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BRiEf�VAn�dE�VooRzittER�En�cEo’S

Geachte aandeelhouders

In elk van de drie voorbije jaarverslagen hebben wij u de vele bedrijfssuccessen en -ontwikkelingen voorgesteld die hebben 
bijgedragen tot het verwezenlijken van onze bedrijfsstrategie. In 2007 hebben zich bijkomende uitdagingen gesteld en werden 
de gepaste en vereiste veranderingen verder gezet. We hebben opnieuw vooruitgang geboekt en zowel onze business- als onze 
financiële resultaten waren opmerkelijk.

Voor 2007 hebben we vier hoofddoelstellingen gecommuniceerd:
2007 afsluiten met een jaarlijkse aanhoudende groei en blijvende verbetering van de winst;
Onze marktpositie in de BeNeLux en Frankrijk verstevigen door organische en anorganische (door acquisities) groei;
Hogere inkomsten boeken;
De operationele werking blijvend verbeteren en de rendabiliteit behouden.

Als we deze hoofddoelstellingen beoordelen, mogen we spreken van een succesvol jaar. We hebben 2007 afgesloten met een 
bescheiden groei van 1,4% ten opzichte van 2006, maar noteerden in de tweede jaarhelft een groei van maar liefst 5,2%. Real 
heeft zijn marktpositie verbeterd door de overname van Axias en de uitkoop van zijn partner DuPont in Supply Chain Software. 
Bovendien hebben we ook onze intentie om een bod te doen op en in een latere fase te fuseren met Dolmen Computer Applications 
NV bekendgemaakt, waardoor we onze positie als Belgisch top ICT bedrijf duidelijk verstevigen. Onze operationele resultaten blijven 
verbeteren: onze operationele performantie steeg van 4,3% van de omzet in 2006 tot 4,7% van de omzet in 2007 – na aanpassing 
van de eenmalige kost van €700.000 voor het aandelenoptieplan voor senior management. We blijven niet enkel winstgevend, 
maar noteerden zelfs een stijging in onze nettowinst van €2,3m tot €7,4m omdat we een gedeelte van onze belastingsvoordelen 
van netto operationele verliezen uit het verleden konden aanwenden. Hoewel deze vooruitgang en realisaties slechts het begin zijn 
van aanhoudend succes, kunnen we toch stellen dat ons bedrijf erin geslaagd is om terug een gerespecteerd en geloofwaardig 
ICT-bedrijf te worden. 

Onze resultaten liggen in de lijn van onze verwachtingen
Het bedrijf noteerde een omzet van €92m, €4,8m operationele resultaten van lopende operaties (aangepast aan de eenmalige kost 
van het aandelenoptieplan voor senior management) en €2,1m netto winst (zonder de eenmalige kost van het aandelenoptieplan 
voor senior management en gebruik makend van de toepassing van het belastingsvoordeel van €6m). Real’s eigen vermogen 
steeg van €10,5m in 2006 tot €33,5m in 2007. We verminderden onze netto schulden met €4,2m door de overblijvende kredietlijn 
van Credit Suisse te vervangen door €75m converteerbare obligaties in 2007 en door een bepaald gedeelte van deze opbrengsten 
te gebruiken om andere schulden af te lossen en lang uitstaande betalingen te vereffenen. We hebben het operationele jaar dan 
ook afgesloten met €58,1m aan liquide middelen en equivalenten. We zullen €41m gebruiken in het openbaar bod op Dolmen 
Computer Applications NV, ter ondersteuning van onze groei-initiatieven.

Onze medewerkers zijn toegewijd en onze klanten loyaal
We blijven aanzienlijk investeren in training, opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers – onze belangrijkste troef. We 
hebben al onze doelstellingen overtroffen op vlak van bijkomende professionele certificering. Dit wijst erop dat onze medewerkers 
zich voortdurend inzetten om zich professioneel verder te ontplooien om onze klanten zo nog beter te kunnen ondersteunen. 

We hebben een aantal interne communicatieprogramma’s ontwikkeld en geïmplementeerd om onze medewerkers nog beter op de 
hoogte te kunnen brengen van onze plannen, onze visie en onze realisaties. Deze programma’s zijn een combinatie van roadshows, 
nieuwsbrieven, ontbijt- en avondsessies en rondetafelgesprekken. We geloven er sterk in dat de trots van onze werknemers 
behouden en versterkt werd door interne geloofwaardigheid en we geloven dat bovenstaande investeringen en programma’s 
helpen in het behouden van onze werknemers.

Onze resultaten tonen niet alleen het engagement en inspanningen van onze personeelsleden aan maar wijzen ook op het geloof 
en het vertrouwen van onze klanten in onze diensten en producten.

De raad van bestuur is erg trots op onze medewerkers en apprecieert het aanhoudende vertrouwen van onze klanten enorm.

Het management team
Omdat we met ons bedrijf van ommekeer naar groei zijn geëvolueerd, hebben we het management team versterkt en gestroomlijnd 
om de verschillende functies op elkaar af te stemmen. Bruno Segers, voormalig manager van Microsoft België en Luxemburg, heeft 
ons vervoegd als COO. Bruno’s focus lag op de verkoopsorganisatie en de operationele werking in België en Nederland. Recent 
werd Bruno aangesteld als CEO. De aanstelling gebeurde op 1 februari 2008 en kadert in het Dolmen fusieproces. Het is voorzien 
dat – na afloop van het fusieproces met Dolmen – Ashley W. Abdo voorzitter van de raad van bestuur wordt.

