en opvolging van field medewerkers zijn een
zorg voor elk bedrijf. Klanten vragen geïntegreerde sectoroplos-
singen die een kostenbewust antwoord geven op hun noden van
vandaag, en die tegelijk open blijven voor groei en nieuwe evoluties.
Modulair implementeren volgens de bedrijfsnoden, met behulp
van internationale ERP-pakketten zoals Microsoft Dynamics AX
is Dolmens antwoord (Enterprise Resource Planning).

Data Center
Medewerkers en kaderleden verwachten terecht dat hun data en
toepassingen continu en betrouwbaar toegankelijk zijn. Veel
heeft daarbij te maken met de server- en storage-infrastructuur
in het centrale data center. Goed uitgewerkte voorzieningen inzake
backup & recovery en het ontdubbelen van de infrastructuur
maken dat gebruikers nauwelijks of geen hinder ondervinden van
storingen in het data center (Business Continuity). Ook een efficiënt
beheer van de serverinfrastructuur draagt bij tot een hogere
beschikbaarheid (Server Management).
Dankzij het geoptimaliseerde gebruik van de beschikbare resources
verbeteren bedrijven de total cost of ownership van hun data
center (Storage & Server Consolidation). De belangrijkste tech-
nologische doorbraak op dit gebied is virtualisatie. Dankzij deze
technologie worden workloads samengevoegd op een server en
draaien verschillende besturingssystemen op eenzelfde machine
(Virtualisation).

Front end
De term ‘Front end’ gebruiken we als verzamelbegrip voor het
beheer van desktops, laptops, pda’s en printers; een park dat
alsmaar uitbreidt. Om de kosten van dit groeiende park tot het
minimum te herleiden, moeten systemen zowel technisch als
softwarematig goed gemanaged worden. Desktop Management
biedt hier een oplossing. Vanop één console worden operating
systems en softwarepakketten op alle systemen beheerd, onder-
houden en geüpdatet. U krijgt een continu zicht op uw pc-park
en weet precies wie welke hardware en software gebruikt.
Tegelijk houdt u de volledige levenscyclus van uw eindgebruikers-
apparatuur onder controle (Asset Management).

Voor een efficiënte roll-out van softwareinstallaties kan u gebruik
maken van een gecentraliseerde tool (Scripting & Packaging).
Een andere mogelijkheid is virtualisatie. Dankzij deze technologie
worden applicaties fysiek niet meer geïnstalleerd. Software wordt
op vraag van de gebruiker uitgerold zonder tussenkomst van
de IT-afdeling; conflicterende toepassingen worden verleden tijd
(Virtualisation).

merken we nu dat ook andere gebruikers – medewerkers, leve-
ranciers, klanten – steeds meer informatie vragen. Om gezonde
beslissingen te nemen, willen zij beschikken over Balanced
Scorecards, Digital Dashboards, OLAP-analyses en periodieke
of ad-hoc rapporten. 

Business Intelligence omvat een geheel van stappen, technologieën
en tools voor het verzamelen, opslaan, analyseren en visualiseren
van deze beslissingsondersteunende informatie (Business
Intelligence).

CAD - GIS
CAD staat voor ‘computerondersteund ontwerpen’. In dit domein
focust Dolmen op de producten van twee wereldleiders:
Autodesk voor al het grafische werk in twee of drie dimensies, en
Consistent Software voor het verwerken van rastertekeningen.
Teken-, engineering-, studie- en architectenbureaus zijn de doel-
groepen (Computer Aided Design).

Om sneller en beter gestoffeerd te kunnen beslissen, willen
bedrijven graag de resultaten van hun cruciale applicaties grafisch
presenteren. Denk maar aan het in kaart brengen van gegevens
uit adresdatabanken tot op huisnummerniveau, het visualiseren
van datanetwerken en knelpunten, het uittekenen van invloeds-
zones en resultaten uit concurrentieanalyses, of het verwerken
van data en GPS-signalen afkomstig van een bedrijfswagenpark.
Met kaarten, kleuren en symbolen maakt Dolmen informatie
inzichtelijk. De hogere doeltreffendheid waarmee gebruikers hun
klanten kunnen helpen, is het dankbare gevolg (Geographical
Information Systems).
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In plaats van applicaties lokaal te installeren, kunt u die ook centraal
ter beschikking stellen (Server Based Computing). Zo kunnen
bedrijven de kost, de complexiteit en het beheer van al hun lokale
pc’s nog verlagen. Softwaredistributie wordt overbodig, de nood
aan technische bijstand is beperkt. Functioneel is er voor de eind-
gebruiker geen verschil. 

De meeste bedrijven zijn zich onvoldoende bewust van hun printer-
kost. Op basis van audits formuleert Dolmen voorstellen tot
efficiëntieverhoging en kostenverlaging. Probleemgebieden worden
onder de loep genomen en aangepakt: toewijzen van het juiste
type printer per toepassing, gebruik van centrale beheersoftware,
uniform respecteren van de huisstijl, werken met vertrouwelijke
documenten en accounting per gebruiker (Printing).

Networking
Networking betekent vandaag veel meer dan het ter beschikking
stellen van poorten en bandbreedte. In het leveren van meer-
waarde voor eindgebruikers speelt het netwerk een zeer actieve
en steeds meer cruciale rol. De vraag naar kwaliteitsnetwerken
die niet alleen data, maar ook applicaties, voice en video trans-
porteren, groeit zienderogen. Totaaloplossingen aanbieden om
deze netwerken met LAN-, WAN- of wireless-technologie op te
zetten, is een van Dolmens kernactiviteiten. De deelgebieden
waarin netwerkspecialisten zich thuis voelen, zijn legio. 
In vaktermen gesproken, gaat dit van een site survey voor een
draadloos netwerk, over het implementeren van een redundante
layer-7 geswitchte datacenter backbone, tot het volledige beheer
van een virtueel privaat netwerk (LAN - WAN).

Medewerkers zijn hoe langer hoe minder plaatsgebonden. Hun
kantoor wordt een virtueel kantoor. Applicaties benaderen, data
opvragen en invoeren, moet direct bij de klant, onderweg in de
wagen, op de trein of de luchthaven, of vanop de desktop thuis.
Dit stelt bijzondere eisen aan het netwerk die we zowel met WIFI-
als met GSM/UMTS-technologie kunnen invullen (Mobile
Networking).

IP Communication 
Communicatie is het instrument dat een organisatie en zijn mede-
werkers verbindt met hun interne en externe omgevingen. Het is
precies die communicatie die, dankzij nieuwe technologieën nieuwe
vormen aanneemt. Telefonie - vast en draadloos - en informatica
groeien naar elkaar toe. De ultieme stap zetten we door e-mail,
fax, telefonie en gsm draadloos en transparant in elkaar te doen
passen (Unified Communication).

Dolmen implementeert zowel het geheel als elke deeloplossing in
deze speerpunttechnologieën. Zowel technisch als functioneel
hebben we alle kennis en ervaring in huis om de nodige bruggen
te leggen (IP Telephony).

Diezelfde IP-technologie opent nieuwe mogelijkheden op het vlak
van beeldopslag, bewerking en verspreiding. Camera’s, servers
en gespecialiseerde software zijn de tools waarmee we voor uit-
eenlopende doeleinden nieuwe interactieve paden uittekenen
(Digital Video).
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Security
Security is de moderne vertaling van een problematiek die we al
eeuwen kennen. Informatici beschermen hun bedrijfsnetwerk
zoals burgers vroeger hun stad: met een stadswal, een ring-
gracht, een ophaalbrug en een stadspoort (Perimeter Security).
Wie binnen wil, moet zich identificeren en het wachtwoord zeggen
(Identity & Access Management). Dieven en ratten worden
geweerd (Intrusion Detection & Prevention). In de stad mogen
burgers vrij rondlopen (Network Security), maar niet iedereen mag
alles doen wat hij zomaar wil. Lokale toegang en connecties gaan
samen met rechten (Server & Front End Security). 

Voor elk van deze domeinen heeft Dolmen de specialisten die,
van audit tot en met implementatie, hun bijdrage leveren op weg
naar de juiste beveiliging. 

Samenwerkingsvormen

Niet alle bedrijven beschikken over de gepaste mankracht en
expertise om een optimale ICT-infrastructuur uit te bouwen en die
ook op punt te houden. Dolmen biedt de nodige services zowel
om IT-infrastructuur te leveren, te implementeren en te onderhouden
als om toepassingen te ontwikkelen (Managed Services). 

Om met Dolmen-specialisten oplossingen te realiseren in een of
meer ICT-domeinen, wordt samen met de klant gezocht naar de
best passende samenwerkingsvorm. In het scala van mogelijk-
heden zijn de twee meest courante formules: het opdrachtgebonden
inhuren van dienstverleners (External Staffing) en het uitbesteden
van projecten waarbij Dolmen - onder de vorm van Outtasking -
de volledige verantwoordelijkheid neemt om de opdracht tot een
goed einde te brengen. Daarbij hoort ook het opstellen en nale-
ven van overeengekomen ‘Service Level Agreements’ (SLA). Ook
de uitbating van de infrastructuur kunnen klanten geheel of
gedeeltelijk uitbesteden (Outsourcing/Outtasking).

Twee samenwerkingsvormen verdienen een extra vermelding: 
d-click en Home PC Projects. 

Meer dan de helft van de klanten die op Dolmen beroep doen
voor technische of applicatieve dienstverlening, kopen ook hun
producten bij Dolmen. Hun bestellingen kunnen ze ingeven en
opvolgen via d-click, Dolmens eigen webomgeving om de
gestandaardiseerde aankoop van hardware- en softwareproducten
snel en eenvoudig te houden (d-click). 

De huidige sociale en fiscale wetgeving laat bedrijven toe om
financieel tussen te komen bij de privé-aankoop van pc-materiaal
door hun werknemers. Beide partijen varen er wel bij: bedrijven
krijgen medewerkers die vlotter met informatica omgaan, mede-
werkers beschikken voor thuisgebruik over hoogwaardig materiaal,
software, opleiding en helpdesk tegen stevig gesponsorde prijzen.
Om de extra energie die zulk project vergt van de dienst personeels-
zaken maximaal te beperken, ontwikkelde Dolmen hulpmiddelen
die home pc-projecten administratief en organisatorisch in goede
banen leiden (Home PC Projects). 

Dolmen-oplossingen die
passen bij het groeistadium
van onze klant

Het afgelopen jaar nam Dolmen de beslissing om zijn dienst-
verlening te concentreren op bedrijven met minstens 50 mede-
werkers. ICT-diensten voor jonge en kleinere organisaties die
meestal geen eigen informaticastaf hebben, worden nu verzorgd
door de zelfstandige nv Desk Solutions waarin de Dolmino-
producten en –medewerkers zijn ondergebracht. 

De diensten en producten die Dolmen te bieden heeft aan
middelgrote organisaties liggen wat anders. Deze bedrijven hebben
een eigen kern van informatici en onze rol, en tegelijk onze sterkte,
ligt daar in het samen op zoek gaan naar de juiste producten en
diensten die voor een bepaalde afdeling of toepassing nodig zijn.
Advies, keuze, ontwikkeling, realisatie en integratie zijn hier de
kernbegrippen. 

De grote organisaties en multinationals van hun kant hebben
eigen studiediensten, weten precies waar hun noden liggen en
met welke producten ze die willen invullen, maar hebben een
partner nodig die, over producten en merken heen, in staat is
gespecialiseerde oplossingen minutieus te implementeren en te
integreren. Ook voor die opdrachten heeft Dolmen de kennis en
ervaring in huis. 

Wat echter ook het segment is waarin onze klant zich bevindt,
onze missie is dezelfde: als businesspartner advies leveren en



oplossingen brengen die de bedrijfsprocessen van onze klant
ondersteunen en zijn bedrijfsresultaat versterken, liefst zelfs
maximaliseren. Daarin staat het woord ‘partner’ voor zijn volle
betekenis: iemand die, door dik en dun, mee bekommerd is om
het gezonde beheer van uw organisatie of instelling. Die u geen
producten of diensten opdringt die u niet echt nodig heeft. Die
continu zoekt waar de meest verantwoorde prijs-kwaliteitverhouding
ligt. Die het zich aantrekt welk resultaat u behaalt met zijn
oplossingen. En die tevreden is daar zelf ook beter van te mogen
worden.

Personeelsbeleid gericht
op afstemming 

Dienstverlening in informatica is een zaak van mensen. Onze 
specialisten zijn ons draagvlak. 

Kwaliteit bereik je door de juiste medewerkers aan te trekken;
geen evidentie, want de vraag neemt weer sterk toe en de uit-
stroom van pasafgestudeerde informatici is beperkt. Om de
stabiliteit in dienstverlening bij onze klanten te garanderen, is het
dus belangrijk dat we inspelen op maatschappelijke en sociale
evoluties. Meer dan vroeger hechten medewerkers belang aan
het team waarin ze terecht komen, de wijze waarop ze met leiding-
gevenden kunnen omgaan, de openheid die in het werk heerst en
de kansen die ze krijgen om hun potentieel ten volle te benutten. 

Voor Dolmen betekenen deze evoluties een evenwichtsoefening
om persoonlijke noden waar mogelijk - technisch en organisatorisch
- in overeenstemming te brengen met de prioritaire noden van
onze klanten. 

Kwaliteit bereik je ook door de juiste medewerkers in te schakelen
voor de juiste probleemstelling; ook geen evidentie, want informatica
wordt steeds complexer. 

Voor onze dienstverleners/informatici kunnen we niet anders dan
de lat hoog leggen. Steeds hoger. Slechts wie technisch mee is,
kan zijn klant de juiste meerwaarde leveren. Continu leren en bij-
leren zijn dus cruciaal; in gedeelde verantwoordelijkheid. 

Als organisatie dragen we er zorg voor dat onze personeelsleden
de competentie vergaren die ze vandaag en morgen voor hun
taak nodig hebben. Voor de mogelijke opdrachten van overmor-
gen krijgen medewerkers de kans om bij te leren en vaardigheid
te ontwikkelen in domeinen die hen boeien en aansluiten bij hun
talenten. Medewerkers de ruimte geven om te werken aan hun
persoonlijke ontwikkeling - zowel technisch als relationeel - is een
weg die we al meer dan twee decennia bewandelen; een route
die we onverminderd verder zetten.
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software engineers

ERP consultants

graphical engineers CAD/GIS

customer support engineers

application support engineers

instructors

functional analists

projectleaders

consultants

system engineers

technical analists
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Kwalificaties

Aeroscout Aeroscout Gold Partner

3COM 3COM Gold Partner

3COM Network Solution Provider

Altiris Altiris Gold Partner

Ascent Ascent Kofax Certified Reseller

Autodesk Autodesk VAR for AutoCAD

Autodesk VAR for Architecture, Revit & 
Building Systems

Autodesk VAR for Mapping & Geospatial

Autodesk Authorized Developer

Autodesk Authorized Training Center

Avaya Avaya Silver Partner

Baracuda Diamond Partner

Belgacom Belgacom Advanced Business Partner

Canon Canon VAR Dealer

CheckPoint CheckPoint Authorised Partner

Computer Computer Associates Premier Partner
Associates

Cisco Cisco Premier Partner

Citrix Citrix Platinum Partner

Colt Colt Premier Partner

Consistent WiseImage Preferred Partner
Software

Fortinet Fortinet Gold Partner

Fujitsu-Siemens FSC Corporate Reseller

FSC Systems Qualified Service Partner

HP Preferred HP DataCentre Solutions Specialist
Partner 

HP Imaging and Printing Solutions and 
Services Specialist

HP Authorized Service Delivery Partner

HP Authorized Business Solution Partner

HP Mobility: Smart devices Specialist

HP ProCurve Elite Partner

IBM IBM Business Partner / Solution Provider 
for System Z, System I System P, System X,
Lenovo PC, Printers, TotalStorage, 
Software and Global Services

IBM Premier Business Partner

Intel Intel Authorised Network Reseller

Isabel Isabel Software Partner

JBOSS JBOSS Preferred Partner

Lexmark Lexmark Authorised Dealer

MapInfo MapInfo Authorised Partner

Metastore Metastore Authorised System Integrator & 
Reseller

Microsoft Microsoft Gold Certified Partner Advanced 
Infrastructure Solutions

Microsoft Gold Certified Partner 
Networking Infrastructure Solutions

Microsoft Gold Certified Partner Business 
Process and Integration 

Microsoft Gold Certified Partner 
Information Worker Solutions

Microsoft Business Solutions (Dynamics AX)

Microsoft Gold Certified Partner Learning 
Solutions

Microsoft Gold Certified Partner Licensing 
Solutions

Microsoft Gold Certified Partner Mobility 
Solutions

Microsoft Gold Certified Partner Custom 
Development Solutions

Microsoft Select Large Account Reseller

Microsoft Enterprise Software Advisor

McAfee Mcafee Premier Solution Provider

Novell Novell Gold Partner

Oki Oki Corporate Reseller

Oki Authorized Service Partner

Oracle Oracle Certified Solution Partner

Philips Authorized Dealer

Rasterex Rasterex Preferred Partner

RedHat RedHat Advanced Business Partner

Sunbelt Sunbelt Certified Golden Reseller 

Sunbelt Professional Certified Partner

Sybase Sybase Systems Integrator

Symantec Symantec Platinum Partner

Tele Atlas Tele Atlas Value Added Reseller

Telenet Telenet Business Partner

Toshiba Toshiba Qualified Partner

Toshiba Authorised Service Center

Trend Micro Trend Micro Premier Partner

Vizioncore Vizioncore Premier Plus Partner

VMware VMware Premier Partner

VMware VAC Partner

WatchGuard WatchGuard Expert Partner

Xerox Xerox Corporate Reseller
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Al sinds 1957 produceert het chemisch bedrijf Kronos
Europe in zijn vestiging te Langerbrugge titaandioxide, een
pigment dat wordt toegevoegd aan tal van producten om ze
witter te maken of meer glans te geven. Vanuit deze site te
Gent beheert de IT-afdeling van Kronos Europe het pc-park,
verspreid over vijf locaties. 

Om het beheer op een gestandaardiseerde manier aan te
pakken schakelde het bedrijf Dolmen in. Dolmen zorgde voor
de migratie van het volledige pc-park. Alle pc’s en laptops
werden vervangen, er werd een image ontwikkeld voor de
clients en een package voor bijna alle software. Zo hebben
alle medewerkers op elke locatie toegang tot de gewenste
applicaties en vermijdt Kronos dat er gelijktijdig verschillende
versies van software worden gebruikt. 

Tegelijk werkte Dolmen een oplossing uit die toelaat om het
hele park centraal vanuit Langerbrugge te beheren met de
Client Management Suite van Altiris. Via het gebruik van
Altiris heeft Kronos een duidelijk zicht op de aanwezige soft-
en hardware, kan de IT-afdeling van het bedrijf vanop afstand
software en packages distribueren en problemen herstellen.
Met het project realiseert de IT-afdeling van Kronos een
belangrijke verhoging van haar efficiëntie, terwijl het bedrijf de
kosten van het pc-park perfect onder controle houdt. 

Kronos Europe
FRONT END

“We zijn erg tevreden over de rol die Dolmen bij de migratie van ons Europese pc-park heeft gespeeld. Dankzij het succes van het project
hebben we de komende vier jaar een duidelijk zicht op de kosten van ons pc-park. Niet alleen vermijden we onverwachte uitgaven, we
hebben met onze aanpak ook de efficiëntie van de IT-afdeling flink verhoogd. Met een kleine IT-groep beheren we een grote IT-omgeving,
verspreid over vijf Europese vestigingen.”

Ronny Duquet, IT Infrastructure Coordinator Europe West, Kronos Europe



MOBILE
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Wit-Gele Kruis Vlaanderen 

Het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen is de federatie van vijf
autonome Vlaamse provinciale ‘Wit-Gele Kruis’-verenigingen
die kwaliteitsvolle thuisverpleging organiseren. De vzw
besloot een beroep te doen op Dolmen voor de realisatie van
het ‘Elektronisch Verpleegkundig Dossier’. Dit mobiele pro-
ject heeft tot doel het papieren zorgdossier dat bij de patiënt
thuis wordt bijgehouden, te vervangen door een elektronisch
dossier.

Hiermee streeft het Wit-Gele Kruis in eerste instantie naar
een betere informatiedoorstroming binnen de organisatie.
Verpleegkundigen moeten onderling op een vlotte manier
allerlei zorgafspraken, observaties en meetgegevens over
hun patiënten kunnen uitwisselen, zodat ze steeds beschikken
over de meest up-to-date informatie. Op termijn moeten
deze gegevens ook met andere hulpverleners zoals de huis-
arts kunnen worden uitgewisseld. 

De oplossing die Dolmen implementeert, zorgt ervoor dat het
zorg- en patiëntendossier door de meer dan 4 000 ver-
pleegkundigen kan worden geraadpleegd tijdens hun
patiëntenronde, hetzij ter plaatse bij de patiënt, hetzij voor de
ronde thuis of onderweg in de wagen. De toegang tot de
zorg- en patiëntengegevens verloopt via een mobiel toestel
dat alle gegevens van de te bezoeken patiënten bevat.
Bovendien voorziet het systeem ook dat de verpleegkundige
alle toegediende zorgen en verpleegkundige gegevens van
de patiënt elektronisch kan registreren.

“Vanaf de offertefase tot en met de oplevering is gebleken dat Dolmen onze ‘mobiele’ problematiek volledig begreep. De samenwer-
king verliep vlot en samen slaagden we erin het project af te ronden binnen de vooropgestelde termijn.”

Stefaan Vernieuwe, Project Coördinator Elektronisch Verpleegdossier, Wit-Gele Kruis
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Picanol staat in voor de ontwikkeling, productie en verkoop
van weefmachines en andere technologie, voornamelijk voor
de textielindustrie. De hoofdzetel van het bedrijf bevindt zich
in Ieper. Daarnaast zijn er verschillende productievestigingen,
verspreid over Europa, de Verenigde Staten en Azië. 