Werner Prühs bleef bij Real als VP Operations & Quality, na de succesvolle afsplitsing van onze Retail business. Later nam hij 
bijkomende verantwoordelijkheden als VP Client Delivery op zich. Guy Herregodts en Zander Colaers – beiden nauw betrokken bij 
de ommekeer van het bedrijf - verlieten ons. We danken hen voor hun geleverde inspanningen.

Het senior management team dat rapporteert aan de Gedelegeerd Bestuurder-CEO bestaat naast bovengenoemde personen uit 
de volgende experts: Jos Nijns, Chief Financial Officer, Thierry de Vries, Secretaris-Generaal, Paul De Schrijver, Vice President 
International, Florent Evian, General Manager Airial Conseil SA Frankrijk en Christian Kelders, General Manager Real Solutions 
SA Luxemburg. De raad van bestuur is erg trots op dit management team dat onze volle steun heeft. 

»
»
»
»
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Bedrijfsontwikkeling en acquisities
Drie jaar geleden hebben we gesteld dat ons bedrijf zijn operationele werking moest verbeteren en moest uitbreiden door acquisities. 
We hebben enorme stappen genomen op vlak van bedrijfsontwikkeling en hebben daarom ook kunnen groeien door acquisities. 
Met de aankondiging van het publieke overnamebod op Dolmen Computer Applications NV hebben we nog meer kracht aan onze 
business kunnen toevoegen. Deze activiteiten worden verder beschreven.

In januari 2007 hebben we de verkoop van onze Retail Point of Sale afdeling aangekondigd. Wij hebben de resulterende financiële 
inkomsten aangewend om ons op andere kerndomeinen te richten, inclusief het afbetalen van uitstaande schulden.

In juli hebben we de acquisitie van Axias NV, een gerespecteerd Belgisch IT dienstenbedrijf met een gevestigde reputatie, 
aangekondigd en voltooid. Axias bestond uit 50 medewerkers met een grondige expertise en competentie in 3 van de strategische 
domeinen van ons bedrijf. Axias heeft met €2,9m inkomsten in de tweede jaarhelft en een operationele marge van €0,4m onmiddellijk 
bijgedragen tot de groei. We verwachten dat deze groei zal aanhouden.

In oktober hebben we de overblijvende 40% aandelen in Supply Chain Software NV overgenomen van Dupont. Dit heeft ons 
in staat gesteld om de volledige business en vaardigheden in supply chain management van dit bedrijf te integreren met onze 
verkoops- en distributieorganisatie.

In december heeft het bedrijf een vrijwillig en voorwaardelijk gemengd openbaar overnamebod op alle aandelen en warranten 
van Dolmen Computer Applications NV aangekondigd. Wij zijn ervan overtuigd dat de combinatie tussen Real en Dolmen ons 
in staat zal stellen om de lokale referentie bij uitstek te worden in de markt van geïntegreerde oplossingen die de volledige ICT 
levenscyclus ondersteunen. Na goedkeuring van de CBFA, publiceerde Real een prospectus en Dolmen een memorandum van 
antwoord. Onder voorwaarde van een succesvol overnamebod verwacht zowel het bedrijf als Dolmen veel synergie van deze 
vooropgestelde fusie.

De opbouw van een klantgerichte organisatie
De beste organisaties werken zo dicht mogelijk bij, en in nauwe samenwerking met hun bestaande en toekomstige klanten. In 2007 
hebben we ons verkoopsteam gestructureerd rond marktsegmenten en het begrip account management verstevigd om kwaliteit 
en klanttevredenheid te verhogen. De rol van de account manager als enige contactpersoon en een diepgaande kennis van de 
klant is bepalend voor de overgang van een productgerichte naar een oplossingsgerichte organisatie. Bijkomende investeringen in 
processen en tools zoals de introductie van een CRM systeem, de klantenhelpdesk en incentives rond klanttevredenheid, zullen 
ervoor zorgen dat onze hele organisatie draait rond haar klanten. Op deze manier kunnen we alert anticiperen en reageren op snel 
veranderende klantenbehoeften.

Oplossingen van wereldformaat en kerntechnologieën
Onze klanten willen vernieuwende, effectieve en competitieve oplossingen die tijdig opgeleverd worden, volgens de vooropgestelde 
specificaties en binnen budget. In 2007 hebben we een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het Client Delivery gedeelte en de 
Operations & Quality afdeling van onze dienstenorganisatie. Binnen de eerste afdeling concentreren we ons op ‘wat’ we afleveren 
door het introduceren van de rol van solution manager. In de Operations & Quality organisatie focussen we ons op ‘hoe’ we opleveren, 
door de introductie van een uniek ‘software factory’ concept. Elke klant wil zowel oplossingen in front office (CRM, BI, etc…) als 
in back office (ERP, Supply Chain, etc…), die draaien op een betrouwbare, geïntegreerde IT infrastructuur en die ondersteund 
wordt in alle fases van de levenscyclus van het systeem. Onze oplossingsportfolio, die gebouwd is rond drie clusters (enterprise 
solutions, business applications en professional services), gecombineerd met onze ‘Plan-Build-Run’ methodologie, geven een 
optimaal antwoord op deze behoeften. Samen met onze klanten maken we de technologische keuze tussen kwaliteitsmerken als 
IBM, Microsoft, Oracle en SAP. 