Om de vraag van de markt te beantwoorden, voerde Picanol
doorheen de jaren heel wat maatwerk uit. Dit leidde tot een
uitgebreide, complexe en moeilijk te ondersteunen omge-
ving. Daarom wilde het bedrijf een overgang naar een nieuwe
situatie met een duurzame, stabiele en efficiënte IT-omgeving
die flexibel en performant op de behoeften van de business
zou kunnen inspelen. Daarnaast wilde Picanol ook het beheer
en het onderhoud van de serveromgeving toevertrouwen aan
een andere partij. 

Samen met Dolmen werkte Picanol hiervoor het BORA-project
(Back Office Reorganization and Amelioration) uit. Hierin 
primeerden standaardisatie en de migratie naar een omgeving
die zo veel mogelijk is gebaseerd op standaardtechnologie.
In dit kader werd een gedeelde file- en printserveromgeving
opgezet, de volledige Windows Exchange-omgeving ge-
upgraded, Windows Terminal Server geïntroduceerd,
VMware geïmplementeerd met het oog op serverconsolidatie
en werden SharePoint services opgezet. Kortom, er werd
een back-end-serveromgeving gecreëerd die operationeel
perfect outsourcebaar is. Dolmen zal de komende drie jaar
de taak van outsourcingspartner volledig op zich nemen en
zorgen voor de support (zowel operationeel als curatief) en
de monitoring van deze nieuwe serveromgeving. 

Picanol
OUTSOURCING

“De performantie, stabiliteit en ondersteuning van de servers zijn cruciaal. Na een grondige tender hebben we voor dat centrale luik Dolmen
onder de arm genomen, waar de balans tussen technische know-how en een flexibele businessaanpak cruciaal bleek. Bovendien zat de
mentaliteit goed. Het klikt tussen ons, de samenwerking en uitvoering verlopen prima.”

Jurgen Couvreur, Vice President Finance & Administration, Picanol Group
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Brutélé
TURNKEY

Brutélé is een multimediaoperator die telefonie, televisie en
internet aanbiedt aan zowel particulieren als bedrijven. In 1999
werd Brutélé door het BIPT erkend als telecomoperator. 

Net zoals andere operatoren, moet ook Brutélé voldoen aan
de Europese wetgeving inzake ‘number portability’. Dit proces
houdt in dat een abonnee, bij de overstap van een operator
naar een andere, zijn telefoonnummer kan behouden. Deze
nummeroverdracht staat onder toezicht van de Number
Portability Association (NPA), een vzw waar alle belangrijke
operatoren deel van uitmaken. Alle wijzigingen worden door de
operatoren doorgestuurd naar een centrale database, het
CRDC. 

Om het volledige ‘number portability’-proces te automatiseren,
deed Brutélé een beroep op JCS, 100 % dochterbedrijf van
Dolmen en een ervaren partner terzake. Het project bestond
uit twee luiken. Enerzijds was er nood aan een intelligent routing-
systeem dat ervoor moest zorgen dat telefoongesprekken
automatisch bij de juiste operator terecht kwamen. Tweede
vraag was de integratie met de back-end, met als doelstelling
het businessproces te optimaliseren: een snellere overschakeling
van operator, een vlekkeloze helpdesk, betere werkplanning
van de technici, een correcte facturering, e.a. 

Aan het project werden strikte eisen gesteld. Zo waren een
snelle ‘return on investment’ en het strikt naleven van de timing
een must. Enkel betrouwbare software voldeed, want de tele-
fooncentrale moest 24 uur op 24 beschikbaar zijn. Gezien de
integratie met het CRDC, moest de toepassing uiteraard worden
goedgekeurd door de NPA. Door te opteren voor Open
Source-software van RedHat en JBoss, slaagde JCS/Dolmen
erin tegemoet te komen aan de uitdagingen van het project. 

“Het number portability-project waarvoor we Dolmen/JCS inschakelden, heeft onze verwachtingen op alle vlakken ingelost. De snelle
integratie van de Dolmen/JCS-medewerkers in ons eigen team resulteerde in een efficiënte samenwerking. Het eindresultaat is een
applicatie die ons een aanzienlijke tijdwinst oplevert.“ 

Jean-Michel Adant, Directeur Général, Brutélé



23

Omdat in het UZ Gent dagelijks meer dan duizend patiënten
op consultatie komen, durven de wachttijden aan het ont-
haal nogal eens oplopen. Daarom nam het ziekenhuis twee
e-Kassa’s in gebruik die de patiënt toelaten zichzelf aan te
melden en de consultatie te betalen via een e-Kassa.
Dolmen begeleidde het project.

De e-Kassa steunt op de integratie van diverse toepassingen
en het gebruik van verschillende kaarten. De patiënt meldt
zich aan bij het toestel met zijn elektronische identiteitskaart.
Via het netwerk haalt het systeem in het elektronische patiënten-
dossier de basisinformatie van de patiënt op. Zodra de patiënt
deze gegevens op het scherm bevestigt, krijgt hij te zien welke
afspraak hij heeft en welk bedrag hij het UZ daarvoor ver-
schuldigd is. Dan neemt het geïntegreerde Banksys-toestel het
even over waarbij de patiënt met Bancontact of Proton kan
betalen. Tot slot zorgt de ingebouwde printer voor een ticket
met alle identificatiegegevens van de patiënt, tijdstip en locatie
van de consultatie. Dit levert hem een belangrijke tijdwinst op.
Tegelijk realiseert ook het ziekenhuis een hogere graad van
efficiëntie dankzij de e-Kassa. 

Met het project rond patiëntregistratie via de e-Kassa
beschikt het UZ Gent nu over een basis waarop het verder
kan werken. Op termijn zullen er nog meer toepassingen
volgen en uiteraard ook meer nieuwe e-Kassa’s. Bedoeling is
op iedere afdeling een e-Kassa te installeren. 

UZ Gent
PROCUREMENT

“Eén van de vereisten die we aan Dolmen oplegden was een hoge graad van gebruiksvriendelijkheid. En Dolmen is hierin perfect
geslaagd. Het resultaat is een oplossing die aan alle normen inzake veiligheid en ergonomie voldoet. Het is een aspect dat mee het
vlotte gebruik van de e-Kassa verzekert.”

Eline Verdyck, projectmanager bij het Departement ICT, UZ Gent 
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Matexi
EDUCATION

De Groep Matexi is in haar 60-jarig bestaan uitgegroeid tot
een sterke speler op de Belgische vastgoedmarkt. Met haar
diverse activiteiten, zowel in de residentiële bouwmarkt als in
de projectontwikkeling, beantwoordt de Groep aan de vraag
van een ruime doelgroep kandidaat-bouwers en -kopers.

De migratie naar een algemeen Exchange-platform en Outlook
2003 over alle filialen heen, leidde tot een samenwerking met
Dolmen Education voor het verzorgen van een Outlook-cursus.
Uit het behoefteonderzoek van Dolmen bleek echter al snel dat
er meer nood was aan een e-mailpolicy dan louter aan een
Outlook-opleiding. Welke e-mails moeten worden gearchiveerd?
Wat verwacht de auteur van iemand die als bestemmeling
staat? Hoe spring je deontologisch om met blind copy?
Kortom, er was vraag naar een communicatiebeleid dat de
hele bedrijfscultuur weerspiegelde. Dergelijke policy moest dan
snel tot een hogere efficiëntie leiden.

Uit verschillende gebruikersgroepen werden medewerkers
samengebracht om onder begeleiding van Dolmen een policy op
te stellen. Die werd verwerkt in het Outlook-cursusprogramma.
Voorafgaand aan de eigenlijke cursus liet Dolmen alle deel-
nemers een online vragenlijst invullen, die toeliet de leergroepen
(van basis- tot gevorderde gebruikers) zo homogeen mogelijk
samen te stellen. Uit de zes vennootschappen die de Groep
Matexi rijk is, volgden alle 150 medewerkers met succes de
eendaagse Outlook-cursus.

“Een juiste analyse van Dolmen deed ons inzien dat het opstellen van een e-mailpolicy noodzakelijk was voor onze problematiek.
Dankzij de duidelijke toelichting van de Dolmen-docent hadden onze medewerkers de e-mailregels en het gebruik van Outlook in een
mum van tijd onder de knie.”

Fabienne Verhoest, Coördinator Kwaliteit-Opleidingen, Matexi
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Acerta is een toonaangevende, moderne en dynamische
sociale dienstengroep voor professionals en particulieren.
Acerta deed een beroep op Dolmen voor twee projecten:
IntrAcerta en e-salsa.

Begin vorig jaar besliste Acerta af te stappen van haar Lotus
Notes-omgeving. Om de meer dan 900 werknemers toe-
gang te bieden tot alle relevante informatie binnen Acerta,
koos de dienstengroep ervoor een intranetportaal, genaamd
IntrAcerta, op te zetten. Als technisch platform voor de nieuwe
applicatie werd gekozen voor Microsoft Office Sharepoint
Server. 

IntrAcerta omvat algemene pagina’s (A-intranet), aparte secties
per business unit (B-intranet) en een onderdeel met confidentiële
informatie, gekoppeld aan rights management (C-intranet). De
onderdelen A en B zijn voor alle Acerta-medewerkers consul-
teerbaar, wat maakt dat informatie veel vlotter circuleert binnen
de onderneming. 

Het tweede project, genaamd e-salsa, ontstond uit de vraag
van Acerta om een communicatieplatform voor haar klanten
op te zetten waarmee loongegevens beheerd konden wor-
den. Hiervoor ontwikkelde Dolmen software op maat, met als
onderliggend systeem het softwarepakket Microsoft
Dynamics AX. Via de applicatie kunnen Acerta-klanten hun
loon online berekenen, rekening houdend met persoonlijke
gegevens zoals leeftijd, anciënniteit, gezinssituatie, enz. en
met de Belgische wetgeving. 

Acerta
PORTALS ERP

“De eerste stap naar IntrAcerta is succesvol gezet en de collega’s geraken stilaan vertrouwd met SharePoint. We leggen met andere
woorden de fundamenten om dit platform verder uit te bouwen tot een tool die ons als bedrijf toelaat te groeien naar een goed op elkaar
afgestemde groep van ‘kenniswerkers’ die mooie resultaten kunnen boeken. Daar willen we als bedrijf naartoe en IT kan daarbij een fun-
damentele ondersteuning bieden.”

Geert Vaerenberg, Delivery Manager ICT, Acerta
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3
Corporate

Governance

3.1 Bestuur, toezicht en  
directie

Raad van Bestuur

Samenstelling

Vertegenwoordigers van de hoofdaandeelhouders, 
niet-uitvoerende bestuurders:
Jef Colruyt Bestuurder-voorzitter (2009)
Piet Colruyt Bestuurder (2009) (*)
Frans Colruyt Bestuurder (2009)
Wim Colruyt Bestuurder (2009) (*)
François Gillet Bestuurder (2009) (*)

Onafhankelijke bestuurders:
Merisco bvba Bestuurder (2009) waarvoor 

optreedt als vaste vertegenwoordiger:
de heer Guido Beazar

Temad bvba Bestuurder (2009) waarvoor optreedt
als vaste vertegenwoordiger: 
de heer Thierry Janssen (*)

Uitvoerend bestuurder:
Jan De Ville Gedelegeerd bestuurder en 

directeur-generaal (2009)

Secretaris:
Kris Castelein

( ) Jaartal van einde mandaat en van eventuele herbenoeming ter gelegenheid
van de jaarlijkse Algemene Vergadering.

(*) Lid van het auditcomité

Commissaris

CVBA Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Bedrijfsrevisoren, 
vertegenwoordigd door de heren Ludo Ruysen (2007) en 
Jo Vanderbruggen (2007).

Mandaten

Het mandaat van de CVBA Klynveld Peat Marwick Goerdeler -
Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heren Ludo Ruysen
en Jo Vanderbruggen als Commissarissen vervalt na de
Algemene Vergadering van 12 september 2007. De Raad van
Bestuur stelt voor om de CVBA Klynveld Peat Marwick Goerdeler
- Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Ludo Ruysen
(00949), te herbenoemen voor een periode van drie jaar, dus tot
na de Algemene Vergadering van 2010. De Ondernemingsraad
sloot zich bij dit voorstel aan.

Auditcomité

François Gillet (voorzitter)
Wim Colruyt
Thierry Janssen
Piet Colruyt (secretaris)

Toekomstraad 

Jef Colruyt Voorzitter
Jan De Ville Gedelegeerd bestuurder en

directeur-generaal
Dirk Debraekeleer Directeur Infrastructure
Marc De Keersmaecker Directeur Applications
Jan Bogaert Directeur Human Resources

Steven, Applications Group Manager, Huizingen
Marielle, Project Manager, Huizingen
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Directie Groep Dolmen 

Jan De Ville Gedelegeerd bestuurder en 
directeur-generaal

Dirk Debraekeleer Directeur Infrastructure
Marc De Keersmaecker Directeur Applications
Jan Bogaert Directeur Human Resources 

Directeur Gino Boone heeft op 7 december 2006 het bedrijf ver-
laten om een directiefunctie op te nemen in de nv Desk Solutions.
Deze vennootschap heeft de Small Business Solutions-divisie van
Dolmen overgenomen.

3.2 Corporate Governance  
Charter (Code van deugdelijk bestuur)

3.2.1 Algemene vergaderingen

De jaarlijkse Algemene Vergadering van de Aandeelhouders zal
gehouden worden op de tweede woensdag van de maand september
om 17.00 u. in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in
de dagorde aangeduid. Indien die dag een feestdag is, zal de
Algemene Vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

Oproeping tot alle Algemene Vergaderingen geschiedt overeen-
komstig de wet.

De Raad van Bestuur en de Commissaris kunnen de Algemene
Vergadering samenroepen en de dagorde vaststellen.

De Algemene Vergadering moet ook opgeroepen worden binnen
de maand na het verzoek of de schriftelijke aanvraag van aan-
deelhouders die samen 1/5 van het maatschappelijke kapitaal
vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Om tot de vergadering toe-
gelaten te worden, dient iedere eigenaar van aandelen aan toonder
er neerlegging van te doen en dit minstens drie volle dagen voor
de vastgelegde datum van vergadering ten maatschappelijke
zetel of in de inrichtingen aangeduid in de oproepingsbrief. Hij
moet voor de opening van de zitting het bewijs van neerlegging
van zijn effecten voorleggen. Aandeelhouders stemmen in persoon
of door een volmachtdrager. Elke volmachtdrager moet de voor-
waarde vervuld hebben om toegelaten te worden tot de vergadering.

De Algemene Vergadering kan niet beraadslagen over punten die
niet op de agenda staan.

3.2.2 Raad van Bestuur

3.2.2.1 Samenstelling van de Raad van Bestuur

De samenstelling van de Raad van Bestuur is het resultaat van de
structuur van het aandeelhouderschap van de vennootschap,
waarin de familiale aandeelhouders de referentieaandeelhouders
zijn. De familiale aandeelhouders zorgen, zoals blijkt uit het verleden,
voor de stabiliteit en de continuïteit van de vennootschap en op die
manier behartigen zij de belangen van de aandeelhouders.
Zij opteren om een beperkt aantal vertegenwoordigers met diverse
achtergronden, ruime ervaring en gedegen kennis van de onderneming
als bestuurders voor te stellen. De bestuurders vormen een kleine
ploeg met de nodige flexibiliteit en efficiëntie om zich op alle
momenten aan te kunnen passen aan de gebeurtenissen en de
opportuniteiten op de markt.
Sinds september 2005 telt de Raad van Bestuur twee onafhankelijke
bestuurders, één uitvoerende bestuurder en vijf niet-uitvoerende
bestuurders.

Mogelijks wordt de Raad van Bestuur later versterkt met een derde
onafhankelijke bestuurder. De Raad van Bestuur is evenwel van
oordeel dat een uitbreiding van zijn leden moet gepaard gaan met
een aanzienlijke verrijking voor de algemene leiding van de Groep
Dolmen. 

Conform de aanbevelingen inzake Corporate Governance heeft de
Raad van Bestuur beslist om de duurtijd van bestuurdersmandaten
te beperken tot vier jaar, met de mogelijkheid deze te hernieuwen.
Om hun mandaat bij Dolmen op een gedegen manier te kunnen uit-
oefenen, wordt ervan uitgegaan dat de bestuurders niet meer dan
vijf mandaten opnemen in beursgenoteerde bedrijven.
Veranderingen of bijkomende mandaten dienen aan de voorzitter
van de Raad van Bestuur gemeld te worden.

De Raad van Bestuur bestuurt de ondernemingen van de Groep
Dolmen als een college en is verantwoording verschuldigd aan de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Het is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die exclusief
het recht heeft om de bestuurders te benoemen (en ad nutum af te
zetten).

De voorzitter stelt de secretaris van de Raad van Bestuur aan die
belast wordt met de secretariaatstaken binnen de Raad van
Bestuur.

3.2.2.2 Werking van de Raad van Bestuur

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten heeft de Raad van
Bestuur de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijke doel, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de
statuten de Algemene Vergadering bevoegd is.

De Raad van Bestuur vergadert elk trimester volgens een vooraf
vastgelegd schema. De vergaderingen vinden plaats in de tweede
helft van de maanden september, december, maart en juni van elk
jaar. 

Tussentijds vergadert de Raad van Bestuur wanneer het nodig
geacht wordt en om specifieke onderwerpen te bespreken of
tijdsgebonden beslissingen te nemen.

De Raad van Bestuur kan geen geldige beslissing nemen indien
niet minstens de helft van de leden van de Raad aanwezig of ver-
tegenwoordigd is. Alle beslissingen van de Raad van Bestuur
worden bij absolute meerderheid van stemmen genomen. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. 

Op de trimestriële vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt
van gedachten gewisseld en worden besluiten genomen over de
langetermijnvisie, de missie, de ambities en de daarbijbehorende
algemene strategie van het bedrijf en over economische, commerciële,
financiële en boekhoudkundige kwesties van de vennootschappen
die tot de Groep Dolmen behoren.

Dat gebeurt op basis van een dossier dat, naast de geconsolideerde
informatie over de Groep Dolmen, uitgebreide informatie bevat
over elke vennootschap en directie of afdeling. Vaste agendapunten
zijn onder meer: financiële resultaten, financiële vooruitzichten,
investeringsvooruitzichten en activiteitenverslag per directie. 

De agenda van elke bestuursvergadering wordt opgesteld door
de voorzitter in samenspraak met de CEO. De secretaris maakt
de notulen van de vergadering op, welke op de eerstvolgende bij-
eenkomst aan de leden van de Raad ter goedkeuring voorgelegd
worden en door hen ondertekend worden. Dit verslag acteert de
genomen beslissingen en geeft een samenvatting van de 
commentaren van de bestuurders op de besproken punten.
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De bestuurders ontvangen hun dossier minstens vijf dagen voor
de vergadering.

De Raad van Bestuur bespreekt en evalueert jaarlijks zijn interne
werking alsook de samenwerking met het uitvoerende management.

3.2.2.3 Oprichting van gespecialiseerde comités 
binnen de Raad van Bestuur

Gezien het beperkte aantal leden binnen de Raad van Bestuur, zal
geen benoemingscomité en ook geen remuneratiecomité opge-
richt worden. Bij een eventuele latere uitbreiding van de Raad van
Bestuur kan de oprichting van dergelijke comités in overweging
genomen worden.

De remuneratie van de bestuurders en het uitvoerende management
blijven beslist door de voltallige Raad van Bestuur.

AUDITCOMITÉ

De Raad van Bestuur is in 2005 overgegaan tot de oprichting van
een auditcomité voor de Groep Dolmen. 

Het auditcomité vergadert minstens viermaal per jaar ter bespreking
van de trimestriële en de jaarcijfers en heeft ook minstens twee-
maal per jaar een gesprek met de commissaris om geïnformeerd
te worden over de bevindingen van zijn auditwerkzaamheden. 

CHARTER VAN HET AUDITCOMITÉ VAN DOLMEN
COMPUTER APPLICATIONS

1. Rol

Algemeen betreft de opdracht van het auditcomité het toezicht op
de juistheid van de cijfermatige (boekhoudkundige en financiële)
informatie van de Groep Dolmen voor de Raad van Bestuur, de
aandeelhouders en derden uit de financiële wereld en de rappor-
tering van zijn bevindingen hieromtrent aan de Raad van Bestuur.  

Meer concreet zal het auditcomité zich richten naar:

de financiële informatie in de dossiers van de Raad van Bestuur
het jaarverslag en de informatie naar aandeelhouders en derden
uit de financiële wereld
occasionele interne en externe informaties naar de Raad van 
Bestuur en/of de externe financiële wereld

Te dien einde zal het zich uitspreken over de volgende domeinen:

juistheid en consistentie van deze informatie
waarderingsregels
de werking van de interne controle als (preventief) hulpmiddel
daartoe
de werking en de evaluatie van de externe audit, zijn onaf-
hankelijkheid, en de niet-auditdiensten van de Commissaris
aanbevelingen rond selectie, benoeming, herbenoeming, 
ontslag van de interne en de externe audit

Deze rol is beperkt tot het rapporteren van zijn bevindingen en zo
nodig het verlenen van advies aangaande hogergenoemde materie
aan de Raad van Bestuur die de eindverantwoordelijkheid
behoudt.

2. Samenstelling

Het auditcomité, benoemd door de Raad van Bestuur in zijn
schoot, bestaat uit minstens drie niet-uitvoerende bestuurders
die werken als een college.  

Ze bepalen onderling wie van hen de voorzittersrol opneemt.
Tevens bepalen ze in hun midden een secretaris die, voor wat
betreft de praktische uitwerking van zijn mandaat, een beroep
kan doen op het secretariaat van de vennootschap.

Zij dienen vertrouwd te zijn met de analyse van jaarrekeningen en
voorbereidende financiële rapporten.

Bij hun benoeming krijgen zij van de reeds benoemde leden een
initiële vorming over de structuur en de financiële rapportering
daarbinnen alsmede naar derden toe.  

De leden van het auditcomité zullen deze taak vervullen als goede
huisvader. Zij treden echter naar buiten toe op als bestuurder.

3. Werking

Het auditcomité komt, op uitnodiging van de voorzitter of 2 van
zijn leden, minstens viermaal per jaar samen om dieper in te gaan
op de hierboven aangehaalde domeinen en dit op basis van, en
chronologisch voor, het dossier zoals dit voorgelegd wordt aan de
Raad van Bestuur. Hierbij heeft het comité inzage in alle docu-
menten die het noodzakelijk acht. Deze vergaderingen verlopen
(gedeeltelijk) in aanwezigheid van de CEO en/of de CFO (of hoofd
boekhouding) en eventueel (ook afzonderlijk en op vraag van het
auditcomité) met alle personeelsleden van de organisatie die het
comité noodzakelijk acht. Het kan experten aanstellen teneinde
bepaalde topics nader te onderzoeken en beschikt daartoe over
de nodige middelen.

Tweemaal per jaar, naar aanleiding van de semestriële afsluiting
en de jaarafsluiting, is er eveneens een gesprek met de externe
auditors. 

Met betrekking tot deze externe auditors worden de leden van het
auditcomité uitgenodigd op de kick-off meeting en de closing
meeting met de externe revisoren. Minstens één van hen dient op
de closing meeting aanwezig te zijn. 

De informatie wordt gebundeld in een dossier dat voor de verga-
dering ter beschikking van de leden wordt gesteld.

Het auditcomité is tevens het aanspreekpunt van interne en externe
auditors naar de Raad van Bestuur toe en voor personeelsleden
die belangrijke financiële onregelmatigheden vaststellen.

4. Rapportering

Op elke vergadering van de Raad van Bestuur rapporteert het
auditcomité over zijn bevindingen met betrekking tot de door hem
onderzochte materie.

Minstens éénmaal per jaar brengt het auditcomité verslag uit aan
de Raad van Bestuur aangaande zijn interne werking en zijn alge-
mene bevindingen aangaande:

evaluatie van de boekhoudkundige en financiële informatie
werking van de interne controlewerkzaamheden
werking van de externe auditors
evaluatie van dit charter
aanbevelingen tot wijziging

De verslagen van de vergaderingen van het auditcomité worden
bewaard op het secretariaat van de Raad van Bestuur van de
vennootschap en zijn ter beschikking voor de leden van het audit-
comité, van de Raad van Bestuur en van de Commissarissen.
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3.2.2.4 Remuneratie

Er bestaat geen protocol in verband met de uitoefening van de
functie van bestuurder. Het is niet gebruikelijk aan de bestuurders
kredieten of voorschotten toe te staan. 

De bestuurders ontvangen noch bonussen of aandelen gerela-
teerd aan een incentiveprogramma, noch voordelen in natura of
voordelen die verbonden zijn aan een pensioenplan.

In zijn hoedanigheid als directeur krijgt de uitvoerende bestuurder
dezelfde remuneratie-elementen en voordelen als het uitvoerende
management van de Groep Dolmen.

Voor de vergoedingen toegekend aan bestuurders en directie
verwijzen we naar punt 3.4. hierna opgenomen.

Volgens de statutaire bepalingen is minstens 90 % van de
uitkeerbare winst bestemd voor de aandeelhouders en hoogstens
10 % voor de bestuurders.

3.2.3 Dagelijks bestuur

De ‘Directie Dolmen’ bestaat uit alle directeurs van de Groep
Dolmen.

Tijdens de tweewekelijkse operationele directievergadering, onder
voorzitterschap van de directeur-generaal en met de directeurs van
de onderscheiden afdelingen, gebeurt de concrete uitwerking van
de genomen beleidsopties.

Viermaal per jaar wordt er een lijnmanagementmeeting gehouden
met de volledige directie, alle chefs en stafmedewerkers waarin
de strategie, de kortetermijndoelstellingen en de verwachtingen
besproken worden.

De bevoegdheden van de directeur-generaal en van de gedele-
geerd bestuurder werden door de Raad van Bestuur uitgebreid
vastgelegd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van 29 oktober 1988 en van 23 december 1999.

De directeur-generaal neemt het dagelijks bestuur van de
vennootschap waar in zoverre dit betrekking heeft op commerciële,
organisatorische en personeelsmateries.

De gedelegeerd bestuurder neemt het dagelijks bestuur van de
vennootschap waar in zoverre dit betrekking heeft op financiële,
boekhoudkundige, patrimoniale en bestuurlijk-administratieve
materies in ruime zin.

Beide functies worden heden uitgeoefend door de heer Jan De Ville.

Binnen de Groep Dolmen wordt tevens gewerkt met een toekomst-
raad. Hierin zetelen de directieleden van de Groep Dolmen en de
voorzitter van de Raad van Bestuur.
Tijdens de toekomstraad wordt van gedachten gewisseld over de
langetermijnvisie, de missie, de ambities, de algemene strategie
en doelstellingen van de Groep. De algemene beleidsopties worden
voorbereid en ter beslissing voorgelegd aan de Raad van Bestuur.
De vergaderingen zijn vast gepland en gaan minstens elk kwartaal
door.

3.2.4 Resultaatbestemming - dividendpolitiek

De Algemene Vergadering kan op voorstel van de Raad van
Bestuur beslissen om de uitkeerbare winst geheel of gedeeltelijk
aan te wenden voor een vrije reserve of een overdracht naar het
volgende boekjaar.

De Raad van Bestuur streeft ernaar in de toekomst aan de
Algemene Vergadering voor te stellen een jaarlijks dividend per
aandeel uit te keren, rekening houdend met de groepswinst,
financiële situatie en toekomstperspectieven. Hoewel dit geen
vaste regel is, wordt jaarlijks minimaal 1/3 van de economische
groepswinst uitgekeerd onder de vorm van dividenden en tantièmes.

Verwijzend naar de statuten, is minstens 90 % van de uitkeerbare
winst bestemd voor de aandeelhouders en hoogstens 10 % voor
de bestuurders.
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3.2.5 Aandelenstructuur en richtlijnen inzake
transacties in aandelen van de 
vennootschap

3.2.5.1 Aandelenstructuur

Iedere aandeelhouder die minstens 5 % van de stemrechten in
bezit heeft, moet zich conformeren aan de wet van 2 maart 1989
op de openbaarmaking van de belangrijke deelnemingen, het KB
van 10 mei 1989 en het Wetboek van Vennootschappen.

De wettelijke drempels per schijf van 5 % zijn van toepassing. De
betrokkenen dienen daarvoor een kennisgeving op te sturen naar
de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen en
naar de vennootschap.

De laatste transparantiekennisgeving wordt steeds gepubliceerd
in het jaarverslag en is ook te consulteren op de website van de
vennootschap.

Uit de laatste transparantiekennisgeving blijkt dat er in de aan-
deelhoudersstructuur een groep referentieaandeelhouders
bestaat: de familie Colruyt, de Groep Sofina en het personeel van
de Groep Dolmen zijn in overleg handelende aandeelhouders.

3.2.5.2 Insider trading

De bestuurders en de personen die toegang hebben tot voorkennis
in de onderneming, worden regelmatig schriftelijk attent gemaakt op
de daarmee samenhangende wettelijke en bestuursrechtelijke
plichten en op de sancties die verbonden zijn aan misbruik of de
ongeoorloofde verspreiding van deze informatie. 

Tijdens een periode van één maand voor de openbaarmaking van
de jaar- of semestriële resultaten worden voor deze personen geen
transacties op Dolmen-aandelen met tussenkomst van de onderne-
ming verricht. Hetzelfde geldt voor de periode waarin personen kennis
hebben van gevoelige informatie die nog niet openbaar gemaakt is.

3.2.6 Informatie voor de aandeelhouders

De financiële informatie van de Groep Dolmen is consulteerbaar
op de website www.dolmen.be onder de rubriek ‘Investor
Relations’. Hier kunnen alle recente financiële en juridische gegevens
van de vennootschap geconsulteerd worden.

Deze informatie voldoet aan de voorwaarden van het KB van
31 maart 2003.

Personen die geïnteresseerd zijn om onze financiële informatie op
te volgen, kunnen zich registreren op de website om automatisch
verwittigd te worden telkens de website aangepast wordt of
wanneer nieuwe informatie op de website gepubliceerd wordt.

Een gedrukte versie van het jaarverslag wordt jaarlijks verstuurd
naar de aandeelhouders op naam alsook naar de personen die
hierom verzoeken.

De elektronische versie van het jaarverslag 2006/2007 is beschik-
baar op de website vanaf eind juli 2007. De gedrukte versie is
beschikbaar vanaf eind augustus 2007.

3.3 Activiteitenverslag
Raad van Bestuur en 
auditcomité 

Tijdens het afgelopen boekjaar 2006/2007 heeft de Raad
achtmaal vergaderd. Het betreft de vier trimestriële vergade-
ringen ter bespreking van de kwartaalresultaten alsook vier 
tussentijdse bijeenkomsten om een aantal specifieke onder-
werpen te bespreken. Op vier bijeenkomsten werd telkens
één van de bestuurders verontschuldigd. Op één bijeenkomst
werden twee bestuurders verontschuldigd. Als een bestuurder
een vergadering niet kon bijwonen, heeft hij zijn opmerkingen
voor de bijeenkomst aan de voorzitter overgemaakt.

Het auditcomité kwam in het afgelopen boekjaar in totaal
viermaal bijeen. Hierbij was slechts éénmaal een bestuurder
verontschuldigd. Voor de samenstelling, werking en rol van
het auditcomité verwijzen we naar het charter van het audit-
comité dat hiervoor is opgenomen.
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3.4 Vergoedingen aan 
bestuurders en directie

A. Raad van Bestuur

De volgende tabel geeft een overzicht van de vergoedingen
toegekend aan de voorzitter, de uitvoerende bestuurder en de
niet-uitvoerende bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaten over het afgelopen boekjaar 2006/2007. 

Er zijn geen andere voordelen, noch kredieten of voorschotten
toegekend aan de leden van de Raad van Bestuur.

B. CEO en directiecomité

Hierna volgt een overzicht van de vergoedingen aan de directeur-
generaal (CEO) en de andere directieleden collectief voor het 
afgelopen boekjaar 2006/2007.

Binnen het directiecomité hebben 3 directeurs ervoor gekozen hun
winstparticipatie, volgens de wet van 22 mei 2001, te verkrijgen
onder de vorm van aandelen. De tegenwaarde van deze aandelen
is in bovenstaand totaal opgenomen.

Tevens werden in het afgelopen boekjaar voor in totaal 11 750
warrants toegekend aan de directieleden. De inschrijvingsprijs
bedroeg  € 10,50.

Behoudens de hierboven vermelde bedragen zijn er geen andere
winstgerelateerde vergoedingen of opties op aandelen toegekend
aan de directieleden. Er zijn ook geen eindecontractpremies met de
leden van het directiecomité vastgelegd. 

Aangezien het publiceren van de vergoedingen aan de individuele
directieleden niet noodzakelijk is om deugdelijk bestuur te waar-
borgen, acht de Raad van Bestuur het niet nodig om hun individuele
remuneraties bekend te maken.

Brutobedragen op jaarbasis (in euro)
Vaste vergoedingen 556 092
Variabele vergoedingen 372 163
Andere voordelen 123 524

Totaal 1 051 779

(in euro)      Emolumenten Tantièmes Totaal

Jef Colruyt (voorzitter) 28 750,00 29 849,81 58 599,81

Jan De Ville (uitvoerend bestuurder) 57 500,00 59 600,79 117 100,79

Frans Colruyt 11 500,00 14 924,90 26 424,90

Piet Colruyt 16 100,00 14 924,90 31 024,90

Wim Colruyt 18 350,00 14 924,90 33 274,90

François Gillet (*) 16 100,00 14 924,90 31 024,90

Bvba Merisco (Guido Beazar) 11 500,00 14 924,90 26 424,90

Bvba Temad (Thierry Janssen) 24 600,00 14 924,90 39 524,90

Totaal Raad van Bestuur 184 400,00 179 000,00 363 400,00

(*) De vergoedingen worden betaald aan de nv Sofina.
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4
Informatie 

aan de 
aandeel-
houders

4.1 Kalender voor de aandeelhouders

8 september 2007 uiterste datum voor neerlegging van aandelen voor deelname aan de jaarlijkse Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders

12 september 2007 17.00 uur Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar 2006/2007

19 september 2007 betaalbaarstelling dividend coupon nr. 8

8 oktober 2007 attesten i.v.m. vrijstelling of verminderde roerende voorheffing op dividenden in ons bezit

28 november 2007 17.45 uur aankondiging halfjaarlijkse informatie van het boekjaar 2007/2008

29 november 2007 publicatie halfjaarlijkse informatie van het boekjaar 2007/2008 

informatievergadering voor financiële analisten

12 juni 2008 17.45 uur aankondiging resultaat van het boekjaar 2007/2008

13 juni 2008 publicatie resultaat van het boekjaar 2007/2008

informatievergadering voor financiële analisten

31 juli 2008 jaarverslag 2007/2008 beschikbaar op www.dolmen.be

6 september 2008 uiterste datum neerlegging van aandelen voor deelname aan de jaarlijkse Algemene Vergadering

van Aandeelhouders

10 september 2008 17.00 uur Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar 2007/2008

Nico, Training Officer, De Pinte



4.2 Dividend van het 
boekjaar 2006/2007
(onder voorbehoud van goedkeuring door de 
Algemene Vergadering)

De Raad van Bestuur stelt voor een brutodividend van € 0,44 toe
te kennen aan de in de winst van het boekjaar 2006/2007 delende
aandelen van Dolmen Computer Applications nv. Dit vertegen-
woordigt een stijging van 15,79 % vergeleken met vorig boekjaar
en ligt in lijn met de gestegen nettowinst.

Voor de Belgische aandeelhouders van Dolmen Computer
Applications nv betekent dat een nettodividend van € 0,33 per
aandeel, na de inhouding van 25 % roerende voorheffing.

Personeelsleden van de Groep Dolmen, die in 2006 hebben 
ingeschreven op de kapitaalverhoging van Dolmen Computer
Applications nv, genieten van een verlaagde voorheffing op de
dividenden (AFV-aandelen). Voor die aandelen bedraagt het
nettodividend € 0,37 per aandeel na inhouding van 15 % roerende
voorheffing. De kapitaalverhogingen voorbehouden aan de werk-
nemers van de Groep Dolmen hebben steeds plaatsgevonden
met uitgifte van VVPR-strips, welke recht geven op dividenden
met verlaagde roerende voorheffing van 15 %.

Voor buitenlandse aandeelhouders kan het bedrag van het netto-
dividend verschillen afhankelijk van de tussen België en de diverse
landen geldende dubbele belastingverdragen. De hiervoor
benodigde attesten dienen uiterlijk op 8 oktober 2007 in ons bezit
te zijn. 

Het dividend van het boekjaar 2006/2007 zal betaalbaar worden
gesteld vanaf 19 september 2007 door afgifte van coupon nr. 8
van de aandelen Dolmen Computer Applications nv aan de loketten
van de hiernavermelde financiële instellingen:

Fortis Bank
ING Bank
KBC Bank
Dexia Bank

4.3 Informatie over het  
aandeel Dolmen 
Computer Applications nv

Het aandeel Dolmen Computer Applications nv is sinds oktober
1999 genoteerd op Euronext Brussel (Compartiment C, Small
Caps). De VVPR-strip is sinds januari 2006 op de koerslijsten van
Euronext Brussel opgenomen.

Aandeel Dolmen CA (DOL) ISIN BE0003776904
VVPR-strip Dolmen CA (DOLS) ISIN BE0005592630

jun jul aug sep okt dec feb2007 mar

11,5

11

10,5

10
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Bron: www.euronext.com

Euro

Overzicht aandelen nv Dolmen Computer Applications 2006/2007 2005/2006

Aantal aandelen (31/03):
Gewone aandelen 8 185 190 8 174 690
VVPR aandelen 183 797 155 160
Totaal aantal aandelen 8 368 987 8 329 850
Aandelen in eigen bezit - 68 960 - 75 901
Aandelen in bezit van dochterondernemingen - 10 500 0
Eigen aandelen voorbehouden voor winstparticipatie 2006/2007 + 13 943 + 8 152
Totaal aantal dividendgerechtigde aandelen 8 303 470 8 262 102

Brutodividend 0,44 0,38
Nettodividend/gewoon aandeel 0,330 0,285
Nettodividend/VVPR-aandeel 0,374 0,323
Nettowinst per aandeel gewoon (1) 0,84 0,73
Nettowinst per aandeel na dilutie (2) 0,84 0,73
Gewogen gemiddeld aantal aandelen (min eigen aandelen) (1) 8 266 144 8 235 044
Gewogen gemiddeld aantal aandelen na dilutie (2) 8 280 107 8 243 485

Notering beurskoers op Euronext Brussel
Hoogste koers van het jaar 12,30 11,20
Laagste koers van het jaar 10,22 9,10
Beurskoers per 31 maart 12,10 10,95
Beurskapitalisatie per 31 maart (in miljoenen euro) 101,26 91,21

12
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Historische koers
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mei



4.4 Kapitaalverhogingen 
voorbehouden aan het
personeel

In oktober 2006 konden de personeelsleden van de Groep
Dolmen, zoals elk jaar, inschrijven op een kapitaalverhoging van
de moedermaatschappij Dolmen Computer Applications nv. 

De personeelsleden onderschreven 28 637 aandelen, wat
overeenkomt met een kapitaalinbreng van € 254 869,30.

Sinds 2000 werd elk jaar een gelijkaardige kapitaalverhoging
doorgevoerd. Zo hebben personeelsleden van de Groep Dolmen
tot op heden ingeschreven op 183 797 aandelen voor een totaal
bedrag van € 1,64 miljoen. 

De aandelen zijn gedurende vijf jaar geblokkeerd.

Hieronder een overzicht van de ingeschreven bedragen per jaar:

(*) Gezien de vijfjarige blokkeringsperiode is verlopen, werden deze aandelen
intussen vrijgegeven.
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Jaar Bedrag (in duizenden euro) Aantal aandelen

2000 (*) 297 18 726

2001 (*) 264 30 485

2002 169 24 083

2003 185 25 410

2004 308 37 799

2005 159 18 657

2006 255 28 637

TOTAAL 1 637 183 797

Bron: www.euronext.com

Datum Hoogste Datum Laagste Datum Koers Gemidd. Gemidd. Aantal Bedrag in Aantal
koers hoogste koers laagste laatste openings- afsluit- verhand. duizenden tran.

koers koers dag/mnd koers koers aandelen euro dagen

april ‘06 11,85 06 apr 10,91 03 apr 11,09 11,41 11,41 70 529 808,30 18

mei ‘06 11,40 11 mei 10,50 22 mei 11,00 10,94 10,95 113 050 1 220,27   22

juni ‘06 11,50 20 jun 10,30 15 jun 11,25 10,81 10,75 57 998 629,29 22

juli ‘06 11,33 04 jul 10,50 27 jul 10,55 10,82 10,80 47 345 520,47 20

augustus ‘06 10,89 02 aug 10,49 25 aug 10,54 10,55 10,53 125 906 1 334,26 23

september ‘06 10,85 04 sep 10,15 26 sep 10,39 10,45 10,48 64 840 674,83 21

oktober ‘06 10,99 19 okt 10,30 02 okt 10,60 10,58 10,56 49 310 522,79 22

november ‘06 11,75 08 nov 10,52 03 nov 11,17 11,24 11,25 87 412 992,29 22

december ‘06 11,65 14 dec 11,05 01 dec 11,50 11,38 11,40 98 095 1 111,33 19

januari ‘07 12,50 16 jan 11,50 02 jan 12,00 11,89 11,93 94 638 1 129,87   22

februari ‘07 12,30 07 feb 11,63 13 feb 12,00 12,01 12,01 103 427 1 253,32   20

maart ‘07 12,25 01 mar 11,62 14 mar 12,10 11,88 11,86 60 273 721,70 22

Gemiddelde 11,15 11,15 81 069 909,89

Totaal 972 823 10 918,72 253



4.6 Warrants

In 1999, bij de introductie van de aandelen Dolmen Computer
Applications nv op de beurs, heeft een Buitengewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders besloten om warrants uit te
geven voor alle personeelsleden van de Groep Dolmen.

Sinds 2000 hebben verschillende Buitengewone Algemene
Vergaderingen van Aandeelhouders besloten om warrants uit te
geven ten voordele van de bestuurders en directeurs van de Groep
Dolmen.

Hierna vindt u een overzicht van de warrants, hun uitoefeningperiode
en de inschrijvingsprijs. Het betreft de nog niet uitgeoefende
warrants, na aftrek van de vervallen (wegens uitdiensten) en de
geweigerde warrants. Elke warrant geeft aan zijn houder het recht
om op een nieuw aandeel Dolmen Computer Applications nv in te
schrijven aan de aangeduide inschrijvingsprijs.

Indien de totaliteit van de warrants (103 200) wordt uitgeoefend,
zal het totale aantal aandelen met 1,23 % stijgen.

(*) De Buitengewone Algemene Vergadering van 26 juni 2003 heeft gebruik gemaakt van de wet- 
telijke mogelijkheid, zoals gestipuleerd in de Programmawet van 24 december 2002 (BS 31 
december 2002), om de uitoefeningperiode van de warrants, uitgegeven tussen 1 januari 1999 
en 31 december 2002 te verlengen met hoogstens drie jaar, zonder bijkomende fiscale last.