De toekomst
Hoewel het niet mogelijk is om alle externe krachten en zakelijke risico’s die onze strategie kunnen beïnvloeden te voorzien, 
zijn we toch sterk geëngageerd om winstgevende groei door ethisch en toegewijd management van het bedrijf te realiseren. We 
verzekeren onze investeerders ervan dat de raad van bestuur het volledig vertrouwen heeft in de huidige strategie, in de mensen 
die we hebben, in de aandacht voor het financiële beheer, in de focus op werknemers en klanten en in de plannen die uitgevoerd 
worden.

Met de meeste hoogachting

William B. Patton, Jr.   Ashley W. Abdo       Bruno Segers 
      Vaste vertegenwoordiger    Vaste vertegenwoordiger
     van Gores Technology Ltd, Küsnacht Branch  van All Together BVBA
Voorzitter van de raad van bestuur Gedelegeerd Bestuurder-CEO    Gedelegeerd Bestuurder-CEO
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ActiVitEitEnVERSLAG�2007

Real Software sluit het jaar af met €7,4m netto winst, inclusief €6,0m uitgestelde belastinginkom-
sten, en positioneert zich voor een fusie met Dolmen Computer Applications NV.

De omzet van Real neemt toe van jaar tot jaar: een stijging van 1,4% in 2007 en van 5,2% in de tweede 

jaarhelft.

De bedrijfsresultaten blijven groeien in vergelijking met 2006(1) indien we de eenmalige kost van €0,7m voor 

het aandelenoptieplan toegekend aan de directie niet meerekenen.

Op basis van €270,5m niet gebruikte belastingverliezen zijn €6,0m uitgestelde belastinginkomsten geboekt.

De uitgifte van converteerbare obligaties leverde €49,2m bijkomende liquiditeit om de verdere groei te 

ondersteunen.

Op 20 februari 2008 lanceert Real een openbaar overnamebod op Dolmen Computer Applications NV.

1. JAARRESULTATEN VOOR 2007

in m € IFRS 2007 IFRS 2006
Aangepast 2007

(2)(3)
Aangepast 2006

(1)

2007 aangepast 
vs 

2006 aangepast

Omzet continue bedrijfsactiviteiten 92,0 90,7 92,0 90,7 1,3

Recurrent bedrijfsresultaat continue bedrijfsact. 3,6 4,0 4,3 (2) 4,0 0,3

als % omzet 4,0% 4,4% 4,7% 4,4% 0,3%

Bedrijfsresultaat continue bedrijfsactiviteiten 4,1 6,6 4,8 4,5 0,3

Netto winst (verlies) van het jaar 7,4 2,3 2,1 (3) 2,3 -0,2

Bruto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 3,4 2,7 3,4 2,7 0,7

Eigen vermogen 33,0 10,5 33,0 10,5 22,5

Netto schuld 9,2 13,4 9,2 13,4 -4,2

Omzet continue bedrijfsactiviteiten
De groepsomzet in 2007 bedroeg €92,0m, een toename van 1,4% in vergelijking met 2006. In de tweede helft van 2007 liep de 
omzet op tot €47,5m, een toename van 5,2 % in vergelijking met de tweede helft van 2006. De toename van de omzet van 2,9m 
in het tweede semester wordt ondersteund door de overname van Axias in juli 2007. De sterke resultaten in de Products divisie in 
het laatste kwartaal van 2006 konden in 2007 niet worden herhaald, wat een invloed had op de groei in de tweede helft van 2007 
t.o.v. 2006.

Omzet

miljoen euro 2006 totaal 2007 totaal % totaal

H1 45,6 44,5 -2,5%

H2 45,2 47,5 5,2%

FY 90,7 92 1,4%

(1) Het bedrijfsresultaat is aangepast door herclassificatie van de €2,1m winst op de verkoop van de participatie in StorkReal, van ‘niet-recurrente inkomsten’ naar 
‘resultaat stopgezette bedrijfsactiviteiten’. Zodoende wordt de winst op de verkoop van beide bedrijfsactiviteiten op dezelfde manier behandeld.
(2) Exclusief €0,7m eenmalige kost van het aandelenoptieplan voor de directie gewaardeerd op “fair value” basis en geboekt als personeelskost tegenover eigen 
vermogen.
(3) Exclusief €6,0m latente belastingsinkomsten, geboekt om een latente vordering op belastingen te tonen op basis van de €270m niet gebruikte overdraagbare 
verliezen per 31 december 2006 en de €0,7m vermeld in nota (2).

»

»

»
»
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Recurrent bedrijfsresultaat
Het recurrent bedrijfsresultaat voor 2007 bedraagt €3,6m en omvat de eenmalige kost van €0,7m van het aandelenoptieplan. 
In juli 2007 werd een aandelenoptieplan toegekend aan de directie. Onder IFRS 2 worden de onderliggende aandelenopties 
gewaardeerd als een eigen-vermogen instrument op een “fair value” basis. In overeenstemming daarmee werd een non-cash kost 
voor werknemersvoordeel geboekt van €0,7m tegenover eigen vermogen. Zonder de bijkomende kost van het aandelenoptieplan 
in rekening te brengen, komt het recurrent bedrijfsresultaat op €4,3m of 4,7% van de omzet, wat een verbetering van €0,3m is in 
vergelijking met 2006.