(**) Van de 12 000 warrants toegekend in 2003, werden er in januari 2007 voor in totaal 10 500 
uitgeoefend aan de vastgelegde uitoefenprijs van € 8,67. De resterende 1 500 warrants van 
2003 vervallen om reden van uitdienst.
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Boekjaar Bedrag winstparticipatie Bruto bedrag Aantal Bruto bedrag Aantal Aantal
(in duizenden euro) cash  werknemers aandelen werknemers aandelen

2001/2002 620,56 363,81 498 256,75 303 19 626
2002/2003 433,74 284,23 573 149,51 260 19 856
2003/2004 479,41 276,75 486 202,66 289 16 654
2004/2005 309,06 188,38 492 120,68 255 10 247
2005/2006 277,57 172,11 488 105,46 252 8 153
2006/2007 469,75 273,38 445 196,37 268 13 943

TOTAAL 2 590,09 1 558,66 1 031,43 88 479

Jaar Aantal Inschrijvings- Uitoefeningsperiode Verlenging (*)
warrants prijs

1999        41 700 € 11,02 01/09/2004 tot 01/09/2007 tot
30/09/2004 30/09/2007

2000 10  000 € 18,34 01/01/2004 tot 01/09/2008 tot
30/01/2004 30/09/2008

01/09/2005 tot 
30/09/2005

2001 10 000 € 9,72 01/01/2005 tot 01/09/2009 tot
30/01/2005 30/09/2009

01/09/2006 tot
30/09/2006

2002 6 250 € 7,85 01/01/2006 tot 01/09/2010 tot
30/01/2006 30/09/2010

01/09/2007 tot
30/09/2007

2003 0 € 8,67 Uitgeoefend in /
(**) januari 2007

2004 11 750 € 9,56 01/01/2008 tot /
30/01/2008

01/09/2009 tot 
30/09/2009

2005 11 750 € 9,98 01/01/2009 tot /
30/01/2009

01/09/2010 tot
30/09/2010

2006 11 750 € 10,50 01/01/2010 tot /
30/01/2010

01/09/2011 tot
30/09/2011

4.5 Winstparticipatie

Met de wet van 22 mei 2001 betreffende de participatie in het
kapitaal en winst van de vennootschappen (BS 9 juni 2001) en
haar uitvoeringsbesluiten, is er binnen de Groep Dolmen een
systeem van winstparticipatie op punt gezet.

De personeelsleden hebben de mogelijkheid om hun winst-
participatie op te nemen onder de vorm van aandelen Dolmen
Computer Applications nv en genieten aldus van de voordelige
fiscale tarieven die de wet voorzien heeft. Conform de wet van 

22 mei 2001 zijn deze aandelen gedurende twee jaar geblokkeerd
op een collectieve effectenrekening.

Voor het boekjaar 2006/2007 stellen wij aan de Algemene
Vergadering voor om € 469 753,14 toe te kennen onder de vorm
van winstparticipatie. 268 werknemers hebben voor aandelen
gekozen. 13 943 van de door ons gekochte eigen aandelen zullen
aan deze werknemers toegekend worden onder opschortende
voorwaarde van goedkeuring door de Algemene Vergadering.
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Huidige kennisgeving Voorgaande kennisgeving Wijzigingen

Aantal % Aantal %

I. Familie Colruyt en aanverwanten

1. Familie Colruyt
Aandelen 499 146 6,03 273 112 3,30 226 034
TOTAAL (*) 499 146 5,92 273 112 3,24 226 034

2. H.I.M. nv
Aandelen 893 444 10,80 0 0,00 893 444
TOTAAL (*) 893 444 10,59 0 0,00 893 444

3. H.I.M. Twee nv
Aandelen 754 225 9,12 751 031 9,08 3 194
TOTAAL (*) 754 225 8,94 751 031 8,92 3 194

4. D.I.M. nv
Aandelen 1 159 011 14,00 558 067 6,75 600 944
TOTAAL (*) 1 159 011 13,73 558 067 6,63 600 944

TOTAAL FAMILIE COLRUYT HANDELEND IN OVERLEG

Aandelen 3 305 826 39,95 1 582 210 19,12 1 723 616
TOTAAL (*) 3 305 826 39,18 1 582 210 18,78 1 723 616

II. Personeel Dolmen

1. Personeelsleden Dolmen
Aandelen 165 060 2,00 165 060 2,00
Warrants 162 850 100,00 149 350 100,00 13 500
TOTAAL (*) 327 910 3,89 314 410 3,73 13 500

TOTAAL PERSONEEL
Aandelen 165 060 2,00 165 060 2,00
Warrants 162 850 100,00 149 350 100,00 13 500
TOTAAL (*) 327 910 3,89 314 410 3,73 13 500

Schematisch overzicht van kennisgeving van deelneming van de groep referentieaandeelhouders waarbij de wettelijke drempels per
schijf van 5 % van toepassing zijn (transparantiekennisgeving van 8 december 2004):

III. Groep Dolmen

1. Dolmen Computer Applications nv 
Aandelen 13 065 0,15 29 792 0,36 - 16 727
TOTAAL (*) 13 065 0,15 29 792 0,35 - 16 727

2. GSE nv 
(gefuseerd met Dolmen Computer Applications op 28/09/05)
Aandelen 28 639 0,35 28 639 0,35
TOTAAL (*) 28 639 0,34 28 639 0,34

TOTAAL VERBONDEN ONDERNEMINGEN (Dolmen Computer Applications + GSE) 

Aandelen 41 704 0,50 58 431 0,71
TOTAAL (*) 41 704 0,49 58 431 0,69

IV. Groep Sofina

1. Rebelco nv (dochtermaatschappij)
Aandelen 400 228 4,84 400 228 4,84
TOTAAL (*) 400 228 4,74 400 228 4,75

2. Sofina nv 
Aandelen 222 222 2,68 0 0,00 222 222
TOTAAL (*) 222 222 2,63 0 0,00 222 222

TOTAAL GROEP SOFINA

Aandelen 622 450 7,52 400 228 4,84 222 222
TOTAAL (*) 622 450 7,38 400 228 4,75 222 222

TOTAAL VAN IN OVERLEG HANDELENDE PERSONEN: (Familie Colruyt + Groep Sofina + Groep Dolmen)

Aandelen 4 135 040 49,97 2 205 929 26,66 1 929 120
Warrants 162 850 100,00 149 350 100,00 13 500
TOTAAL (*) 4 297 890 50,94 2 355 279 27,92 1 942 620

Op een noemer van: Toestand op 31/03/2005
Aandelen 8 273 394
Warrants 162 850
TOTAAL 8 436 244

(*) De percentages vermeld in de rubriek ‘totaal’ houden rekening met het totaal aantal aandelen + de warrants.



4.7 Inkoop van eigen 
aandelen

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 oktober 2006
werd machtiging verleend om maximum 10 % van het totaal aantal
uitgegeven aandelen Dolmen Computer Applications nv (832 985)
te verwerven en dit tot 23 april 2008.

De Raad van Bestuur heeft gebruik gemaakt van de haar verleende
machtiging om eigen aandelen in te kopen.

Per 31 maart 2007 heeft Dolmen Computer Applications nv 
79 460 aandelen in portefeuille.

In bezit op 31 maart 2006 75 901
Winstparticipatie boekjaar 2005/2006             - 8 153
Eigen aandelen in bezit van dochtervennootschap JCS nv 10 500
Inkoop eigen aandelen tot 31 maart 2007 1 212

TOTAAL 79 460

Daarvan zullen 13 943 aandelen toegekend worden aan de werk-
nemers die hun winstparticipatie 2006/2007 onder de vorm van
aandelen wensen te krijgen, onder opschortende voorwaarde van
goedkeuring door de Algemene Vergadering.

Overeenkomstig artikel 622 par. 1 van het Wetboek van
Vennootschappen zijn de stemrechten verbonden aan de aandelen
of deelbewijzen die de vennootschap of de dochterondernemingen
bezitten, geschorst.

4.8 Aandeelhoudersstructuur
van Dolmen Computer 
Applications nv

In het kader van de wet van 2 maart 1989 (openbaarmaking van
belangrijke deelnemingen in op de beursgenoteerde vennoot-
schappen) werden ons volgende kennisgevingen van deelneming
overgemaakt.

Op 8 december 2004 ontvingen we een laatste maal een kennis-
geving van deelneming van de in overleg handelende referentie-
aandeelhouders (familie Colruyt, Rebelco nv, Sofina nv, Groep
Dolmen en personeel Dolmen). Gerelateerd aan het totaal aantal
uitgegeven aandelen van 8 368 987 op 31 maart 2007 geeft dit de
volgende toestand:

Tussen de aandeelhouders familie Colruyt, H.I.M. nv, H.I.M. Twee
nv, D.I.M. nv, Rebelco nv en Sofina nv bestaat een overeenkomst
om in overleg op te treden.

De nv Colruyt handelt niet langer in overleg met de hoofd-
aandeelhouders familie Colruyt, Groep Sofina en Groep Dolmen.

De vennootschap heeft geen kennis van andere overeenkomsten
tussen aandeelhouders.

Op 27 maart 2006 heeft de Spaanse investeringsvennootschap
Bestinver Gestion S.G.I.I.C. S.A. een kennisgeving van deelneming
bekendgemaakt waaruit blijkt dat deze vennootschap 420 950
aandelen Dolmen Computer Applications (5,03 %) verworven
heeft. 

Schematisch overzicht van kennisgeving van deelneming van de
groep referentieaandeelhouders waarbij de wettelijke drempels
per schijf van 5 % van toepassing zijn (transparantiekennisgeving
van 8 december 2004): zie tabel op blz. 36.

4.9 Informatie inzake de 
opdrachten en honoraria
van de Commissaris

De Commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren wordt vertegenwoor-
digd door de heren Ludo Ruysen en Jo Vanderbruggen.

De vergoedingen inzake de audit van de jaarrekeningen van de
Groep Dolmen worden na advies van het auditcomité door de
Raad van Bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene
Vergadering der Aandeelhouders.

De door KPMG gefactureerde vergoedingen exclusief btw in
boekjaar 2006/2007 bedragen € 68 037 als volgt uitgesplitst:
Controleopdrachten: € 65 326
Andere geleverde prestaties: € 2 711
Er werden geen belastingadviesopdrachten geleverd.
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Meer dan Titularis Minder dan
% van de % van de
effecten effecten

45 Familie Colruyt, Groep Sofina (Rebelco nv 50
en Sofina nv), Groep Dolmen, personeel
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5
Financiële
informatie

2006/2007

5.1 Geconsolideerde jaarrekening Groep Dolmen 
2006/2007 en toelichtingen
Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Koen, Applications Group Manager, Huizingen

(in duizenden euro)

Opbrengsten
Infrastructuurproducten
Diensten

Overige bedrijfsopbrengsten

Bedrijfsopbrengsten

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Diensten en diverse goederen
Personeelskosten
Afschrijvingen en waardeverminderingen
Voorzieningen
Overige bedrijfskosten

Bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat voor netto financieel resultaat

Financieringsbaten
Financieringslasten

Winst voor belastingen

Winstbelastingen

Winst over het boekjaar

Toe te rekenen aan: aandeelhouders van de moedermaatschappij
Minderheidsbelang

Winst over het boekjaar

Gewone winst per aandeel
Verwaterde winst per aandeel

Toel.

2

3

4
5

6

7
7

8.1

18
18

31/03/2007 

145 362,07
75 692,86
69 669,21

1 940,17 

147 302,24

70 069,46
16 265,53
46 783,91

4 708,32
- 499,68

579,64

137 907,18

9 395,06

1 016,45
345,13

10 066,38

- 3 142,12

6 924,26

6 924,26
0,00

6 924,26

0,84 
0,84

31/03/2006

137 685,93
72 919,00
64 766,93

2 220,87

139 906,80

66 484,15 (*)
14 861,72 (*)
44 942,58 (*)

4 335,70
- 370,12 (*)

789,92

131 043,95

8 862,85

784,27 (*)
400,59

9 246,52

- 3 225,89 

6 020,63

6 020,63
0,00

6 020,63

0,73 
0,73

(*) De gepubliceerde cijfers op het boekjaar 2005/2006 werden als volgt aangepast (zie toelichtingen):
1) De aankopen derden werden van rubriek ‘kostprijs handelsgoederen’ geherklasseerd naar rubriek ‘diensten en diverse’ goederen
2) De onkostenvergoedingen werden van rubriek ‘diensten en diverse goederen’ geherklasseerd naar rubriek ‘personeelskosten’
3) De ‘voorzieningen’ voor vervroegde uitdiensttredingen werden van rubriek voorzieningen geherklasseerd naar rubriek ‘personeelskosten’
4) De bekomen betalingskortingen van leveranciers werden geherklasseerd van rubriek ‘financieringsbaten’ naar rubriek ‘kostprijs handelsgoederen’
Voor het boekjaar 2005/2006 werd er daarom € 0,32 miljoen geherklasseerd van de ‘financieringsbaten’ naar het ‘bedrijfsresultaat’ waardoor de
bedrijfswinst evolueert van € 8,54 miljoen naar € 8,86 miljoen.



(in duizenden euro)

Winstparticipatie uit te betalen in aandelen (*)

Nettowinst rechtstreeks verwerkt in eigen vermogen

Winst over het boekjaar

Totaalresultaat over het boekjaar 

31/03/2007

194,55 

194,55

6 924,26 

7 118,81

(in duizenden euro)

ACTIVA
Goodwill
Andere immateriële activa
Materiële vaste activa
Overige beleggingen
Uitgestelde belastingsvorderingen

Totaal vaste activa

Voorraden
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Geldmiddelen en kasequivalenten
Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

Totaal vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

EIGEN VERMOGEN

Geplaatst kapitaal
Ingehouden winsten

Minderheidsbelangen

Totaal eigen vermogen

VERPLICHTINGEN

Rentedragende leningen en overige langlopende financieringsschulden
Voorzieningen
Uitgestelde belastingsverplichtingen

Totaal langlopende verplichtingen

Rentedragende leningen en overige kortlopende financieringsschulden
Handelsschulden
Te betalen belastingen
Schulden m.b.t. het personeel
Overige te betalen posten

Totaal kortlopende verplichtingen

Totaal verplichtingen

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

Toel.

9
9

10
11
8.2

13
14
15
16
27

17

19
20
8.2

19

21

31/03/2007

1 447,07
784,48

20 584,45
25,00

0,00

22 841,00

3 766,55
39 883,23

1 575,57
32 653,90

0,00

77 879,25

100 720,25

15 517,40
42 108,77

0,00

57 626,17

4 462,64
923,71

1 334,46

6 720,81

1 487,55
11 796,28

3 128,24
14 640,83

5 320,38

36 373,27

43 094,08

100 720,25

31/03/2006

1 447,07
960,56

20 040,31
0,00
0,00

22 447,94

5 998,81
31 741,10

1 303,54
33 740,72

1 820,16

74 604,33

97 052,27

15 171,50
38 360,64

0,00

53 532,14

5 950,19
1 382,92
1 828,14

9 161,25

1 487,55
10 102,74

2 705,10
14 576,95

5 486,54

34 358,88

43 520,13

97 052,27

39

31/03/2006

0 

0,00

6 020,63 

6 020,63

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

Geconsolideerde balans

(*) Conform IFRS 2 wordt vanaf het boekjaar 2006/2007 de winstparticipatie die zal worden betaald in aandelen verwerkt via het eigen vermogen.
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(in duizenden euro)

Winst over het boekjaar

Winstbelastingsuitgaven

Opbrengsten uit vlottende activa

Kosten van schulden

1. Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Boekwinst/verlies op vervreemding van materiële vaste activa

Waardeverminderingen op handelsvorderingen en voorraden

Toename/(afname) voorzieningen

Winstparticipatie uitbetaald in aandelen

2. Aanpassing van niet-geldelijke posten

(Toename)/afname van voorraden

(Toename)/afname van handelsvorderingen

(Toename)/afname van overige vorderingen

Toename/(afname) van handelsschulden

Toename/(afname) ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Toename/(afname) van te betalen belastingen en schulden m.b.t. personeel

Toename/(afname) van overige te betalen posten

3. Toename/afname werkkapitaal

Betaalde rente

Ontvangen rente

Betaalde winstbelastingen

4. Financierings- en belastingsstromen
NETTOKASSTROOM UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN

Verwerving van immateriële vaste activa

Verwerving van materiële vaste activa

Verwerving van nieuwe deelnemingen na aftrek van liquide middelen

Ontvangsten uit de verkoop van materiële en immateriële vaste activa

Ontvangsten uit de verkoop van deelnemingen na aftrek van liquide middelen

NETTOKASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

Ontvangsten uit de uitgifte van aandelenkapitaal

Verkoop (inkoop) van eigen aandelen

Nieuwe leningen

Aflossing van leningen

Betaalde dividenden/tantièmes

NETTOKASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

NETTOTOENAME/-AFNAME VAN GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN

Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 april

Geldmiddelen en kasequivalenten op 31 maart

Nettotoename/-afname van geldmiddelen en kasequivalenten

Geconsolideerde kasstroomtabel

Toel.

2

8.1

7

7

9/10/27

3/6

9

10

17

17

19

16

31/03/2007

6 924,26

3 142,12

- 1 008,13

317,66

9 375,91

4 133,58

- 500,96

644,70

- 306,77

194,55

4 165,09

1 831,03

- 8 385,60

- 371,26

1 693,53

214,71

296,51

- 374,58

- 5 095,65

- 323,41

1 071,96

- 3 475,08

- 2 726,53
5 718,82

- 87,32

- 5 016,15

- 25,03

2 922,95

0,99

- 2 204,56

345,90

- 140,29

0,00

- 1 487,55

- 3 319,14

- 4 601,08

- 1 086,82

33 740,72
32 653,90

- 1 086,82

31/03/2006

6 020,63

3 225,90

- 748,43

388,45

8 886,55

4 096,16

- 460,00

251,06

- 398,79

101,24

3 589,67

- 182,41

- 1 136,35

- 57,86

3 818,79

- 1 296,55

415,22

- 18,77

1 542,07

- 394,20

779,29

- 4 070,96

- 3 685,87
10 332,42

- 709,07

- 4 905,45

- 5,73

703,05

6,35

- 4 910,85

158,58

0,00

0,00

- 1 491,34

- 2 934,93

- 4 267,69

1 153,88

32 586,84
33 740,72

1 153,88
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Verslag van de Commissaris aan de Algemene 
Vergadering der Aandeelhouders van 12 september 
2007 over de geconsolideerde jaarrekening van 
de Groep Dolmen, afgesloten op 31 maart 2007
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1. Grondslagen voor financiële verslaggeving
2. Gesegmenteerde informatie
3. Overige bedrijfsopbrengsten
4. Diensten en diverse goederen
5. Personeelskosten
6. Overige bedrijfskosten
7. Netto financieel resultaat
8.1. Winstbelastingen
8.2. Uitgestelde belastingsvorderingen en -verplichtingen
9. Goodwill en andere immateriële activa
10. Materiële vaste activa
11. Overige beleggingen
12. Afstoting van bedrijfsactiviteiten
13. Voorraden
14. Handelsvorderingen

15. Overige vorderingen
16. Geldmiddelen en kasequivalenten
17. Eigen vermogen
18. Winst per aandeel
19. Rentedragende leningen en overige financieringsschulden
20. Voorzieningen 
21. Overige te betalen posten
22. Risicofactoren
23. Rechten en verplichtingen buiten balans
24. Voorwaardelijke gebeurtenissen
25. Verbonden partijen
26. Gebeurtenissen na balansdatum
27. Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
28. Lijst van geconsolideerde vennootschappen

1. GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE 
VERSLAGGEVING

1.1. GRONDSLAGEN BIJ OPSTELLING VAN DE 
GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Dolmen Computer Applications nv (verder ‘de Onderneming’
genoemd) is gevestigd in België. De vennootschap is genoteerd
op Euronext Brussel (ticker DOL). De geconsolideerde jaarrekening
van de Onderneming over het boekjaar 2006/2007, eindigend op
31 maart 2007, omvat de Onderneming en haar dochteronder-
nemingen (verder ‘de Groep Dolmen’ of ‘Groep’ genoemd) en het
belang van de Groep in geassocieerde deelnemingen en entiteiten
waarover gezamenlijk zeggenschap wordt uitgeoefend.

De geconsolideerde jaarrekening betreffende boekjaar 2006/2007
werd unaniem door de Raad van Bestuur goedgekeurd voor
publicatie op 21 juni 2007.

Overeenstemmingsverklaring
De geconsolideerde jaarrekening van de Groep Dolmen wordt
opgesteld in overeenstemming met de ‘International Financial
Reporting Standards’, die de standaarden en interpretaties
omvatten zoals uitgevaardigd door IASB, SIC en IFRIC en zoals
aanvaard binnen de Europese Unie tot en met 31 maart 2007. 

De hierna uiteengezette grondslagen voor financiële verslag-
geving zijn consistent toegepast voor alle gepresenteerde perioden
in deze geconsolideerde jaarrekening, alsmede bij het opstellen
van de IFRS-openingsbalans op 1 april 2004 in het kader van de
overgang naar IFRS.

Voorstellingsbasis
De geconsolideerde jaarrekening wordt uitgedrukt in duizenden
euro en heeft betrekking op de financiële toestand per 31 maart.
Ze werd opgemaakt op basis van de historische kostprijsmethode
met uitzondering van derivaten en financiële activa die beschik-
baar zijn voor verkoop, welke gewaardeerd worden tegen reële
waarde. De in de balans opgenomen activa en verplichtingen die
afgedekt zijn, worden gewaardeerd tegen reële waarde ten belope
van het afgedekte risico.

De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld voor winst-
verdeling van de moedermaatschappij zoals voorgesteld aan de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met IFRS
vereist dat de leiding van de Groep Dolmen oordelen vormt en
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op
de toepassing van grondslagen, op de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen en verder ook op de opbrengsten en
kosten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen
zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere 

elementen die gegeven de omstandigheden als redelijk kunnen
worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor
het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die
niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen kan worden afgeleid.
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden jaarlijks
beoordeeld en bijgestuurd. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, op
voorwaarde dat de herziening alleen voor die periode gevolgen
heeft. Heeft de herziening gevolgen voor zowel de verslagperiode
als toekomstige periode(n), dan wordt de herziening opgenomen
in de periode van herziening en de toekomstige periode(n).