Dit is te danken aan betere marges in de Services divisie, die als % van de omzet steeg van 5,7% in 2006 tot 6,6% in 2007. De 
betere marges in Services zijn gekoppeld aan de toename van 3,6% in de omzet (12,8% in de tweede helft van 2007) en een 
betere marge in Solutions offerings. Marges in de Products divisie, uitgedrukt in functie van de omzet, daalden van 11,4% in 
2006 tot 10,7% in 2007. De uitzonderlijk hoge omzet van het laatste kwartaal van 2006 voor de Products divisie kon niet worden 
herhaald in het laatste kwartaal van 2007.

De toename van €0,8m aan ‘corporate’ kost is zo goed als volledig te wijten aan de €0,7m bijkomende kost van het aandelenoptieplan.

Segmentinformatie
2006 2007

Producten Diensten Corporate Groep Producten Diensten Corporate Groep

Omzet 24,6 66,2 90,7 23,4 68,6 92,0

Recurrent bedrijfsresultaat 2,8 3,8 -2,6 4,0 2,5 4,5 -3,4 3,6

% 11,4% 5,7% -2,9% 4,4% 10,7% 6,6% -3,7% 3,9%

Operationeel resultaat continue bedrijfsactiviteiten
Het operationeel resultaat voor 2007 bedraagt €4,1m en omvat €0,7m bijkomende kosten voor het aandelenoptieplan toegekend 
aan de directie en €0,3m negatieve goodwill erkend ingevolge de overname van SCS NV. Na correctie voor deze kost voor het 
aandelenoptieplan bedraagt het operationeel resultaat voor 2007 €4,8m of 5,2% van de omzet, ten opzichte van €4,5m in 2006(1).

Nettowinst van de groep
De nettowinst voor 2007 stijgt met €5,1m tot €7,4m dankzij de erkenning van €6,0m uitgestelde belastinginkomsten. Deze 
uitgestelde belastinginkomsten zijn geboekt om een uitgesteld belastingvoordeel te erkennen voor hetzelfde bedrag, gebaseerd op 
de €270,5m van ongebruikte belastingverliezen zoals per december 2006. Het bedrag van het erkende uitgestelde belastingvoordeel 
is beperkt tot het bedrag van de uitgestelde belastingschuld die werd erkend op basis van tijdelijke verschillen die voortvloeien uit 
de erkenning van €18,7m als eigen vermogenscomponent bij uitgifte van de €75,0m converteerbare obligaties in juli 2007. 

De netto financiële kost daalde van €5,6m in 2006 naar €5,1m in 2007. De financiële opbrengst is toegenomen van €0,1m in 2006 
tot €0,9m in 2007 door de interest op de cashpositie die gegenereerd is na de uitgifte van de converteerbare obligatie in juli 2007. 
De financiële lasten in 2007 omvatten €1,3m aan eenmalige financiële lasten voor de terugbetaling van de overblijvende lening van 
Credit Suisse in juli 2007 en €3,1m aan interesten opgenomen voor de converteerbare obligatie in overeenstemming met IAS 32. 
De €3,1m interest op de converteerbare obligatie omvat €1,3m aan afschrijvingen op de eigen-vermogencomponent.

De winst van de niet continue bedrijfsactiviteiten daalde met €0,8m, van €4,4m in december 2006(1) naar €3,6m in december 2007. 
De €3,6m winst van de niet-continue bedrijfsactiviteiten in de eerste helft van 2007 omvat de opbrengst van de desinvestering van 
Real’s retail “point of sale” divisie in januari 2007 en het vrijkomen van €0,3m herstructureringskosten op retail faciliteiten.

Bruto/Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 
De bruto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten neemt in 2007 toe met €0,7m tot €3,4m. De netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 
bedraagt €3,9m in 2007 in vergelijking met €2,4m in 2006. De €1,5m vermindering in netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten is te 
wijten aan de betaling van €2,9m uitstaande consulting fees aan de referentieaandeelhouder met een deel van de opbrengsten van 
de converteerbare obligatie in juli 2007.
 
Eigen vermogen/Nettoschuld
Het eigen vermogen is in 2007 toegenomen met €22,5m en bedraagt €33,0m. De overname van Axias NV in juli 2007 werd 
vereffend in aandelen, waarvan 1/3 betaalbaar bij het sluiten van de deal, resulterend in een uitgifte van €1,7m nieuwe aandelen. De 
converteerbare obligatie uitgebracht op 16 juli 2007 wordt behandeld als een ‘gemengd financieel instrument’ in overeenstemming 
met IAS 32, waarvan de componenten afzonderlijk worden gecategoriseerd als eigen vermogen en financiële schuld. Bijgevolg wordt 
een eigen-vermogencomponent erkend van €18,7m, verminderd met een ermee overeenstemmende uitgestelde belastingschuld 
van €6,0m. In juli 2007 werd een aandelenoptieplan toegekend aan de directie, wat een non-cash kost van werknemersvoordeel 

(1) Het bedrijfsresultaat is aangepast door herclassificatie van de €2,1m winst op de verkoop van de participatie in StorkReal, van ‘niet-recurrente inkomsten’ naar 
‘resultaat stopgezette bedrijfsactiviteiten’. Zodoende wordt de winst op de verkoop van beide bedrijfsactiviteiten op dezelfde manier behandeld.
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met zich meebracht van €0,7m, die werd geboekt tegen eigen vermogen. Uiteindelijk werd in december 2007 een nettowinst van 
€7,4m geboekt.

Cash en handelseffecten namen t.o.v. 2006 toe met €49,8m tot €58,1m in 2007. Deze toename resulteert hoofdzakelijk uit de 
uitgifte van de €75m converteerbare obligatie in juli 2007. De opbrengsten van de obligatie werden gebruikt om uitstaande 
bankschulden (Credit Suisse Facility) te vereffenen en uitstaande schulden aan de referentieaandeelhouder te betalen, zodat er een 
netto-opbrengst van €49,2m overbleef voor interne en externe groei. Om de vereffening van het cash-deel van het openbaar bod 
op Dolmenaandelen te kunnen garanderen, werd een som van €41m op een geblokkeerde bankrekening geplaatst. 

De totale schuld op het eind van 2007 bedroeg €67,3m, tegenover €21,7m op het einde van het jaar 2006.

De €75,0m converteerbare obligatie werd verminderd met €3,0m aan netto uitgestelde transactiekosten en een eigen-
vermogencomponent van €18,7m onder IAS 32 en vermeerderd met €2,3m van niet-lopende interestkost berekend aan een 
effectieve interestvoet van 12,88% (waarvan 7,61% non cash is en 5,27% effective yield), resulterend in een netto converteerbare 
obligatieschuld van €55,6m. 

Bankleningen en andere leningen werden verminderd met €9,8m, van €18,7m in december 2006 tot €8,9m in december 2007. 
Dit resulteert in de terugbetaling van €13,5m schuld met de opbrengsten van de converteerbare obligatie die gedeeltelijk wordt 
gecompenseerd met de creatie van €3,4m schuld voor de overname van Axias NV.

Personeel
In december 2007 telt Real Software Group 851 werknemers (in vergelijking met 858 werknemers op 31 december 2006) exclusief 
de werknemers uit de Retail business unit (gedesinvesteerd in januari 2007) en inclusief 37 werknemers van Axias NV.

Openbaar bod op Dolmen aandelen
Het openbaar bod op Dolmen aandelen start op 20 februari 2008. Het prospectus is beschikbaar op www.realsoftwaregroup.com.

De pro forma resultaten voor de gecombineerde entiteit RealDolmen, weergegeven in onderstaande tabel, tonen bedrijfsopbrengsten 
van €243,3m (zonder inbegrip van de impact van de overname van NEC Philips door Dolmen in oktober 2007 en zonder inbegrip 
van de volledige jaarimpact van de overname van Axias NV en volledige consolidatie (na overname van de resterende 40% 
aandelen) van de joint venture SCS NV door Real).

De gecombineerde RealDolmen pro forma resultaten tonen een operationeel resultaat (EBIT) van €15,2m of 6,2% op het 
gecombineerd operationeel inkomen (EBIT + waardevermindering = €20,2m of 8,3% op Operationele Inkomsten) en een 
nettowinst van €13,5m. De pro forma nettowinst omvat een uitzonderlijk nettowinst in Real omwille van de erkenning van een 
uitgesteld belastingvoordeel van €6,0m in Real. Dit uitgesteld belastingvoordeel is gebaseerd op de €270,5m aan ongebruikte 
belastingverliezen overgedragen in december 2006.

De gecombineerde entiteit RealDolmen toont op een pro forma basis een liquiditeitspositie van €26,7m en een schuld van €72,4m 
of een nettoschuld van €45,7m. De schuld bestaat voornamelijk in een €75,0m converteerbare obligatie met een termijn van 5 jaar, 
een cash interest van 2% en een premie betaalbaar op het einde van 5 jaar van 18,44 % (stemt overeen met een effective yield 
van 5,25 % op jaarbasis). De converteerbare obligatie kan op elk moment worden omgezet aan een omzettingsprijs van €0,556, 
onder voorbehoud van aanpassingsmechanismes in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van de obligatie.

Het totaal eigen vermogen van RealDolmen pro forma bedraagt €121,9m, uitgaande van de uitgifte van 227,6m aandelen aan een 
uitgifteprijs van €0,4 per aandeel en €45,0m in cash.

niet geauditeerd niet geauditeerd

KERNCIJFERS gecombineerd RealDolmen V&W dec 07 Proforma V&W 

sept 07

Proforma 

kerncijfers

in miljoen euro Real Dolmen Gecombineerd

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 92,6 150,6 243,3

BEDRIJFSRESULTAAT (1) 4,1 11,1 15,2

V&W van het jaar (*) 7,4 8,1 13,5

LIQUIDITEIT (2) 26,7

SCHULD 72,4

EIGEN VERMOGEN (*) 121,9

(1) bedrijfsresultaat + waardeverminderingen en afschrijvingen = €20,2m op gecombineerde basis

(2) inclusief geldmiddelen, kasequivalenten en effecten voor handel

(*) gecombineerde kerngetallen na correctie voor financieringslast van de acquisitie
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Deze pro forma kerncijfers zijn gebaseerd op de historische cijfers van Real van december 2007 en op deze van Dolmen voor de 
laatste 12 maanden voor september 2007. Zij nemen de verwachte synergie en belastingbesparingen dus niet in aanmerking. 