1.2. WAARDERINGSREGELS VOOR DE GROEP   
DOLMEN

a. Algemeen
De geconsolideerde jaarrekening van de Groep Dolmen bevat de
rekeningen van de moedermaatschappij Dolmen Computer
Applications nv en haar dochterondernemingen, na eliminatie van
onderlinge rekeningen en transacties.

b. Dochterondernemingen
Dochterondernemingen zijn die entiteiten waarover de
Onderneming zeggenschap heeft. Er is sprake van zeggenschap
indien de Onderneming de mogelijkheid heeft om, direct of indirect,
het financiële en operationele beleid van een entiteit te bepalen
teneinde voordelen te verkrijgen uit de activiteiten van de entiteit.
Bij de beoordeling of er sprake is van zeggenschap wordt rekening
gehouden met potentiële stemrechten die op dat moment uitoefen-
baar of converteerbaar zijn. De jaarrekeningen van dochteronder-
nemingen zijn in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen
vanaf de datum waarop voor het eerst sprake is van zeggenschap
tot aan het moment waarop deze eindigt.

c. Geassocieerde ondernemingen
Geassocieerde ondernemingen zijn die entiteiten waarin de Groep
invloed van betekenis heeft op het financiële en operationele beleid,
maar waarover zij geen zeggenschap heeft. 
Dit wordt in het algemeen aangetoond door het bezit van 20 %
tot 50 % van de stemgerechtigde aandelen. Ze worden in de con-
solidatie verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode vanaf
de datum waarop de invloed van betekenis begint tot de datum
waarop de invloed van betekenis eindigt. Wanneer het aandeel
van de Groep in het verlies de boekwaarde van de geassocieerde
onderneming overschrijdt, wordt de boekwaarde herleid tot nul
en worden verdere verliezen niet meer in rekening gebracht,
uitgezonderd in de mate waarin de Groep verplichtingen heeft
aangegaan met betrekking tot deze geassocieerde onderneming.

d. Joint ventures
Joint ventures zijn die entiteiten waarover de Groep gezamenlijke

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
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zeggenschap heeft en waarbij deze zeggenschap in een overeen-
komst is vastgelegd.
Het proportionele aandeel van de Groep in elk van de activa, ver-
plichtingen, baten en lasten van een entiteit waarover gezamenlijk
de zeggenschap wordt uitgeoefend (joint venture), wordt post
voor post samengevoegd met soortgelijke posten in de jaarrekening
van de Groep. 

e. Geëlimineerde transacties bij de consolidatie
Intragroepssaldi en -transacties, met inbegrip van niet-gerealiseerde
winsten op intragroepstransacties, worden bij de opmaak van de
geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd. 
Niet-gerealiseerde winsten uit transacties met geassocieerde
deelnemingen worden geëlimineerd ten belope van het belang
van de Groep in de Onderneming tegenover de deelneming in
deze Onderneming. Voor niet-gerealiseerde verliezen gelden
dezelfde eliminatieregels als voor de niet-gerealiseerde winsten,
met dit verschil dat ze enkel worden geëlimineerd voor zover er
geen indicatie van bijzondere waardevermindering bestaat.

f. Jaarrekeningen van buitenlandse vennootschappen
in vreemde valuta

Voor de consolidatie van de Groep en al zijn dochterondernemingen
worden de jaarrekeningen van de individuele dochterondernemingen
naar euro omgerekend als volgt:

activa en passiva tegen de wisselkoers op balansdatum
resultatenrekening tegen de gemiddelde wisselkoers van het
boekjaar die de wisselkoers op transactiedatum benadert
eigen vermogen tegen de historische wisselkoers

Wisselkoersverschillen die ontstaan bij de omrekening van de
nettoinvestering in buitenlandse dochterondernemingen, geasso-
cieerde deelnemingen en joint ventures tegen de wisselkoers op
balansdatum worden geboekt onder het eigen vermogen, meer
bepaald onder de post ‘omrekeningsverschillen’.

g. Transacties in vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta worden geboekt in euro tegen de
wisselkoersen die maandelijks op de eerste dag van de maand worden
vastgelegd voor de maand waarin de transactie plaatsvindt. 

Alle monetaire activa en passiva, gebaseerd op transacties in
vreemde valuta, worden op balansdatum omgerekend tegen de
op die datum geldende slotkoers.

Winsten en verliezen die voortvloeien uit transacties in vreemde
valuta en uit de omrekening van monetaire activa en passiva in
vreemde valuta, worden in de resultatenrekeningen opgenomen.

Niet-monetaire activa en verplichtingen die in een vreemde valuta
luiden en op basis van historische kosten worden gewaardeerd,
worden omgerekend tegen de wisselkoers op transactiedatum.
Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s die tegen
reële waarde worden opgenomen, worden in euro’s omgerekend
tegen de wisselkoersen die golden op de data waarop de reële
waarden werden bepaald.

h. Goodwill
Voor bedrijfscombinaties vanaf 1 april 2004 wordt goodwill gedefinieerd
als ‘het verschil tussen de kostprijs van overname en de reële
waarde van de overgenomen netto identificeerbare activa’.
Voor bedrijfscombinaties tot en met 31 maart 2004 vloeit de
goodwill voort uit het verschil tussen de kostprijs van overname
en de onder BGAAP hieraan toegekende veronderstelde waarde.
Met betrekking tot de verwerking en opname van bedrijfs-
combinaties tot en met 31 maart 2004 heeft de Groep Dolmen
ervoor gekozen om deze niet te herwerken met het oog op de
opstelling van de IFRS-openingsbalans per 1 april 2004. 
Alle bedrijfscombinaties worden verwerkt via de toepassing van
de overnamemethode.

Goodwill is het verschil tussen de overnameprijs van dochter-
ondernemingen, geassocieerde deelnemingen, joint ventures,

bedrijfsentiteiten of individuele verkooppunten en het aandeel van
de Groep in de reële waarde van de identificeerbare activa en
passiva op datum van de overname.
Om de noodzaak tot een bijzondere waardevermindering te kunnen
beoordelen wordt goodwill toegewezen aan een kasstroomgenererende
eenheid. Op balansdatum worden de kasstroomgenererende
eenheden dan geëvalueerd op indicaties voor bijzondere waarde-
verminderingen.

Goodwill met betrekking tot bedrijfscombinaties waarvoor de
datum van overname voor 31 maart 2004 valt, wordt vanaf 1 april
2004 niet verder afgeschreven maar jaarlijks getoetst voor even-
tuele bijzondere waardeverminderingen. 
Negatieve goodwill, ontstaan bij een overname, wordt onmiddel-
lijk in de resultatenrekening opgenomen.
Voor geassocieerde deelnemingen wordt de boekwaarde van
goodwill opgenomen in de boekwaarde van de investering in de
geassocieerde deelneming.

i. Immateriële activa
De Groep Dolmen heeft ervoor geopteerd geen gebruik te maken
van de mogelijkheid om bij opstelling van de IFRS-openings-
balans per 1 april 2004 de vaste activa te waarderen aan de
marktwaarde. Bijgevolg zijn vaste activa opgenomen aan historische
kost min gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

(i) Onderzoek en ontwikkeling
Kosten van ontwikkeling, waarbij de resultaten worden aange-
wend voor een plan of ontwerp voor de productie van nieuwe of
wezenlijk verbeterde producten of processen, worden geacti-
veerd indien het product of proces technisch en commercieel
haalbaar is en de Groep over voldoende middelen beschikt om de
ontwikkeling te voltooien.

De geactiveerde kosten vloeien voort uit de waardering volgens
integrale kostprijs en omvatten aldus materiaalkosten, directe
arbeidskosten en een redelijk deel van de indirecte kosten.
De overige ontwikkelingskosten worden verwerkt in de resultaten-
rekening op het moment dat ze gemaakt worden.

De geactiveerde ontwikkelingskosten worden gewaardeerd tegen
kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzonde-
re waardeverminderingen.

(ii) Overige immateriële activa
De overige immateriële activa worden gewaardeerd tegen kost-
prijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen. De overige immateriële activa omvatten
concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken, enz.

(iii) Kosten na eerste opname
Kosten na eerste opname voor geactiveerde immateriële activa
worden slechts geactiveerd indien hierdoor de toekomstige eco-
nomische voordelen toenemen die zouden voortvloeien uit de
aanwending van het specifieke actief waarop ze betrekking hebben.
Alle andere kosten worden verwerkt in de resultatenrekening op
het moment dat ze gemaakt worden.

(iv) Afschrijvingen
Immateriële activa worden lineair afgeschreven ten laste van de
resultatenrekening op basis van de geschatte levensduur en dit
voor zover de gebruiksduur niet onbepaald is.

Voor goodwill en immateriële activa met onbepaalde gebruiks-
duur wordt ieder jaar systematisch op balansdatum getoetst of er
zich een bijzondere waardevermindering heeft voorgedaan. 

Overige immateriële activa worden pas afgeschreven op voor-
waarde dat ze gebruiksklaar zijn.

De Groep maakt bij de overige immateriële activa onderscheid
tussen licenties, octrooien, gebruiksrechten en andere immateriële
activa. Dit onderscheid vertaalt zich in een verschillende
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gebruiksduur per soort immaterieel activum:
licenties, octrooien: duur van de juridische beschermperiode
gebruiksrechten: contractueel vastgelegde periode

Indien voor deze types geen expliciete levensduur vastgelegd
wordt bij verkrijging, dan worden zij net zoals de andere immateriële
activa afgeschreven over een periode van drie tot maximum vijf
jaar.

j. Materiële vaste activa
De Groep Dolmen heeft er voor geopteerd geen gebruik te maken
van de mogelijkheid om bij opstelling van de IFRS-openingsbalans
per 1 april 2004 de vaste activa te waarderen aan marktwaarde.
Bijgevolg zijn vaste activa opgenomen aan historische kost min
gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

(i) Materiële vaste activa in eigendom
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs
verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waarde-
verminderingen. De kostprijs van zelfvervaardigde activa omvat
onder meer de directe materiaalkosten, de directe arbeidskosten
en een redelijk deel van de indirecte productiekosten.
De Groep heeft geopteerd om kapitaalsubsidies te boeken in
mindering van de aankoopwaarde van materiële vaste activa.

(ii) Kosten na eerste opname
Kosten voor herstelling of vervanging van een onderdeel van een
materieel vast actief worden geactiveerd op voorwaarde dat en
de kostprijs van het actief betrouwbaar bepaald kan worden en
dat de uitgaven zullen resulteren in een toekomstig economisch
voordeel, voortgebracht door het herstelde materieel vast actief.
Kosten die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden op het
moment van uitgave opgenomen in de resultatenrekening.

(iii) Afschrijvingen
Materiële activa worden lineair afgeschreven ten laste van de resul-
tatenrekening op basis van de geschatte gebruiksduur van ieder
onderdeel en dit voor zover de gebruiksduur niet onbepaald is.

De geschatte gebruiksduur wordt als volgt bepaald:
terreinen: onbepaald
gebouwen: 20 tot 45 jaar
onroerende inrichting: 10 tot 15 jaar
roerende inrichting, machines, uitrusting,
meubilair en rollend materieel: 5 tot 15 jaar
informaticamateriaal: 3 tot   5 jaar

Wanneer materiële vaste activa bestaan uit onderdelen met een
ongelijke gebruiksduur, worden deze als afzonderlijke posten
onder de ‘materiële vaste activa’ opgenomen. 

(iv) Materiële vaste activa via leaseovereenkomsten
Financiële leaseovereenkomsten waarbij de risico’s en voordelen
verbonden met het geleasde actief vrijwel geheel overgedragen
worden aan de Groep, worden in de balans opgenomen als ‘materieel
vast actief’ tegen het laagste van de reële waarde en de contante
waarde der minimale leasebetalingen.
De afschrijvingsperiode van de leaseovereenkomsten is gelijk aan
het kortste van de geschatte gebruiksduur van het geleasde
actief zoals hierboven bepaald of de duur van het leasecontract.

k. Financiële activa
Beleggingen in aandelen worden beschouwd als financiële activa
beschikbaar voor verkoop en worden derhalve gewaardeerd
tegen reële waarde als die betrouwbaar bepaald kan worden. Is
dit niet het geval, dan wordt de belegging gewaardeerd tegen
historische kostprijs. De reële waarde van de financiële activa,
geclassificeerd als aangehouden voor handelsdoeleinden en
beschikbaar voor verkoop, is de genoteerde biedprijs per balans-
datum.

Veranderingen in de boekwaarde van financiële activa worden
rechtstreeks in het eigen vermogen geboekt behoudens bijzon-

dere waardeverminderingsverliezen en in geval van monetaire
posten zoals schuldbewijzen of valutakoersverschillen. Wanneer
deze beleggingen niet langer in de balans worden opgenomen,
wordt de cumulatieve winst die (of het cumulatieve verlies dat)
rechtstreeks in het eigen vermogen is verwerkt, opgenomen in de
winst- en verliesrekening. Voor zover zij rentedragende beleggingen
betreffen, wordt de rente op basis van de effectieve rentemethode
in de winst- en verliesrekening opgenomen. 

l. Voor verkoop aangehouden activa en beëindigde 
bedrijfsactiviteiten

De voor verkoop aangehouden activa worden gewaardeerd aan
de laagste van de boekwaarde en de reële waarde na aftrek van
de verkoopkosten. Idem dito voor een bedrijfsactiviteit die wordt
beëindigd of verkocht.

m. Bijzondere waardeverminderingen
De boekwaarde van alle activa, met uitzondering van de uitge-
stelde belastingvorderingen en de voorraden, wordt op iedere
balansdatum geëvalueerd en onderzocht op eventuele indicaties
voor bijzondere waardeverminderingen. In het geval zulke indica-
ties bestaan, wordt voor elk betrokken actief een schatting van de
realiseerbare waarde gemaakt.

Indien de realiseerbare waarde van het actief of de kasstroom-
genererende eenheid waartoe het behoort, lager ligt dan de boek-
waarde, dan wordt er in de resultatenrekening een bijzondere
waardevermindering erkend ten belope van dit verschil.

De Groep heeft ‘kasstroomgenererende eenheid’ gedefinieerd als
‘de operationele eenheid waartoe het activum eenduidig kan toe-
gewezen worden’. Onder ‘operationele eenheid’ begrijpt de Groep
‘een vennootschap, een bedrijfsentiteit of een significante afdeling’.

Bijzondere waardeverminderingsverliezen bij de eerste classificatie
als aangehouden voor verkoop worden in de winst- en verliesrekening
opgenomen, zelfs indien er sprake is van een herwaardering.
Hetzelfde geldt voor winsten en verliezen bij latere herwaardering
(activa aangehouden voor verkoop).
Bij het bepalen van de bedrijfswaarde wordt de contante waarde
van de geschatte toekomstige kasstromen berekend met behulp
van een disconteringsvoet vóór belasting die een afspiegeling is
van zowel de actuele markttaxaties van de tijdswaarde van geld
als van de specifieke risico’s met betrekking tot het actief. Voor
een actief dat geen kasontvangsten genereert die in hoge mate
onafhankelijk zijn van die van andere activa, wordt de realiseer-
bare waarde bepaald voor de kasstroomgenererende eenheid
waartoe het actief behoort.

Impairment
Bijzondere waardeverminderingsverliezen, opgenomen met
betrekking tot kasstroomgenererende eenheden, worden eerst in
mindering gebracht op de boekwaarde van eventueel aan
kasstroomgenererende eenheden (of groepen van eenheden) 
toegerekende goodwill en vervolgens naar rato in mindering
gebracht op de boekwaarde van de overige activa van de eenheid
(of groep van eenheden).

Indien een daling van de reële waarde van een voor verkoop
beschikbaar financieel actief rechtstreeks in het eigen vermogen
is opgenomen en er objectieve aanwijzingen zijn dat het actief
een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan, wordt het
cumulatieve verlies dat rechtstreeks in het eigen vermogen was
verwerkt, opgenomen in de winst- en verliesrekening, ondanks
het feit dat het financiële actief niet van de balans is verwijderd.
Het cumulatieve verlies dat in de winst- en verliesrekening wordt
opgenomen, is het verschil tussen verkrijgingsprijs en de huidige
reële waarde, verminderd met een eventueel bijzonder waarde-
verminderingsverlies op dat financiële actief dat eerder in de
winst- en verliesrekening is opgenomen.

Terugneming van bijzondere waardeverminderingen
Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een
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belegging in een eigenvermogensinstrument, geclassificeerd als
beschikbaar voor verkoop, wordt niet via de winst- en verliesrekening
teruggenomen. Als de reële waarde van een voor verkoop
beschikbaar schuldbewijs stijgt en de stijging objectief in verband
kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de
opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies in de
winst- en verliesrekening, dient het bijzondere waardeverminde-
ringsverlies te worden teruggenomen, waarbij het bedrag van de
terugname in de winst- en verliesrekening wordt opgenomen.
Met betrekking tot goodwill worden geen bijzondere waardever-
minderingsverliezen teruggenomen.
Voor andere activa wordt een bijzonder waardeverminderings-
verlies teruggenomen als de schattingen zijn veranderd aan de
hand waarvan de realiseerbare waarde was bepaald.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt uitsluitend
teruggenomen voor zover de boekwaarde van het actief niet
hoger is dan de boekwaarde - na aftrek van afschrijvingen of
amortisatie - die zou zijn bepaald als geen bijzonder waarde-
verminderingsverlies was opgenomen.

n. Voorraden
De voorraden worden opgenomen tegen kostprijs, of netto-
opbrengstwaarde indien deze lager is.
De kostprijs van de voorraden omvat de inkoopkosten, de con-
versiekosten en de kosten voortvloeiend uit het transport en de
opslag en verminderd met de kortingen ontvangen van leveranciers.
De voorraadonderdelen aangehouden voor onderhoud en herstellingen,
worden over een periode van zes jaar afgeschreven.

o. Geldbeleggingen
Voor handelsdoeleinden aangehouden geldbeleggingen worden
geclassificeerd als vlottende activa en gewaardeerd tegen reële
waarde, waarbij de daaruit voortvloeiende winsten of verliezen
worden opgenomen in de resultatenrekening.

p. Geldmiddelen en kasequivalenten
Geldmiddelen en kasequivalenten bestaan uit kas- en banksaldi
en andere direct opvraagbare deposito’s of termijnrekeningen op
minder dan drie maanden. Rekeningcourantkredieten die direct
opeisbaar zijn en die een integraal deel van het middelenbeheer
van de Groep vormen, maken in het kasstroomoverzicht deel uit
van geldmiddelen en kasequivalenten.

q. Handels- en overige vorderingen
(i) Werken in uitvoering 

(onderhanden projecten in opdracht van derden)
De verwerking van de werken in uitvoering (ook ‘turnkeyprojecten’
of ‘vasteprijsprojecten’ genoemd) gebeurt volgens de ‘Percentage of
Completion Method’ waarbij het afwerkingspercentage gebaseerd
is op een zo juist mogelijke inschatting van de reeds gepresteerde
uren en geactualiseerde vooruitzichten van nog te presteren uren
om het vasteprijscontract af te werken.

Werken in uitvoering worden gewaardeerd tegen kostprijs plus tot
dan toe opgenomen winst, verminderd met gefactureerde termijnen
naar rato van de voortgang van het project.  

De kostprijs omvat, naast alle uitgaven die rechtstreeks verband
houden met specifieke projecten, ook een toerekening van de
gemaakte vaste en variabele indirecte kosten in verband met de
contractactiviteiten van de Groep en dit op basis van een normale
productiecapaciteit.

De winsten worden op basis van de voortschrijding der werken in
resultaat opgenomen.
Indien het waarschijnlijk is dat de totale kosten de contract-
waarde zullen overstijgen, wordt het verlies onmiddellijk in kost
genomen.

Bij projecten waarvoor de waardering naar rato vooruitgang van
het project (de opgelopen kosten inclusief winst of verlies) groter
zijn dan de facturaties, wordt het verschil getoond als een actief
onder de rubriek ‘handels- en overige vorderingen’. Voor projecten
waarbij de facturaties groter zijn dan de opgelopen kosten inclusief

winst of verlies, wordt het verschil gepresenteerd op het passief
onder de rubriek ‘ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen’.

(ii) Andere handels- en overige vorderingen
Handels- en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen
kostprijs min de nodige voorzieningen voor bedragen die de
Groep niet-invorderbaar acht. 

r. Eigen vermogen
(i) Kapitaal, reserves en overgedragen resultaat
Door de Raad van Bestuur voorgestelde dividenden worden pas
onder de verplichtingen opgenomen na beslissing van de
Algemene Vergadering der Aandeelhouders. Tot deze formele
goedkeuring zitten de voorgestelde dividenden vervat in het
geconsolideerde eigen vermogen van de Groep.

(ii) Inkoop van eigen aandelen
Aandelen van de Groep aangekocht door ‘de Onderneming’ of
ondernemingen behorende tot de Groep worden aan kostprijs in
mindering van het eigen vermogen geboekt, met inbegrip van
rechtstreeks toerekenbare kosten.

(iii) Minderheidsbelangen
Minderheidsbelangen omvatten het deel, toebehorend aan de
minderheidsaandeelhouders, van de reële waarde van de identifi-
ceerbare activa en passiva zoals die geboekt worden bij de over-
name van een dochteronderneming en dit samen met het
gelijkaardige deel in het gerealiseerde resultaat van de daarop-
volgende perioden.

s. Voorzieningen
Een voorziening wordt slechts in de balans opgenomen indien er
een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting rust op de
Groep als gevolg van een gebeurtenis uit het verleden en indien
voor de afwikkeling van die verplichting waarschijnlijk een uit-
stroom van middelen vereist is, die betrouwbaar ingeschat kan
worden.

Het bedrag van de voorziening is gebaseerd op de beste schatting
van de uitgaven die vereist zijn om de op balansdatum bestaande
verplichting volledig af te wikkelen.

Indien de invloed door actualisatie van de toekomstige benodigde
kasuitgaven materieel is, worden de voorzieningen jaarlijks geactuali-
seerd aan de hand van op balansdatum algemeen gehanteerde
disconteringsvoeten, die de tijdswaarde van geld uitdrukken.
Milieuvoorzieningen worden aangelegd in overeenstemming met
de wettelijke verplichtingen. Met betrekking tot vasteprijscontracten
wordt in de balans een voorziening voor garanties opgenomen
berekend op basis van historische gegevens.

t. Personeelsvoordelen
(i) Pensioenplannen
De pensioenplannen van de Groep betreffen toegezegde bijdrage-
regelingen. Betaalde bijdragen in verband met deze plannen worden
onmiddellijk in de resultatenrekening opgenomen in het jaar waarin
ze zich voordoen.