Wij verwachten synergie in inkomsten door de creatie van een end-to-end ’single source‘ ICT service provider. Dit is een referentie 
binnen de volledige ICT sector, zowel naar klanten als naar ICT partners, personeel en naar de arbeidsmarkt. De dienstverlening 
aangeboden door beide bedrijven is zeer complementair en het klantenbestand toont slechts een beperkte overlapping. Wij 
verwachten eveneens synergie in kosten, gebaseerd op de schaalvoordelen die voortvloeien uit de combinatie van beide groepen 
Dank zij deze combinatie kunnen kosten van onderzoek en ontwikkeling, verkoop en overhead gespreid worden over een grotere 
inkomstenbasis.

De volledige impact van de synergie zal naar verwachting niet zichtbaar zijn voor de volledige fusie van beide bestaande entiteiten 
tot één juridische entiteit. Op dit moment voorzien de partijen om de fusie te implementeren binnen een termijn van 12 maanden 
volgend op de afronding van het overnamebod. Deze voordelen zullen afhangen van de implementatie van de daaropvolgende fusie 
en zullen naar verwachting gematerialiseerd worden binnen een termijn van 6 tot 12 maanden volgend op de fusie.

Naast inkomsten- en kostensynergieën worden ook belastingsbesparingen verwacht ten gevolge van de fusie, door de €270,5m 
ongebruikte belastingverliezen overgedragen en beschikbaar in Real per december 2006. Een deel van het overgedragen 
belastingverlies van Real zou dergelijke fusie overleven (in de veronderstelling dat de thans overwogen fusie belastingneutraal 
is voor de Belgische vennootschapsinkomstenbelasting). Daardoor kunnen de toekomstige winsten van de gefuseerde entiteit 
gecompenseerd worden door de overgedragen belastingverliezen. Dit betekent dat de gefuseerde entiteit zich gedurende een 
zekere tijd niet meer in een effectieve belastingbetalende positie zou bevinden.

Het bedrag van de overgedragen belastingverliezen die dergelijke fusie zouden overleven, en het tijdstip waarop dergelijke verliezen 
de toekomstige winsten zouden beïnvloeden kan momenteel enkel worden geëvalueerd onder een aantal veronderstellingen. Het 
blijft dus slechts een schatting voor illustratieve doeleinden gaande van €166,0m tot €192,0m. Real en Dolmen hebben de intentie 
een formele ruling aanvraag in te dienen bij de Belgische Ruling Commissie om de bevestiging te krijgen dat de vooropgestelde 
fusie belastingneutraal zal zijn voor de vennootschapsinkomstenbelastingen.

Vooruitzichten 2008
Na de ommekeer in 2006 en de herfinanciering in 2007, waarbij €49,2mio bijkomende  liquide middelen vrijkwamen ingevolge de 
uitgifte van converteerbare obligaties, blijft het de doelstelling van Real om zijn marktpositie in de Benelux en Frankrijk te versterken 
door rechtstreekse verkoop en door acquisities, waarbij de operationele performantie van de vennootschap blijft verbeteren. Het 
openbaar overnamebod op de Dolmen aandelen met het oog op een fusie tot RealDolmen is een eerste grote stap in de realisatie 
van dit objectief.
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1. GESCHIEDENIS EN ONT-
WIKKELING VAN REAL SOFTWARE 

Algemene informAtie 
Real Software NV, 
afgekort als “RLS”, 
werd opgericht op 
6 juni 1986 voor 
een termijn van 
onbepaalde duur. 
Real Software NV 
werd opgericht 
als een naamloze 
vennootschap (NV) naar Belgisch recht. Overeenkomstig het 
Wetboek van Vennootschappen is de aansprakelijkheid van de 
aandeelhouders van Real Software NV beperkt tot hun inbreng 
in het kapitaal van Real Software NV.

De maatschappelijke zetel van Real Software NV is gevestigd 
te Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich, in het rechtsgebied 
van het kanton Kontich, arrondissement Antwerpen. De 
vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen 
onder het nummer 0429.037.235.

Op datum van dit jaarverslag, heeft de vennootschap één 
vestiging in Houthalen (Centrum Zuid 1527, 3530 Houthalen-
Helchteren). 

De vennootschap is sinds 1997 beursgenoteerd. Voor de 
beursgang en ook in de periode daarna, heeft Real Software 
geleidelijk aan haar activiteiten uitgebreid door middel van meer 
dan 50 overnames en participaties in Belgische en buitenlandse 
vennootschappen.  Op 10 mei 2002 is Real Software gefuseerd 
met 15 van haar Belgische dochtervennootschappen.  De 
huidige organisatie van Real Software is het gevolg van 
voormelde fusie, alsook van de verkoop en vereffening van 
een aantal Belgische en buitenlandse dochterondernemingen 
die niet langer een strategisch belang voor de vennootschap 
waren.  Voor meer informatie over de organisatiestructuur van 
Real Software, wordt verwezen naar Hoofdstuk 5.