(ii) Brugpensioenen
Brugpensioenen worden beschouwd als een ontslagvergoeding die
een gevolg is van een aanbod ter aanmoediging van vrijwillige pen-
sionering. De voorziening voor brugpensioenen wordt gevormd
door de actuele waarde te berekenen van toekomstige tussen-
komsten ten gevolge van de lopende brugpensioenen maar tevens
ten gevolge van de toekomstige brugpensioenen voor die populatie
van werknemers waarvan met voldoende zekerheid kan gesteld
worden dat ze gebruik zullen maken van de mogelijkheid tot
vervroegde uitdiensttreding.

(iii) Andere langetermijnpersoneelsbeloningen
Andere langetermijnpersoneelsbeloningen - onder meer anciënniteits-
premies - worden geboekt ten belope van hun verwachte kost-
prijs over de tewerkstellingsperiode. De verplichtingen worden



over het algemeen jaarlijks gewaardeerd waarbij alle eventuele
verliezen of winsten onmiddellijk opgenomen worden in de resultaten-
rekening.

(iv) Winstparticipaties aan personeelsleden van de Groep
Met de wet van 22 mei 2001 betreffende de participatie in het
kapitaal en in de winst van de vennootschappen is er binnen de
Groep een systeem van winstparticipatie geïntroduceerd. De
werknemers hebben de mogelijkheid om hun winstparticipatie op
te nemen onder de vorm van aandelen Dolmen of als een netto-
bedrag in geld. De toegekende waarde wordt in de resultaten-
rekening opgenomen als een personeelskost. 
Deze transacties verlopen tegen marktconforme voorwaarden.

u. Handels- en andere schulden
Ingeval de gefactureerde termijnen bij werken in uitvoering (onder-
handen projecten) hoger zijn dan de waardering naar rato vooruit-
gang van het project, wordt het saldo onder deze post opgenomen.

v. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Ingeval de gefactureerde termijnen bij werken in uitvoering (onder-
handen projecten) hoger zijn dan de waardering naar rato vooruit-
gang van het project, wordt het saldo onder deze post opgenomen.

w. Rentedragende schulden
Rentedragende schulden worden op balansdatum gewaardeerd
aan kostprijs verminderd met toerekenbare transactiekosten.

x. Opbrengsten
(i) Verkoop van goederen en verlening van diensten
De opbrengsten uit verkoop van goederen worden in de resultaten-
rekening opgenomen op het ogenblik dat de belangrijkste risico’s en
voordelen inzake eigendom van de goederen overgegaan zijn naar
de koper en er niet langer onzekerheid bestaat omtrent de te 
ontvangen vergoeding, de daarmee verband houdende kosten of
eventuele teruggave van goederen.

Opbrengsten uit verleende diensten worden in de resultaten-
rekening opgenomen naar rato van het stadium van voltooiing op
balansdatum. Dit stadium wordt bepaald aan de hand van beoor-
delingen van de reeds uitgevoerde werkzaamheden.

(ii) Werken in uitvoering
Zodra een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van het
resultaat van vasteprijscontracten, worden de contractuele
opbrengsten en kosten in de resultatenrekening verwerkt naar
rato van de afwerkingsgraad van de projecten. Het stadium van
voltooiing wordt bepaald aan de hand van zo accuraat mogelijke
schattingen van de voortgang der werken en vooruitzichten van
de nog te presteren werkzaamheden. Indien het waarschijnlijk is
dat een project verlieslatend zal zijn, wordt dit verlies onmiddellijk
in kost genomen.

y. Kosten
(i) Ontvangen kortingen van leveranciers
Kortingen ontvangen van leveranciers worden in mindering van de
kosten geboekt. Indien deze tussenkomsten specifiek ontvangen
zijn ter vergoeding van welbepaalde gemaakte kosten, dan worden
zij in mindering gebracht van deze specifieke kosten. In andere
gevallen worden zij als een vermindering van de aankopen geboekt.

(ii) Leasingkosten
Leasebetalingen uit hoofde van operationele leasing
Leasebetalingen uit hoofde van operationele leasing worden lineair
over de leaseperiode in de winst- en verliesrekening opgenomen.

Leasebetalingen uit hoofde van financiële leasing
De minimale leasebetalingen worden deels als financierings-
kosten opgenomen en deels als aflossing van de uitstaande ver-
plichting. De financieringskosten worden zodanig aan iedere
periode van de totale leasetermijn toegerekend dat dit resulteert
in een constante periodieke rentevoet over het resterende saldo
van de verplichting.

(iii) Financiële kosten 
De financiële kosten omvatten intresten op leningen en intresten
afkomstig van leasing. De financiële kosten worden geboekt op
het tijdstip dat ze zich voordoen.

z. Belastingen
De belastingen op het resultaat van het boekjaar betreffen de
effectieve belastingen alsook de latente belastingen. Deze
belastingen worden berekend in overeenstemming met de
belastingswetgeving die van toepassing is in elk land waar de
Groep actief is.
De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is
de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst
van het boekjaar berekend aan de tarieven die zijn vastgesteld op
balansdatum, evenals elke herziening van de belastingen die
verschuldigd (of terugbetaalbaar) is voor de voorgaande jaren.
Latente belastingen worden berekend op basis van de ‘balans-
methode’, op tijdelijke verschillen die voorkomen tussen enerzijds
de fiscale waarde van de activa en passiva en anderzijds hun
boekwaarde in de jaarrekening. Er wordt echter geen rekening
gehouden met volgende verschillen: fiscaal niet-aftrekbare
goodwill, initiële waarderingsverschillen van activa of verplichtingen
die geen invloed hebben op de winst vóór belastingen of de fiscale
winst en verschillen met betrekking tot investeringen in dochter-
ondernemingen in de mate dat zij niet zullen afgewikkeld worden
in de nabije toekomst.
De uitgestelde belastingen worden gewaardeerd op basis van
belastingspercentages (en de belastingswetgeving) vastgesteld
op balansdatum. Een uitgestelde belastingsvordering wordt enkel
opgenomen in de balans indien het voldoende zeker is dat de 
verrekenbare tijdelijke verschillen, de ongebruikte belastingsfaciliteiten
en de ongebruikte voorwaartse verliescompensatie in de toe-
komst met fiscale winsten kunnen worden verrekend. Uitgestelde
belastingsvorderingen worden verminderd naarmate het niet langer
waarschijnlijk is dat de belastingsbesparing zal gerealiseerd kunnen
worden.
Additionele winstbelastingen naar aanleiding van dividend-
uitkeringen worden op hetzelfde moment opgenomen als de
verplichting tot uitkering van het desbetreffende dividend.

RECENT UITGEVAARDIGDE IFRS

Voor zover dat nieuwe IFRS-vereisten geacht worden in de
toekomst van toepassing te zijn, werden ze hieronder samengevat.

IFRS 7 Financiële instrumenten: openbaarmaking
In augustus 2005 vaardigde de International Accounting
Standards Board (IASB) de International Financial Reporting
Standard (IFRS) 7 ‘Financiële instrumenten: informatieverschaffing’
alsook wijzigingen in IAS 1 ‘Presentatie van de jaarrekening -
Informatieverschaffing over kapitaal uit’. IFRS 7 introduceert nieuwe
rapporteringsvereisten teneinde de informatie die gegeven wordt
in de jaarrekening over financiële instrumenten te verbeteren. De
norm vervangt IAS 30 ‘Informatieverschaffing in de jaarrekening
van banken en soortgelijke financiële instellingen’ alsook bepaalde
vereisten van IAS 32 ‘Financiële instrumenten: informatieverschaf-
fing en presentatie’. De wijzigingen in IAS 1 stellen vereisten voor
openbaarmaking van het eigen vermogen van een entiteit voor.
Deze nieuwe IFRS-vereisten treden slechts in werking vanaf het
boekjaar dat begint op 1 april 2007.

IFRS 8 Operationele segmenten
In november 2006 vaardigde de International Accounting
Standards Board (IASB) de International Financial Reporting
Standard (IFRS) 8 ‘Operationele segmenten’ uit. IFRS 8 vervangt
IAS 14 ‘Gesegmenteerde informatie’ en heeft tot doel de rapporterings-
verplichtingen inzake segmentinformatie in overeenstemming te
brengen met de Amerikaanse boekhoudprincipes (USGAAP).
IFRS 8 treedt voor het eerst in werking vanaf het boekjaar dat
begint op 1 april 2009. De Groep Dolmen zal IFRS 8 niet eerder
toepassen.
De Groep Dolmen verwacht niet dat de toepassing van deze nieuwe
IFRS-vereisten belangrijke wijzigingen met zich mee zal brengen.
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31/03/07

43 650,01

0,00

43 650,01

6 482,66

21 495,78

9 231,27

1 951,77

174,77

31/03/07

24 861,58

0,00

24 861,58

3 631,58

11 411,65

7 737,81

904,13

92,63

31/03/07

75 692,86

0,00

75 692,86

2 411,75

26 445,89

8 504,09

434,08

67,37

31/03/07

1 157,62

0,00

1 157,62

- 70,34

1 729,81

281,14

82,18

9,05

(*) De cijfers van Applicaties zijn inclusief de licenties van commerciële applicatiesoftwarepakketten.

Er wordt gesegmenteerde informatie verstrekt over de bedrijfssegmenten. De segmentatiebasis berust op de bestuurlijke structuur en
de interne rapporteringsstructuur van Dolmen. De prijzen voor transacties tussen de segmenten gebeuren aan ‘total cost’.
De segmentinformatie omvat alle resultaten, activa en passiva die ofwel rechtstreeks ofwel op een redelijke basis aan een segment
kunnen worden toegewezen.

Dolmen onderscheidt volgende hoofdbedrijfssegmenten: Applicaties (Applications), Infrastructuurdiensten (Infrastructure Services),
Infrastructuurproducten (Infrastructure Products) en andere. Voor verdere uitleg over de businesssegmenten verwijzen we naar hoofd-
stuk 2 Commerciële informatie.

Dolmen is enkel actief op de Belgische markt en kent geen geografische segmenten.

2. Gesegmenteerde informatie

3. Overige bedrijfsopbrengsten

(in duizenden euro)

Retour defect materiaal onder garantie
Boekwinst op vervreemding van materiële vaste activa
Ontvangen vergoedingen
Overige

Totaal overige bedrijfsopbrengsten

31/03/2007

154,06
559,96
875,79
350,35

1 940,17

31/03/2006

780,54
499,44
889,92

50,97

2 220,87

De rubriek ‘overige bedrijfsopbrengsten’ daalde van € 2,22 miljoen naar € 1,94 miljoen. De verklaring dient gezocht in de verdere terug-
val van de post ‘retour defect materiaal’ door een daling van de terugbetalingen inzake defecte wisselstukken onder garantie, dit door
een andere werkwijze bij onze leverancier. Deze verandering verklaart ook de evenredige afname van de post 'onderhoud en her-
stellingen' onder toelichting 4 ‘diensten en diverse goederen’. De post ‘overige’ omvat hoofdzakelijk de vergoeding ontvangen uit de
overdracht van de Small Business Solutions-divisie aan de nv Desk Solutions.

Applicaties (*)
Infrastructuur-

diensten
Infrastructuur- 

producten Andere Geconsolideerd

(in duizenden euro)

Opbrengsten uit transacties 

met derden

Opbrengsten uit transacties 

andere segmenten

Totaal opbrengsten

Resultaat van het segment

Niet-toegerekende kosten

Bedrijfsresultaat

Netto financieel resultaat

Winstbelastingen

Winst over het boekjaar

Activa van het segment

Niet-toegerekende activa

Totaal activa

Verplichtingen van het segment

Niet-toegerekende verplichtingen

Totaal verplichtingen

Bruto-investeringsuitgaven

Niet-toegerekende investeringen

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Niet-toegerekende afschrijvingen

en waardeverminderingen

31/03/06

40 976,09

0,00 

40 976,09

6 054,00

19 572,62

9 480,07

2 766,99

299,01

31/03/06

22 639,62 

0,00 

22 639,62 

3 267,00 

9 490,71

7 001,44

1 459,16

151,03

31/03/06

72 919,00 

0,00 

72 919,00 

1 819,42 

25 398,87

9 127,11

942,57

74,65

31/03/06

1 151,22

0,00 

1 151,22 

- 280,00 

1 993,74

318,14

39,55

3,56

31/03/06

137 685,93 

0,00 

137 685,93

10 860,42 

- 1 997,57 

8 862,85 

383,68 

- 3 225,89 

6 020,63

56 455,94

40 596,33

97 052,27

25 926,76

17 593,37

43 520,13

5 208,27

406,25

528,25

27,92

31/03/07

145 362,07

0,00

145 362,07

12 455,65

- 3 060,59

9 395,06

671,32

- 3 142,12

6 924,26

61 083,13

39 637,12

100 720,25

25 754,31

17 339,77

43 094,08

3 372,15

1 731,32

343,81

37,29 
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Op vorig boekjaar werden volgende herclassificaties geboekt:
de onkostenvergoedingen (onder post ‘representatiekosten’) werden overgeboekt van rubriek ‘diensten en diverse’ goederen naar 
rubriek ‘personeelskosten’ (€ 1 350K)
de aankopen derden werden overgeboekt van rubriek ‘handelsgoederen’ naar rubriek ‘diensten en diverse goederen’ (€ 5 632K)

De terugval in ‘onderhoud en herstellingen’ is te verklaren door een daling van de kosten inzake defecte wisselstukken onder garantie
omwille van een andere werkwijze bij de leverancier. De stijging van de post 'aankopen derden' is te verklaren door het feit dat het
afgelopen boekjaar aanzienlijk meer onderaannemers werden ingezet in dienstverleningscontracten bij klanten.

4. Diensten en diverse goederen

5. Personeelskosten

De rubriek 'personeelskosten' omvat de loonlast, inclusief de voorzieningen voor vakantiegeld en eindejaarspremies, en bedraagt 
€ 46,78 miljoen tegenover € 44,94 miljoen vorig jaar.
De post ‘kosten voor vervroegde uitdiensttredingen’ omvat de pensioenverplichtingen conform IFRS. Er wordt een provisie aangelegd voor
die werknemers die zich hebben verbonden om hun arbeidsovereenkomst te beëindigen voor de normale pensioenleeftijd. Tevens wordt
er conform IAS 19 inzake personeelsvergoedingen ook een provisie aangelegd voor die populatie van werknemers waarvan met voldoende
zekerheid kan worden gesteld dat ze gebruik zullen maken van de mogelijkheid tot vervroegde uitdiensttreding.
‘Kosten voor werknemersparticipatie’: met de wet van 22 mei 2001 betreffende de participatie in het kapitaal en de winst van 
vennootschappen, is er binnen de Groep Dolmen een systeem van winstparticipatie opgezet. De werknemers kunnen ervoor kiezen om
hun winstparticipatie te ontvangen in cash of in aandelen.
De overige personeelskosten bestaan hoofdzakelijk uit diverse onkostenvergoedingen. Op vorig boekjaar werd er voor € 1,4 miljoen aan
onkostenvergoedingen geherklasseerd van de rubriek ‘diensten en diverse goederen‘ naar de post ‘overige personeelskosten’. Van deze
post worden ook een aantal overige bedrijfsopbrengsten afgetrokken die hierop betrekking hebben.

31/03/2007

375,54
855,44

2 857,04
214,57
155,24

1 645,64
695,61
137,73
34,71

152,32
183,02
613,37

8 258,63
86,67

16 265,53

31/03/2006

398,44
1 494,71
2 793,24

210,82
233,51

1 790,76
743,47
193,79
104,02
67,16

146,02
849,22

5 631,68
204,90

14 861,72

31/03/2006

32 859,12
9 969,43

962,04
- 15,09
277,57
889,51

44 942,58

845

(in duizenden euro)

Huur
Onderhoud en grote herstellingen
Autokosten
Nutsvoorzieningen
Transport
Erelonen, vergoedingen, bijdragen en beurskosten
Telecommunicatie, post en kantooruitrusting
Verzekeringen
Uitzendkrachten
Reis- en representatiekosten
Kosten aanwerving en opleiding
Administratie en systeemkosten
Aankopen derden (diensten en onderaannemers)
Overige

Totaal diensten en diverse goederen

(in duizenden euro)

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Personeelsverzekeringen
Kosten voor vervroegde uitdiensttredingen
Kosten voor werknemersparticipatie
Overige personeelskosten

Totaal personeelskosten

Aantal personeelsleden op balansdatum (in eenheden)

31/03/2007

34 172,72
10 006,88
1 138,06

228,25
469,75
768,25

46 783,91

832

(in duizenden euro)

Bedrijfsbelastingen
Onroerende voorheffing
Boekverlies op vervreemding van materiële vaste activa
Bijzondere waardevermindering op handelsvorderingen
Overige

Totaal overige bedrijfskosten

6. Overige bedrijfskosten

31/03/2006

441,45
115,11
39,44

153,26
40,66

789,92

31/03/2007

374,77
79,37
59,00
18,22
48,28

579,64

De post ‘overige’ omvat onder meer de bankkosten betaald aan de financiële instellingen.
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Aansluiting met het effectieve belastingtarief

7. Netto financieel resultaat

(in duizenden euro)

Rentebaten
Overige

Totaal financiële baten

Rentelasten
Overige

Totaal financiële lasten

Netto financieel resultaat

31/03/2007

1008,13
8,32

1 016,45

317,66
27,47

345,13

671,32

31/03/2006

748,43 
35,84 (*)

784,27

388,45
12,14

400,59

383,68

(in duizenden euro)

Verschuldigde winstbelastingen
Verslagjaar
Correcties van voorgaande jaren

Uitgestelde belastingsvorderingen en -verplichtingen
Toevoeging belastinglatenties
Terugname belastinglatenties
Uitgestelde belastingen m.b.t. meerwaarde vaste activa

Totaal winstbelastingen

31/03/2007

3 635,80
3 671,79

- 35,99

- 493,68
0,90

- 116,35
- 378,23

3 142,12

31/03/2006

2 982,39
3 023,64

- 41,25

243,50
382,28
- 66,46
- 72,32

3 225,89

Belasting

3 421,56

378,23
251,43
91,75
0,00

- 66,42
159,67

- 142,81
- 5,74

- 559,00

27,67

- 35,99

- 378,23

3 142,12

(in duizenden euro)

Resultaat voor belastingen

Belasting op basis van het lokale belastingtarief

Aanpassingen op basis lokaal tarief:
Uitgestelde belastingen m.b.t. meerwaarde vaste activa
Fiscaal niet-aftrekbare uitgaven
Dubieuze debiteuren
Meer-/minderwaarde aandelen
Tantièmes
Winstparticipatie
Niet-belastbare financiële en andere opbrengsten
Niet-belastbare boekingen in consolidatie
Notionele intrestaftrek

Belastingvermeerdering

Te weinig/te veel (-) voorzien in voorgaande boekjaren

Uitgestelde belastingen m.b.t. meerwaarde vaste activa

Belastbare basis

10 066,38

1 112,77
739,72
269,93

0,00
- 195,40

469,75
- 420,14

- 16,88
- 1 644,61

0,00

0,00

0,00

10 381,52

% t.o.v. resultaat

33,99 %

3,76 %
2,50 %
0,91 %
0,00 %

- 0,66 %
1,59 %

- 1,42 %
- 0,06 %
- 5,55 %

0,27 %

- 0,36 %

- 3,76 %

31,21 %

Belasting

3 142,89

72,32
244,17
- 7,47

0,00
- 60,84

94,35
- 141,70
- 20,43

0,00

16,17

- 41,25

- 72,32

3 225,89

Belastbare basis

9 246,52

212,76
718,37
- 21,99

0,00
- 179,00

277,57
- 416,86
- 60,10

0,00

0,00

0,00

0,00

9 777,27

% t.o.v. resultaat

33,99 %

0,78 %
2,64 %

- 0,08 %
0,00 %

- 0,66 %
1,02 %

- 1,53 %
- 0,22 %

0,00 %

0,17 %

- 0,45 %

-  0,78 %

34,88 %

31/03/2007 31/03/2006

Op 31/03/2007 bedraagt de totale belastingslast € 3,14 miljoen (31,21 % van de winst voor belastingen) vergeleken met € 3,23 miljoen
(34,88 %) vorig boekjaar. De toepassing van de notionele intrestaftrek levert een belastingvermindering van € 0,56 miljoen op waardoor
de totale belastingvoet voor boekjaar 2006/2007 daalt met 15 %.

8.1 Winstbelastingen

Opgenomen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening

(*) De bekomen betalingskortingen van de leveranciers op vorig boekjaar werden geherklasseerd naar ‘kostprijs handelsgoederen’.