Voor meer informatie over de statuten en andere corporate 
informatie, wordt verwezen naar de Hoofdstukken 14 en 16.

Hierna wordt een overzicht geboden over de gebeurtenissen 
en mijlpalen in de ontwikkeling van Real Software’s activiteiten 
in 2004, 2005, 2006 en 2007.
 

2. MIJLPALEN 

Gelieve te noteren dat Real Software tot jaareinde 2004 
rapporteert onder GAAP. De onderstaande informatie met 
betrekking tot 2004 is dus niet IFRS conform.

MIJLPALEN
Februari 2004

09/02: Real Software kondigt aan dat het met Gores 
Technology Group LLC een overeenkomst bereikt heeft om de 
continuïteit van de groep te verzekeren. Een overeenkomst 
tussen Gores Technology Group LLC en het bankensyndicaat 
houdt in dat de gehele bankschuld (€200m) en bijhorende 
waarborgen worden overgenomen door Gores Technology 
Group LLC. De overeenkomst tussen Gores Technology 
Group LLC en Real Software houdt in dat de meerderheid 
van de overgedragen schuld (€157m) geherstructureerd zal 
worden zodat Gores Technology Group LLC ongeveer 83 % 
van de uitstaande Real Software aandelen na herschikking 
verwerft. Bovendien heeft Gores er zich toe verbonden Real 
Software nieuw werkkapitaal te verschaffen tot €10m (in de 
vorm van converteerbare obligaties of gelijkaardige financiële 
instrumenten die Gores van tijd tot tijd kan onderschrijven).

April 2004
06/04: Tijdens de buitengewone algemene vergadering 

hebben de aandeelhouders de voorgestelde inbreng van het 
grootste deel van de schuldvordering in het kapitaal van Real 
Software goedgekeurd. De ingebrachte vordering bedroeg 
€157.036.633,13 waarvoor 150.996.763 nieuwe aandelen 
worden uitgegeven.  Bijgevolg houdt Gores Technology Group 
(via een verwante onderneming) een meerderheidsbelang 
van 83% aan in Real Software NV. Op dezelfde vergadering 
werden acht nieuwe bestuurders - voorgedragen door Gores 
Technology Group - aan de bestaande raad van bestuur 
toegevoegd. Op de algemene vergadering onmiddellijk hierna 
werd de jaarrekening van de Vennootschap goedgekeurd.

September 2004
24/09: Het bedrijf beslist tot een nieuwe samenstelling 

van de raad van bestuur, met ingang op 1 oktober 2004.  
Het aantal bestuurders wordt van 15 teruggebracht tot 
9: de gedelegeerd bestuurder - CEO, vijf bestuurders die 
de meerderheidsaandeelhouder (Real Holdings LLC, een 
verbonden vennootschap van Gores Technology Group LLC) 
vertegenwoordigen en drie onafhankelijke bestuurders.  Zes 
bestuurders nemen ontslag.

26/09: De raad van bestuur benoemt Peter Op de Beeck 
tot nieuw Gedelegeerd Bestuurder-CEO van het bedrijf.  Vanaf 
1 oktober 2004 start hij zijn nieuwe functie en volgt Theo 
Dilissen op.

»

»

»

»

1

2004
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2006
2005MIJLPALEN

Februari 2005
27/02: De jaarresultaten van 2004 worden gepubliceerd: 

de totale groepsomzet van 2004 bedraagt €133,1m, 16,1% 
minder dan in 2003 (€158,9m). 50% van de omzetvermindering 
is toe te schrijven aan de stopzetting van activiteiten met 
een lage marge. Vergeleken met 2003 is de bedrijfswinst 
verbeterd van €1,5m tot €1,6m. Het netto groepsresultaat 
van 2004 is €23,5m beter dan in 2003 en bedraagt €32,6m. 
De netto cashflow bedroeg €6,0 miljoen, een verbetering met 
€14,2m vergeleken met het vorige jaar. De financiële schuld 
daalde met €149,3m ten opzichte van 2003.

Maart 2005
03/03: Real Software sluit een akkoord met de heer Rudy 

Hageman en Indi NV. De minnelijke schikking komt erop neer 
dat de heer Hageman en Indi NV afzien van hun vorderingen 
ten opzichte van Real Software, die op haar beurt afziet 
van haar burgerlijke vordering en strafklacht tegen de heer 
Hageman en Indi NV. Er wordt overeengekomen dat de 
vordering van Indi NV op Real Software wordt verminderd 
tot €800.000. De vordering zal worden opgenomen in het 
aandelenkapitaal van Real Software binnen de acht (8) 
weken. Met deze schikking maakt Real Software een einde 
aan een geschil met de oprichter en voormalige gedelegeerd 
bestuurder dat al jaren aansleepte.