(in duizenden euro)

Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
Kapitaalsubsidie
Voorraden
Verplichtingen m.b.t. het personeel
Uitgestelde belasting m.b.t. meerwaarde
verkoop vaste activa
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(in duizenden euro)

Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
Kapitaalsubsidie
Voorraden
Verplichtingen m.b.t. het personeel
Uitgestelde belasting m.b.t. meerwaarde verkoop vaste activa

Belastingvordering(-)/verplichting
Saldering van belastingvorderingen en -verplichtingen

Netto belastingvordering(-)/verplichting

Activa

0,00
0,00

- 1,92
- 38,92

- 138,95
0,00

- 179,79
179,79

0,00

Netto

784,51
1,41

- 1,92
- 38,92

- 138,95
728,33

1 334,46
0,00

1 334,46

31/03/2007 31/03/2006
Verplichtingen

784,51
1,41
0,00
0,00
0,00

728,33

1 514,25
- 179,79

1 334,46

Activa

0,00
0,00

- 1,70
- 43,52

- 123,79
0,00

- 169,01
169,01

0,00

Netto

877,70
12,89
- 1,70

- 43,52
- 123,79
1 106,56

1 828,14
0,00

1 828,14

Verplichtingen

877,70
12,89
0,00
0,00
0,00

1 106,56

1 997,15
- 169,01

1 828,14

Mutaties in tijdelijke verschillen gedurende het boekjaar:

31/03/2006

877,70
12,89
- 1,70

- 43,52
- 123,79

1 106,56

1 828,14

31/03/2007

784,51
1,41

- 1,92
- 38,91

- 138,95

728,33

1 334,46

31/03/2005

659,31
13,00
- 1,46

- 89,19
- 175,90

1 178,88

1 584,64

31/03/2006

877,70
12,89
- 1,70

- 43,52
- 123,79

1 106,56

1 828,14

9. Goodwill en andere immateriële activa

(in duizenden euro)

Aanschaffingswaarde

Begin van de periode

Verworven
Afgestoten
Wijziging in de consolidatiekring
Overboeking

Einde van de periode

Afschrijvingen

Begin van de periode

Afschrijvingen boekjaar
Afgestoten
Wijziging in de consolidatiekring
Overboeking

Einde van de periode

Boekwaarde

Goodwill

1 447,07

1 447,07

0,00

0,00

1 447,07

Andere 
immateriële 

activa

1 311,85

87,32
- 7,18

1 391,99

351,29

263,40
- 7,18

607,51

784,48

31/03/2007

2 758,92

87,32
- 7,18

0,00
0,00

2 839,06

351,29

263,40
- 7,18

0,00
0,00

607,51

2 231,55

31/03/2006

2 551,80

709,07
- 501,95

0,00
0,00

2 758,92

684,95

168,29
- 501,95

0,00
0,00

351,29

2 407,63

8.2. Uitgestelde belastingsvorderingen en -verplichtingen

In de balans opgenomen uitgestelde belastingsvorderingen en -verplichtingen. Deze zijn als volgt toe te rekenen:

Uitgestelde belastingsvorderingen en -verplichtingen worden berekend op tijdelijke verschillen gebaseerd op het belastingstarief van
het land (in dit geval enkel België), waarvan verwacht wordt dat het van toepassing zal zijn op het ogenblik dat de belastingsverplichting
(of -vordering) in de statutaire rekeningen zal geboekt worden. De Groep Dolmen heeft geen overdraagbare verliezen.

Door de verkoop van het bedrijfsgebouw te Waregem dit boekjaar (dat diende als wederbelegging voor een uitgesteld taxatiedossier) werd
voor € 0,378 miljoen afgeboekt op de post ‘onttrekking aan uitgestelde belastingen’ en voor € 0,72 miljoen op de post ‘onttrekking aan de
belastingvrije reserves’.

Opgenomen in resultaat

218,39
- 0,11
- 0,24
45,67
52,11

- 72,32

243,50

Opgenomen in resultaat

- 93,19
- 11,48
- 0,22

4,61
- 15,16

- 378,23

- 493,68
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10. Materiële vaste activa

(in duizenden euro)

Aanschaffingswaarde

Begin van de periode

Verworven

Afgestoten

Wijziging in de consolidatiekring

Overdracht naar andere activacategorieën

Einde van de periode

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Begin van de periode

Afschrijvingslast boekjaar

Afgestoten

Wijziging in de consolidatiekring

Overdracht naar andere activacategorieën

Einde van de periode

Boekwaarde

15 192,86

1,07

15 193,93

4 014,70

667,19

4 681,89

10 512,04

1 165,01

8,66

- 264,60

0,32

909,39

880,40

94,41

- 256,84

0,32

718,29

191,10

20 994,37

3 416,73

- 5 310,88

- 0,32

19 099,90

12 803,33

2 885,36

- 4 697,00

- 0,32

10 991,37

8 108,53

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

684,85

274,98

959,83

317,31

203,42

520,73

439,10

18,97

1 314,71

1 333,68

0,00

0,00

1 333,68

31/03/2007

38 056,05

5 016,15

- 5 575,47

0,00

0,00

37 496,73

18 015,74

3 850,38

- 4 953,84

0,00

0,00

16 912,28

20 584,45

31/03/2006

40 073,06

4 905,45

- 3 170,20

0,00

- 3 752,26

38 056,05

18 947,38

3 927,87

- 2 927,40

0,00

- 1 932,10

18 015,74

20 040,31

Terreinen
en

gebouwen

Installaties,
machines

en uitrusting

Meubilair en
rollend

materieel

Leasing en
soortgelijke

rechten

Overige
materiële

vaste activa

Activa in aan-
bouw en voor-

uitbetalingen

De boekwaarde van deze rubriek bedraagt € 20,58 miljoen. De investeringen in meubilair en rollend materieel bevatten voornamelijk
de aanschaf van hardware voor € 0,48 miljoen en de aankoop van bedrijfswagens voor € 2,94 miljoen. De investeringen in overige
materiële vaste activa hebben betrekking op IT-materiaal bestemd voor renting. De post ‘activa in aanbouw’ omvat de activering van
de ontwikkelingskosten van een nieuw intern ERP-systeem dat in 2008 operationeel zal zijn.

Er werden geen bijzondere waardeverminderingsverliezen geboekt op de materiële vaste activa.

Zekerheden
Zakelijke zekerheden die door de in consolidatie opgenomen ondernemingen werden gesteld of onherroepelijk beloofd op de eigen
activa, als waarborg voor schulden en verplichtingen.

Hypotheken (betrekking op de bedrijfsgebouwen te Huizingen):
boekwaarde van de bezwaarde activa   € 7,96 miljoen
bedrag van de inschrijving                  € 14,87 miljoen

(in duizenden euro)

Aanschaffingswaarde
Afschrijvingen

Nettoboekwaarde

31/03/2006
993,78
105,84

887,94

31/03/2006
318,07
245,45

72,62

31/03/2006
1 311,85

351,29

960,56

31/03/2007
1 081,10

316,03

765,07

31/03/2007
310,89
291,48

19,42

31/03/2007
1 391,99

607,51

784,48

Zelf ontwikkelde software Andere Totaal

Goodwill en toetsing op bijzondere waardevermindering
De goodwill is gerealiseerd bij de overname van JConsults Int. nv in juni 2004. De jaarlijkse toets op bijzondere waardevermindering is
gebaseerd op berekeningen van de verdisconteerde vrije kasstroommethode. De toekomstige bedrijfswaarde wordt bepaald door
extrapolatie van de huidige resultaten over vijf jaar en dit op basis van een vooropgesteld langetermijngroeimodel en op basis van een
aantal key performance indicatoren geformuleerd door de directie. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de toekomstige
kasstromen. De geprognosticeerde kasstromen zijn contant gemaakt tegen een verdisconteringsvoet van 10 %. Deze berekening gaf
als conclusie dat er geen bijzondere waardevermindering moet gebeuren.

Andere immateriële activa

De boekwaarde van deze rubriek bedraagt € 784K en heeft voornamelijk betrekking op intern ontwikkelde toepassingssoftware. 
De afschrijvingen op de immateriële activa bedragen dit boekjaar € 264K.
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31/03/2007

1 193,12
38 690,11

39 883,23

10 472,40

10 516,96

31/03/2006

1 218,96
30 522,14

31 741,10

9 751,09

8 810,29

11. Overige beleggingen

Tot de vaste activa behorende beleggingen
Voor verkoop beschikbare aandelen en vergelijkbare instrumenten
Tot de vlottende activa behorende beleggingen

14. Handelsvorderingen

(in duizenden euro)

Onderhanden projecten in opdracht van derden
Handelsvorderingen en vooruitbetaalde posten

Totaal handelsvorderingen

Bestellingen in uitvoering
Totale kosten
Vooruitbetalingen

Handelsvorderingen worden gepresenteerd onder aftrek van bijzondere waardeverminderingsverliezen (totaal 2006/2007: € 662K). 
In het verslagjaar 2006/2007 zijn er voor € 243K aan dergelijke verliezen bijgeboekt, dit voor aanleg van voorzieningen voor
dubieuze debiteuren en voor rechtsvorderingen aangaande betwiste dossiers.

Op 7 december 2006 werd de Small Business Solutions-divisie (KMO-pakketten onder het Dolmino-merk) overgedragen naar de 
nv Desk Solutions, waarin Porthus een meerderheidsbelang heeft. Deze transactie past volledig in de go-to-market strategie van Dolmen
om zich enkel nog op de mid-markt, de openbare sector en de large accounts te concentreren. Het effect van de verkoop van deze bedrijfs-
activiteit op de financiële positie van Dolmen is zeer klein en is in onderstaande tabel samengevat.

Afstotingen
(in duizenden euro) 31/03/2007

Activa
Materiële vaste activa - 227,80
Handelsvorderingen - 31,53
Overige vorderingen - 21,25

Totaal activa - 280,58

Verplichtingen
Personeelsverplichtingen 362,88
Overige schulden 274,29

Totaal verplichtingen 637,17

Saldo van activa en verplichtingen 356,59

Goodwill 250,00
Winst/(verlies) op verkoop vaste activa 59,82

Totaal netto liquide middelen (uitstroom)/instroom - 46,76

13. Voorraden

31/03/2007

3 836,50
1 043,95

- 1 113,90

3 766,55

68 137,26
1 932,20

31/03/2006

5 755,14   
956,34

- 712,67    

5 998,81 

66 416,15 (*)
67,99

(in duizenden euro)

Handelsgoederen
Vooruitbetalingen
Waardevermindering

Totaal voorraden

Aankopen handelsgoederen
Voorraadwijziging

Het afgelopen boekjaar werden voor € 220K additionele waardeverminderingen aangelegd voor retourartikelen.
(*) Op vorig boekjaar werden volgende aanpassingen uitgevoerd:

- herklassificatie van aankopen derden onder rubriek ‘handelsgoederen’ naar rubriek ‘diensten en diverse goederen’
- herklassificatie van betalingskortingen onder rubriek ‘financieringsbaten’ naar rubriek ‘handelsgoederen’

31/03/2007

25,00
0,00

31/03/2006

0,00
0,00

Dit betreft de participatie van de nv Dolmen Computer Applications in het kapitaal van de nv Desk Solutions.

12. Afstoting van bedrijfsactiviteiten
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36 030,47

6 020,63

- 2 945,20

84,66
1,19

39 191,75

39 191,75

6 924,26

- 3 318,60

- 36,12

42 761,29

- 847,69

16,58

- 831,11

- 831,11

- 140,29
124,33

- 847,07

Totaal

50 195,69

6 020,63
158,59

- 2 945,20
0,00

101,24
1,19

53 532,14

53 532,14

7 118,81
345,90

- 3 318,60
- 140,29

88,21
0,00

57 626,17

50 202,61

6 020,63
158,59

- 2 945,20
0,00

101,24
- 5,73

53 532,14

53 532,14

7 118,81
345,90

- 3 318,60
- 140,29

88,21
0,00

57 626,17

Totaal eigen 
vermogen

6,92

- 6,92

0,00

0,00

0,00

Minderheids-
belangen

Ingehouden 
winsten

17. Eigen vermogen

Mutatieoverzicht van het eigen vermogen

15. Overige vorderingen

31/03/2007

32 640,21
13,68

32 653,90

31/03/2006

33 727,06
13,66

33 740,72

16. Geldmiddelen en kasequivalenten

(in duizenden euro)

Zicht- en depositorekening bij financiële instellingen
Kas en andere kasequivalenten

Totaal

31/03/2007

10,87
32,35

1 169,85
362,51

1 575,57

31/03/2006

66,91
96,17

930,06
210,40

1 303,54

(in duizenden euro)

Terug te vorderen btw en taksen
Te ontvangen intresten
Gegeven waarborgen
Overige vorderingen

Totaal overige vorderingen

De gegeven waarborgen hebben betrekking op waarborgen overgemaakt aan de Deposito en Consignatiekas in het kader van 
overheidsopdrachten. De post ‘overige vorderingen’ omvat kosten voor verkeersbelasting en diverse vooruitbetaalde kosten.

0,00

0,00

0,00 (*)

194,55 (*)

194,55 (*)

Op aandelen ge-
baseerde betalingen

Reserve voor 
eigen aandelen

(in duizenden euro)

1/04/2005

Totaalresultaat
Kapitaalverhoging
Dividend-/tantièmesuitkering
Ingekochte eigen aandelen
In aandelen afgewikkelde transacties
Wijziging kring

31/03/2006

1/04/2006

Totaalresultaat
Kapitaalverhoging
Dividend-/tantièmesuitkering
Ingekochte eigen aandelen
In aandelen afgewikkelde transacties
Wijziging kring

31/03/2007

15 012,91

158,59

15 171,50

15 171,50

345,90

15 517,40

(*) Conform IFRS 2 wordt vanaf boekjaar 2006/2007 de winstparticipatie die zal worden betaald in aandelen, verwerkt via het eigen vermogen.

Aandelenkapitaal
In boekjaar 2005/2006 werd, als gevolg van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 september 2005, het
kapitaal verhoogd met 18 657 aandelen met fiscaal voordeel VVPR voorbehouden voor de personeelsleden van de Groep Dolmen
Computer Applications. Dit komt overeen met een kapitaalsinbreng van € 158 584,50.
Het maatschappelijk kapitaal van de Onderneming per 31 maart 2006 bedroeg € 15 171 497,91, verdeeld over 8 174 690 volgestorte
gewone aandelen zonder nominale waarde en 155 160 aandelen met fiscaal voordeel VVPR zonder nominale waarde.
In boekjaar 2006/2007 werd, als gevolg van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 oktober 2006, het kapi-
taal verhoogd met 28 637 aandelen met fiscaal voordeel VVPR voorbehouden voor de personeelsleden van de Groep Dolmen
Computer Applications. Dit komt overeen met een kapitaalinbreng van € 254 869,30.
In januari 2007 werden, van de 12 000 warrants toegekend aan directieleden in 2003, voor in totaal 10 500 warrants uitgeoefend aan de
vastgestelde uitoefenprijs van € 8,67. Dit resulteerde in een kapitaalverhoging van € 91 035,00 met creatie van 10 500 nieuwe aandelen.
Het maatschappelijk kapitaal van de Onderneming per 31 maart 2007 bedraagt € 15 517 402,21, verdeeld over 8 185 190
volgestorte gewone aandelen zonder nominale waarde en 183 797 aandelen met fiscaal voordeel VVPR zonder nominale waarde.

Aandelen-
kapitaal
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Mutatieoverzicht van het aandelenkapitaal

VVPR

136 503

18 657

155 160

155 160

28 637

183 797

8 225 045

18 657
0

10 247
0

8 253 949

8 253 949

28 637
10 500

- 11 712
8 153

0

8 289 527

Aantal uitstaande
(a) - (b)

1/04/2005

Kapitaalverhoging personeel
Inkoop eigen aandelen van dochterfirma GSE
Toegekend aan werknemers als winstparticipatie
Vernietiging

31/03/2006

1/04/2006

Kapitaalverhoging personeel
Kapitaalverhoging door uitoefening warrants
Inkoop eigen aandelen
Toegekend aan werknemers als winstparticipatie
Vernietiging

31/03/2007

8 311 193

18 657
0
0
0

8 329 850

8 329 850

28 637
10 500

0
0
0

8 368 987

57 509

28 639
- 10 247

75 901

75 901

1 212
- 8 153

68 960

Eigen bezit

28 639

- 28 639

0

0

10 500

10 500

Bij dochterondernemingen
Eigen aandelen (b)

Gewone aandelen

8 174 690

8 174 690

8 174 690

10 500

8 185 190

Aantal uitgegeven 
(a)

(in duizenden euro)

Uit te keren dividend

2005/2006: € 0,38/aandeel 

2006/2007: € 0,44/aandeel

31/03/2007

3 653,53

31/03/2006

3 139,60

Warrants
In 1999, bij de introductie van de aandelen Dolmen Computer Applications nv op de beurs, heeft een Buitengewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders besloten om warrants uit te geven voor alle personeelsleden van de Groep Dolmen.

Sinds 2000 hebben verschillende Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders besloten om warrants uit te geven ten
voordele van de bestuurders en directeurs van de Groep Dolmen.

Hierna vindt u een overzicht van de warrants, hun uitoefeningperiode en de inschrijvingsprijs. Het betreft de nog niet uitgeoefende warrants,
na aftrek van de vervallen (wegens uitdiensten) en de geweigerde warrants. Elke warrant geeft aan zijn houder het recht om op een
nieuw aandeel Dolmen Computer Applications nv in te schrijven aan de aangeduide inschrijvingsprijs.

Alle uitgegeven aandelen zijn volstort. Het totaal toegestaan kapitaal voor boekjaar 2005/2006 bedroeg € 12 469 044,29. Voor boek-
jaar 2006/2007 bedraagt het totaal toegestaan kapitaal eveneens € 12 469 044,29. Alle aandelen zijn zonder nominale waarde.

Reserve voor eigen aandelen
De reserve voor eigen aandelen bevat de kostprijs van de ingekochte eigen aandelen. Per 31 maart 2006 hield de Groep Dolmen
Computer Applications 75 901 eigen aandelen aan. Er werden toen 8 153 aandelen uitgekeerd aan personeelsleden in het kader van
het systeem van winstparticipatie.
Per 31 maart 2007 hield de Groep Dolmen Computer Applications 79 460 eigen aandelen aan. In de loop van het boekjaar werden 
1 212  aandelen verworven via de beurs en 10 500 aandelen via gerelateerde partijen. Er zullen voor boekjaar 2006/2007 13 943 aan-
delen uitgekeerd worden aan de personeelsleden in het kader van het systeem van winstparticipatie.

Dividenden
Na de balansdatum is door de bestuurders het onderstaand dividendvoorstel gedaan:
Overeenkomstig IAS 10 ‘Gebeurtenissen na balansdatum’ is het dividendvoorstel niet in de balans verwerkt en zijn er geen gevolgen
voor de winstbelasting. Het dividend zal betaalbaar worden gesteld vanaf 19/09/2007.
Ermee rekening houdend dat de door de Raad van Bestuur voorgestelde uitkering betrekking heeft op 8 303 470 aandelen (na aftrek
van ingekochte aandelen en rekening houdend met de nog uit te keren aandelen van de winstparticipatie 2006/2007) zoals voorgesteld
op 12/9/2007, bedraagt het totaalbedrag van de te betalen dividenden € 3 653,53K.



56

18. Winst per aandeel

Gewone winst per aandeel
Bij de berekening van de gewone winst per aandeel per 31 maart 2007 is uitgegaan van de aan de houders van gewone aandelen toe
te rekenen winst van € 6 924K (2005/2006: € 6 021K) en een gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen dat tijdens het
boekjaar heeft uitgestaan van 8 266 144 (2005/2006: 8 235 044), als volgt berekend:

Verwaterde winst per aandeel
Bij de berekening van de verwaterde winst per aandeel per 31 maart 2007 is uitgegaan van de aan de houders van gewone aandelen
toe te rekenen winst van € 6 924,26K (2005/2006: € 6 020,63K) en een gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen (verwaterd) dat tij-
dens het boekjaar heeft uitgestaan van 8 280 107 (2005/2006: 8 243 485), als volgt berekend:

(*) De Buitengewone Algemene Vergadering van 26 juni 2003 heeft gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid, zoals gestipuleerd in de Programmawet van 
24 december 2002 (BS 31 december 2002), om de uitoefeningperiode van de warrants, uitgegeven tussen 1 januari 1999 en 31 december 2002, te verlengen met 
hoogstens drie jaar zonder bijkomende fiscale last.

(**) Van de 12 000 warrants toegekend in 2003, werden er in januari 2007 voor in totaal 10 500 uitgeoefend aan de vastgelegde uitoefenprijs van € 8,67. 
De resterende 1 500 warrants van 2003 vervallen om reden van uitdienst.

Indien de totaliteit van de warrants wordt uitgeoefend, zal het totale aantal aandelen met 1,23 % stijgen.

Jaar

1999
2000

2001

2002

2003 (**)

2004

2005

2006

Aantal warrants

41 700
10 000

10 000

6 250

0

11 750

11 750

11 750

Inschrijvingsprijs 

€ 11,02
€ 18,34

€ 9,72

€ 7,85

€ 8,67

€ 9,56

€ 9,98

€ 10,50

Uitoefeningsperiode

01/09/2004 tot 30/09/2004
01/01/2004 tot 30/01/2004
01/09/2005 tot 30/09/2005
01/01/2005 tot 30/01/2005
01/09/2006 tot 30/09/2006
01/01/2006 tot 30/01/2006
01/09/2007 tot 30/09/2007
01/01/2007 tot 30/01/2007
01/09/2008 tot 30/09/2008
01/01/2008 tot 30/01/2008
01/09/2009 tot 30/09/2009
01/01/2009 tot 30/01/2009
01/09/2010 tot 30/09/2010
01/01/2010 tot 30/01/2010
01/09/2011 tot 30/09/2011

Verlenging (*)

01/09/2007 tot 30/09/2007
01/09/2008 tot 30/09/2008

01/09/2009 tot 30/09/2009

01/09/2010 tot 30/09/2010

/

/

/

/

(in duizenden euro)

Winst over het boekjaar toe te kennen aan de aandeelhouders

Aan de gewone aandeelhouders toe te rekenen winst

Uitgegeven uitstaande gewone aandelen op 1 april 
Effect van de winstparticipatie in september
Effect van de in december uitgegeven aandelen
Effect van de in maart ingekochte eigen aandelen

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen op 31 maart

Gewone winst per aandeel

31/03/2007

6 924,26

6 924,26

8 253 949
4 154
8 081

- 40

8 266 144

0,838  

31/03/2006

6 020,63

6 020,63

8 225 045
5 194
4 805

0

8 266 144

0,731  

(in duizenden euro)

Winst over het boekjaar toe te kennen aan de aandeelhouders

Aan de gewone aandeelhouders toe te rekenen winst

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen op 31 maart
Effect van warranten

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen verwaterd op 31 maart

Verwaterde winst per aandeel

31/03/2007

6 924,26

6 924,26

8 266 144
13 963

8 280 107

0,836  

31/03/2006

6 020,63

6 020,63

8 235 044
8 441

8 243 485

0,730  
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(in duizenden euro)

1/04/2006

Toevoeging

Wijziging kring

Overboeking naar korte termijn

Overige

31/03/2007

Bankleningen

5 950,19

- 1 487,55

4 462,64

Overige leningen

0,00

0,00

Totaal

5 950,19

0,00

0,00

- 1 487,55

0,00 

4 462,64

De langlopende verplichtingen bedragen € 4,46 miljoen en hebben hoofdzakelijk betrekking op een investeringskrediet bij een financiële
instelling, ter financiering van het bedrijfspand te Huizingen.

19. Rentedragende leningen en overige financieringsschulden

Langlopende verplichtingen

Kortlopende verplichtingen

(in duizenden euro)

1/04/2006

Toevoeging

Aflossing

Wijziging kring

Overboeking van lange termijn

Overige

31/03/2007

Bankleningen

1 487,55

- 1 487,55

1 487,55

1 487,55

Totaal

1 487,55

0,00

- 1 487,55

0,00

1 487,55

0,00 

1 487,55

Voorwaarden en aflossingsschema

(in duizenden euro)

31/03/2006

Bankleningen op lange termijn (*)

Overige langetermijnleningen

Totaal

31/03/2007

Bankleningen op lange termijn (*)

Overige langetermijnleningen

Totaal

< 1 jaar

1 487,55

1 487,55

1 487,55

1 487,55

1-5 jaar

5 950,19

5 950,19

4 462,64

4 462,64

> 5 jaar

0,00

0,00

0,00

0,00

(*) Deze verplichtingen hebben een vaste rentevoet.

Reële waarde

(in duizenden euro)

Bankleningen op lange termijn

Overige langetermijnleningen

Totaal

Boekwaarde

5 950,19

0,00

5 950,19

Reële waarde

6 004,97

0,00

6 004,97

31/03/2007

Boekwaarde

7 437,74

0,00

7 437,74

Reële waarde

7 570,32

0,00

7 570,32

31/03/2006

Schatting van de reële waarde
De reële waarde van de rentedragende leningen wordt berekend op basis van de gedisconteerde toekomstige aflossingen 
en rentebetalingen. 

Gehanteerde rente bij bepaling van de reële waarde
De entiteit hanteert voor de verdiscontering de marktrente (OLO op 10 jaar) per 30 maart 2007.

Overige leningen

0,00

0,00

Totaal

7 437,74

0,00 

7 437,74

5 950,19

0,00 

5 950,19

Rente

vast 4,55 %

vast 4,55 %
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(in duizenden euro)

Te betalen dividenden
Voorschotten op niet-beëindigde werken
Onderhanden projecten in opdracht van derden
Ontvangen waarborgen
Support- en onderhoudscontracten 
Te betalen intresten
Overige 

Totaal overige te betalen posten

31/03/2007

384,79
1 843,95

564,79
54,65

2 213,59
22,99

235,62

5 320,38

31/03/2006

385,38
1 786,81

294,60
167,27

2 433,31
28,74

390,43

5 486,54

21. Overige te betalen posten

De post ‘overige’ omvat onder meer een aantal schulden in verband met verzekeringen en onroerende voorheffing.

20. Voorzieningen 

(in duizenden euro)

1/04/2006

Toevoeging

Terugname

Actualisering (*)

Wijziging in de consolidatiekring

Overboeking

Overige

31/03/2007

Pensioenverplichtingen

567,10

234,55

- 37,69

- 3,95

760,01

Garanties

243,23

47,79

- 127,32

163,70

Overige

572,59

- 572,59

0,00

Totaal

1 382,92

282,34

- 737,60

- 3,95

0,00

0,00

0,00

923,71

(*) Begrepen in ‘netto financieel resultaat’ (toelichting 7).

Toegezegde bijdrageregeling (vaste bijdrage pensioenplannen)
Bij de toegezegde bijdrageregeling betaalt de Groep bijdragen aan welbepaalde verzekeringsinstellingen. Deze pensioenbijdragen worden
in de winst- en verliesrekening opgenomen onder personeelskosten in het jaar waarin ze verschuldigd zijn. In het boekjaar 2006/2007
bedroeg deze kost € 808,75K.
De toegezegde bijdrageregelingen in België zijn verplicht om een minimumrentabiliteit te garanderen. Daar de wettelijk vereiste
rentabiliteitsgarantie voldoende is afgedekt door de verzekeringsmaatschappij, heeft de Groep geen verdere betalingsverplichtingen
aan de verzekeringsinstelling buiten deze bijdragen.
Alle pensioenplannen worden aldus verwerkt als vastebijdrage pensioenplannen.

Vergoedingen voor vervroegde uitdiensttreding (brugpensioenen)
Voor de Belgische werknemers is de mogelijkheid tot vervroegde uitdiensttreding ingeschreven in de geldende collectieve arbeids-
overeenkomst. De voorziening voor brugpensioenen wordt gevormd door de huidige waarde te berekenen van toekomstige
tussenkomsten ten gevolge van de lopende brugpensioenen maar tevens ten gevolge van de toekomstige brugpensioenen voor die
populatie van werknemers waarvan met voldoende zekerheid kan gesteld worden dat ze gebruik zullen maken van de mogelijkheid tot
vervroegde uitdiensttreding.
De verdisconteerde huidige waarde werd berekend op basis van volgende veronderstellingen:

discontovoet: gemiddeld 4,07 %
inflatie: 2,25 %

Garanties
Een voorziening voor garantie wordt aangelegd op de vasteprijsprojecten en bedraagt een forfaitair percentage rekening houdend met
de afwerkingsgraad van het project. Het forfait wordt jaarlijks geëvalueerd en is gebaseerd op de ervaringen uit het verleden.

Overige
De post ‘overige’ omvat de terugneming van een voorziening voor sociale zekerheidsbijdragen in verband met participatiesystemen uit
het verleden.
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22. Risicofactoren

ICT-markt, concurrentie en technologie
De ICT-markt is nog steeds de snel veranderende markt die ze was bij haar ontstaan.
De veranderingen spitsten zich toen in eerste instantie toe op de producten (hardware), waar steeds krachtigere processors nodig
waren om aan de toenemende toepassingsmogelijkheden te voldoen. Automatisering stond voor snelheid en rendementsverbetering.
ICT is vandaag ‘commodity’. De snelheid, de accuraatheid van de informatie, de beveiliging, alsmede de beheersbaarheid van de
kosten zijn en worden de toekomstige behoeften voor onze klanten.
Niet enkel de infrastructuurkennis maar kennis betreffende onze klant, zijn markt, de procesbeheersing, de integratie van de systemen,
zijn onze toekomstige investeringsdomeinen die ons one-stop-shopping verder garanderen.
Om op deze nieuwe trends in te spelen, is Dolmen meer dan naar behoren uitgerust.

Personeel
Het blijvend inspelen op marktveranderingen is enkel mogelijk door het investeren in opleiding. Het uitwerken van een groeipad binnen
de organisatie is meer en meer cruciaal. Het zijn de werknemers immers die bij onze klanten door hun inzet, technologische kennis,
het verschil maken en de continuïteit verzekeren.

Vasteprijscontracten en ERP
Naast het ter beschikking stellen van ICT-specialisten realiseren wij ook ERP-implementaties en vasteprijsprojecten. Hier is de kans op
een verkeerde inschatting groter en zijn boeteclausules mogelijk. Om evenwichtige overeenkomsten te kunnen sluiten die billijk zijn
voor beide partijen, evalueert onze juridische dienst systematisch alle contracten en assisteert zo nodig bij de onderhandelingen met
de klant. 

Hardware
Behalve voor zijn onderhoudsverplichtingen werkt Dolmen zonder voorraad. Zo sluiten we het risico op afwaarderingen of te liquideren
stocks uit. De producten die in het magazijn zijn opgeslagen, zijn al formeel door de klant besteld. Het gaat hier om een transitvoorraad
waarop nog een of andere vorm van pre-installatie moet uitgevoerd worden vooraleer de producten worden geleverd.
Producten met lage waarde (‘commodity products’) worden door de klant meestal elektronisch besteld en door ons doorbesteld bij
distributeurs die rechtstreeks op eindbestemming leveren. Hier kennen we enkel een risico op incasso.

Openstaande vorderingen
Openstaande vorderingen zijn verzekerd en elke klant heeft een kredietlimiet. De hoogte van de vorderingen wordt beïnvloed door onze
activiteit in de publieke sector en de gezondheidszorg. De klant is hier geen risico, maar de betalingen laten in deze sectoren wat langer
op zich wachten.

Valuta- en renterisico’s
Gezien de operationele activiteiten van Dolmen zich quasi uitsluitend afspelen in België, worden het merendeel van de transacties afge-
handeld in euro. Aankopen in vreemde munt zijn veeleer uitzonderlijk. Derhalve dekt Dolmen zijn valutakoersrisico niet af waardoor
wisselkoersresultaten rechtstreeks in resultaat worden geboekt.

Het bedrag van de rentedragende verplichtingen heeft betrekking op het uitstaande saldo van een lening voor een bedrijfsgebouw in
België. Dolmen doet dan ook geen indekking inzake het renterisico.

Geschillen
Zie toelichting 24. 
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25. Verbonden partijen

De gerealiseerde opbrengsten en kosten vertegenwoordigen de transacties met de Groep Colruyt.

Bestuurders/directie

Loonkost (in duizenden euro)

Vaste vergoedingen
Variabele vergoedingen (*)
Overige vergoedingen

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

Aantal warrants

Inschrijvingsprijs (in euro)

Uitoefenperiode

31/03/2007

935,12
681,42
123,52

13 500

10,50 

01/01/2010 tot 30/01/2010
01/09/2011 tot 30/09/2011

Aantal personen

12
12

5

5

De vaste en variabele vergoedingen zijn brutobedragen vóór belastingen en inclusief patronale lasten.
In de overige vergoedingen wordt er onder meer rekening gehouden met verzekeringen, voordelen in natura, enz.
(*) Inclusief de vergoeding bij einde arbeidsovereenkomst van een directeur.

24. Voorwaardelijke gebeurtenissen

Handelsrecht
Dolmen heeft een rechtszaak ingespannen tegen een klant teneinde schadevergoeding te eisen wegens verbreking van een opdracht
waarvoor reeds een bestelbon aan Dolmen was overgemaakt. Voor het overige heeft Dolmen een aantal rechtszaken lopen ten aanzien
van klanten wegens onbetaalde facturen en wegens een aantal betwiste dossiers.

Arbeidsrecht
Op het vlak van arbeidsrecht zijn er geen rechtszaken die voor Dolmen een hoog risicogehalte inhouden.

23. Rechten en verplichtingen buiten balans

Huurovereenkomsten waarbij als huurder wordt opgetreden

De verschuldigde bedragen uit hoofde van huurovereenkomsten vervallen als volgt:

31/03/2007

184,31  
792,09  
226,69  

1 203,09  

31/03/2006

237,92
1 046,64

326,38

1 610,94

(in duizenden euro)

< 1 jaar
1-5 jaar
> 5 jaar

Totaal

31/03/2007

17,76
5,93

-

23,69  

31/03/2006

46,79
34,57

-

81,36

Leasingbetalingen opgenomen in de resultatenrekening voor het huidige boekjaar bedragen € 23,69K en hebben betrekking op leasing van
bedrijfswagens.

(in duizenden euro)

< 1 jaar
1-5 jaar
> 5 jaar

Totaal

De Groep huurt een aantal gebouwen op basis van huurcontracten. Deze overeenkomsten kennen doorgaans een looptijd tot 2010-2014.
In het boekjaar 2006/2007 werd uit hoofde van huurcontracten een last van € 281,47K in de winst- en verliesrekening opgenomen
(2005/2006: € 299,45K).

Operationele leaseverbintenissen
De verschuldigde bedragen uit hoofde van operationele leaseverbintenissen vervallen als volgt:

(in duizenden euro)

Winst- en verliesrekening

Opbrengsten
Kosten

Balans

Activa
Verplichtingen

31/03/2007

4 139,30
1 187,59

186,68
144,97

31/03/2006

4 207,23
2 610,47

877,25
333,70
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Naam

Dolmen Computer Applications nv

Frankim nv

JConsults Int. nv (*)

28. Lijst van geconsolideerde vennootschappen

Volledig in de consolidatie opgenomen ondernemingen volgens de integrale methode:

Kapitaal (in euro)

15 517 402,21

61 973,38

62 000,00

Belang

100 %

100 %

Maatschappelijke zetel

A. Vaucampslaan 42,
1654 Huizingen

BE 0460.306.570

Grote Steenweg 15,
9840 Zevergem

BE 0427.684.480

Autobaan 22,
8210 Loppem

BE 0462.843.121

(*) Op 5 maart 2007 werd de maatschappelijke zetel van de nv JConsults Int. verplaatst van Loppem naar Huizingen.

31/03/2007

27. Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

In mei 2006 werd het bedrijfsgebouw te Waregem verkocht.

Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop:

(in duizenden euro)

Aanschaffingswaarde

Begin van de periode

Verworven
Afgestoten
Wijziging in de consolidatiekring
Overdracht van andere activacategorieën

Einde van de periode

Waardevermindering

Begin van de periode

Verworven
Afgestoten
Wijziging in de consolidatiekring
Overdracht van andere activacategorieën

Einde van de periode

Afschrijvingen

Begin van de periode

Verworven
Afgestoten
Wijziging in de consolidatiekring
Overdracht van andere activacategorieën

Einde van de periode

Boekwaarde

31/03/2006

0,00

3 752,25

3 752,25

0,00

1 118,14

1 118,14

0,00

813,95

813,95

1 820,16

31/03/2007

3 752,25

- 3 752,25

0,00

1 118,14

- 1 118,14

0,00

813,95

19,80
- 833,75

0,00

0,00

26. Gebeurtenissen na balansdatum

Na afsluitdatum hebben er geen noemenswaardige gebeurtenissen plaatsgevonden.
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5.2 Verkorte jaarrekening van Dolmen Computer 
Applications nv 2006/2007

De jaarrekening van de nv Dolmen Computer Applications is hierna in verkorte vorm opgenomen.

De statutaire jaarrekening is opgemaakt volgens de Belgische boekhoudnormen (BGAAP) daar waar de geconsolideerde jaarrekening
is opgesteld volgens de ‘International Financial Reporting Standards’ (IFRS). De waarderingsregels van de nv Dolmen Computer
Applications verschillen dan ook grondig van de waarderingsregels gebruikt voor de Groep Dolmen. Om een waarheidsgetrouw beeld
van de financiële situatie van de Groep Dolmen te kennen, dient steeds de geconsolideerde jaarrekening geconsulteerd te worden.

Het jaarverslag en de jaarrekening Dolmen Computer Applications nv en het verslag van de Commissaris worden, conform art. 98 en
art. 100 van het Wetboek van Vennootschappen, neergelegd bij de Nationale Bank van België. Op verzoek kan daar een afschrift van
deze documenten bekomen worden.

Deze documenten kunnen ook verkregen worden op de zetel van de vennootschap, na aanvraag:

Dolmen Computer Applications nv
A. Vaucampslaan 42
B-1654 Huizingen
T +32 2 362 55 55
F +32 2 362 55 99
www.dolmen.be
info@dolmen.be

Verkorte balans Dolmen Computer Applications nv per 31 maart 2007

Boekjaar

Activa

Vaste Activa

II. Immateriële activa

III. Materiële vaste activa

IV. Financiële vaste activa

Vlottende Activa

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

VIII. Geldbeleggingen

IX. Liquide middelen

X. Overlopende rekeningen

Totaal Activa

Passiva

Eigen Vermogen

I. Kapitaal

IV. Reserves

V. Overgedragen winst

VI. Kapitaalsubsidies

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

Schulden

VIII. Schulden op meer dan één jaar

IX. Schulden op ten hoogste één jaar

X. Overlopende rekeningen

Totaal Passiva

2006/2007

22 120,51

773,52

16 970,57

4 376,42

86 318,45

13 556,23

40 111,81

23 121,07

9 187,16

342,18

108 438,96

54 029,08

15 517,40

3 799,07

34 687,50

25,11

1 179,12

53 230,76

4 462,64

46 351,34

2 416,78

108 438,96

2005/2006

23 108,65

913,17

17 843,09

4 352,39

85 203,16

15 877,95

35 448,88

831,12

32 800,82

244,39

108 311,81

50 812,80

15 171,50

4 455,77

31 159,25

26,28

1 901,91

55 597,10

9 223,12

43 711,09

2 662,89

108 311,81

2004/2005

25 579,87

369,44

13 878,11

11 332,32

81 990,56

14 714,32

34 596,75

565,89

31 932,07

181,53

107 570,43

49 604,33

15 012,91

3 900,17

30 663,75

27,50

1 835,79

56 130,31

7 437,73

46 103,86

2 588,72

107 570,43

(in duizenden euro)
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2006/2007

150 876,22

141 566,99

9 309,23

1 326,13

426,77

10 208,59

322,01

0,00

10 530,60

- 3 333,39

7 197,21

720,12

0,00

7 917,33

2005/2006

142 937,38

134 198,53

8 738,85

1 178,42

663,65

9 253,62

496,33

2 171,12

7 578,83

- 2 941,29

4 637,54

126,02

- 640,03

4 123,53

2004/2005

152 699,10

144 626,37

8 072,73

1 119,97

606,85

8 585,85

132,43

1,62

8 716,66

- 3 089,27

5 627,39

99,29

- 124,24

5 602,44

(in duizenden euro)

Boekjaar

I. Bedrijfsopbrengsten

II. Bedrijfskosten

III. Bedrijfswinst

IV. Financiële opbrengsten

V. Financiële kosten

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting

VII. Uitzonderlijke opbrengsten

VIII. Uitzonderlijke kosten

IX. Winst van het boekjaar, vóór belasting

X. Belastingen op het resultaat

XI. Winst van het boekjaar

XII. Onttrekking aan de belastingvrije reserves

XII. Overboeking naar de belastingvrije reserves

XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

De materiële vaste activa daalden met € 0,90 miljoen voornamelijk door de verkoop van het bedrijfspand te Waregem.

De vorderingen op ten hoogste één jaar stegen met € 4,66 miljoen hoofdzakelijk door een stijging van de klantenvorderingen.

Het toegestane, niet-geplaatste kapitaal bedraagt € 12 469 044,30.

De reserves bedragen € 3,80 miljoen tegenover € 4,46 miljoen vorig jaar. De afname is toe te schrijven aan een vermindering van de
belastingvrije reserves tot € 1,26 miljoen door de afboeking van een dossier uitgestelde taxaties op meerwaarden naar aanleiding van
de verkoop van het bedrijfsgebouw te Waregem.

De voorzieningen en uitgestelde belastingen daalden met € 0,72 miljoen door het vrijvallen van garantieverplichtingen op afgesloten
turnkeyprojecten en door de terugname van een sociale voorziening in verband met vroegere participatiesystemen.

De schulden op ten hoogste één jaar omvatten een bedrag van € 4,32 miljoen aan te betalen dividenden, tantièmes en werknemers-
participatie. 

De belastingen op het resultaat bedragen € 3,33 miljoen. De toepassing van de notionele intrestaftrek levert een belastingvermindering van
€ 0,55 miljoen op. Door de verkoop van het bedrijfsgebouw te Waregem dit boekjaar (dat diende als wederbelegging voor een uitgesteld
taxatiedossier) werd voor € 0,37 miljoen afgeboekt op de post ‘onttrekking aan uitgestelde belastingen’ en voor € 0,72 miljoen op de
post ‘onttrekking aan de belastingvrije reserves’.

De over te dragen winst voor het boekjaar 2006/2007 bedraagt € 34,69 miljoen tegenover € 31,16 miljoen vorig boekjaar.

Verkorte resultatenrekening Dolmen Computer Applications nv 2006/2007
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De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 september 2007 voorstellen de winst als volgt te verdelen:

De Raad van Bestuur stelt voor aan de in de winst van het boekjaar 2006/2007 delende aandelen een brutodividend van € 0,44 per
aandeel toe te kennen.

Voor de Belgische aandeelhouders van Dolmen Computer Applications nv betekent dat een nettodividend van € 0,330 per aandeel na
25 % roerende voorheffing.

De personeelsleden van de Groep Dolmen die hebben ingeschreven op de kapitaalverhogingen, ontvangen op deze aandelen een netto-
dividend van € 0,374 na aftrek van 15 % roerende voorheffing (AFV-aandelen).

Voor de buitenlandse aandeelhouders kan het bedrag van het nettodividend verschillen afhankelijk van de tussen België en de diverse
landen geldende dubbele belastingverdragen, op voorwaarde dat de nodige formaliteiten worden vervuld. De nodige attesten dienen
uiterlijk op 8 oktober 2007 in ons bezit te zijn.

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor het dividend betaalbaar te stellen vanaf 19 september 2007 bij aan-
bieding van coupon nr. 8 aan de loketten van:

Fortis Bank
ING Bank
KBC Bank
Dexia Bank

5.3 Winstverdeling Dolmen Computer Applications nv  
2006/2007

Te bestemmen winst van het boekjaar

Overgedragen winst van vorig boekjaar

Te bestemmen winstsaldo

Dotatie aan de wettelijke reserve

Toevoeging aan de overige reserves

Vergoeding van het kapitaal

Tantièmes

Overige schulden

Belastingen

Bezoldigingen en sociale lasten

Over te dragen winst

7 917,33

31 159,25

39 076,58

34,59

28,83

3 653,53

207,40

341,43

87,93

35,38

34 687,49

(in duizenden euro)

V.U. Kris Castelein, nv dolmen computer applications, A. Vaucampslaan 42, B-1654 Huizingen



Het is Dolmens missie, 

in partnership met u, 

uw toegevoegde waarde 

te maximaliseren door, 

effectief en efficiënt, 

state-of-the-art ICT-oplossingen 

aan te brengen 

en te verwezenlijken.

Industriezone Zenneveld, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, T +32 2 362 55 55 - F +32 2 362 55 99

Grote Steenweg 15, 9840 De Pinte, T +32 9 243 75 00 - F +32 9 243 75 10

Kortrijksesteenweg 307, 8530 Harelbeke, T +32 56 62 57 00 - F +32 56 62 57 10

Veldkant 33B, 2550 Kontich, T +32 3 870 66 90 - F +32 3 870 66 91

Rue de Gembloux, 5080 Rhisnes, T +32 81 63 22 44 - F +32 81 63 22 88

Steenweg op Mol 148, 2360 Oud-Turnhout, T +32 14 45 28 31 - F +32 14 45 13 01

info@dolmen.be • www.dolmen.be

nv dolmen computer 

applications sa  
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Harelbeke Office, 

Kontich Office,

Namur Office,

Turnhout Office,
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