29/03: Op de jaarlijkse algemene vergadering van 
aandeelhouders wordt de commissaris – Deloitte & Touche 
Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door William Blomme, 
herbenoemd. Op de buitengewone algemene vergadering 
van aandeelhouders wordt besloten tot de uitgifte van 1.500 
converteerbare G-1-obligaties met een looptijd van 5 jaar 
vanaf hun uitgifte met opheffing van de voorkeurrechten 
van de bestaande aandeelhouders ten voordele van Real 
Holdings, LLC en Roosland Beheer B.V. De opbrengsten van 
deze obligaties zullen worden aangewend om de hoofdsom 
van bestaande overbruggingskredieten terug te betalen. De 
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 
besluit ook een kapitaalverhoging door te voeren onder de 
opschortende voorwaarde van de conversie van voornoemde 
obligaties. De conversie kan op elk moment tijdens de looptijd 
gebeuren tegen een conversievoet die is vastgelegd in de 
uitgifte- en conversievoorwaarden van de converteerbare G-
1-obligaties.

April 2005
25/04: Ter uitvoering van de minnelijke schikking die op 

3 maart 2005 werd gesloten tussen Real Software, de heer 
Rudy Hageman en Indi NV, verhoogt de raad van bestuur 
het kapitaal van Real Software binnen de grenzen van het 
toegestaan kapitaal met €100.512 en een uitgiftepremie 
van €699.488, door middel van inbreng in natura van de 
schuldvordering van Indi NV ten belope van €800.000 en 
door uitgifte van 1.600.000 aandelen met een uitoefenprijs 
van €0,50 per aandeel aan Indi NV.

Augustus 2005
31/08: Publicatie van de halfjaarresultaten. Per 30 juni 

2005 bedroeg de groepsomzet €61,0m. Het bedrijfsresultaat 
(EBIT) was break-even in de eerste helft van 2005. Door 

»

»

»

»

»

middel van factoring in België en Frankrijk werd gezorgd voor 
bijkomende financiering. Het uitzonderlijke resultaat voor het 
eerste semester van 2005 bedraagt €1,0m. Het financiële 
resultaat van €-5,7m in het eerste semester van 2005 is in 
lijn met 2004.

MIJLPALEN
Januari 2006

08/01: Op 8 januari 2006 hebben de vennootschap en haar 
voormalige gedelegeerd bestuurder-CEO gezamenlijk besloten 
om de samenwerking te beëindigen. Gores Technology 
Londen, Ltd., Küsnacht Branch, vertegenwoordigd door dhr. 
Ashley W. Abdo werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder-
CEO met ingang van 9 januari 2006 Dhr. Ashley W. Abdo 
heeft ontslag genomen als bestuurder en als voorzitter van 
de raad van bestuur.

Februari 2006
03/02: Op 3 februari 2006 heeft Real Software NV aan 

StorkReal BV, de Nederlandse joint venture die in 2002 
is opgericht tussen Real Software en Stork Management 
Maintenance BV, een exclusief distributierecht toegekend 
voor de verkoop en implementatie van haar toonaangevend 
onderhouds- en asset management software “Rimses”. 
Real Software verkocht tevens aan Stork haar 50% 
deelneming in StorkReal BV en StorkReal Belgium NV. Real 
Software zal Rimses blijven verkopen in Frankrijk en aan 
haar sleutelmarkten zoals textiel, pharma en de Belgische 
publieke sector en overheden.  StorkReal zal het exclusieve 
verkoopskanaal worden voor de andere Belgische en 
Nederlandse sectoren, alsmede voor de gezondheidssector, 
met name de ziekenhuizen.  StorkReal zal Rimses ook 
verkopen in landen buiten de BeNeLux en Frankrijk.

In februari 2006 hebben de Vennootschap en haar 
schuldeiser, Real Holdings LLC, een overeenkomst bereikt 
met betrekking tot de verlenging van de datum waarop de 
Vennootschap een mogelijke 50% schuldkwijtschelding kan 
verkrijgen op de €44,8m lening, van 6 april 2006 tot 6 april 
2007.  De kredietovereenkomst werd tevens aangepast 
waarbij de datum waarop de Vennootschap interest- en 
kredietaflossingen op de €44,8m lening moet verrichten, 
werd uitgesteld van 30 juni 2006 tot 30 juni 2007.

Maart – Mei 2006
30/03 – 18/5: Real Software NV heeft op 30 maart 2006 

een dading gesloten waardoor een einde werd gebracht aan 
een reeds lang aanslepende rechtzaak.  De openstaande 
schuldvordering ten bedrage van €2.516.243,22 op Real 
Software werd in het kader van het toegestaan kapitaal, 
ingebracht in het kapitaal van de vennootschap tegen uitgifte 
van 7.624.979 nieuwe aandelen Real Softwaren, aan een 
uitgifteprijs van €0,33 per aandeel.  De kapitaalverhoging 
vond plaats op 18 mei 2006.

»

»

»

»
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2007Augustus 2006
24/08: Real Software heeft met zijn referentieaandeel-

houder The Gores Group en zijn co-investeerder van de 
Indofin group een akkoord bereikt om de hoofdsom van hun 
G-1 Converteerbare Obligaties, namelijk €15.000.000, en van 
hun bevoorrechte lening ten bedrage van €44.795.079, in te 
brengen in het kapitaal van de vennootschap. De 1.500 G-1 
Converteerbare Obligaties voor een totaal van €15.000.000 
zijn omgezet in kapitaal aan €0,55 per aandeel.  De conversie 
leverde 27.273.000 nieuwe aandelen op. De vervallen interest 
tot aan het ogenblik van conversie, die op 30 juni 2006 
€4,7m bedroeg, blijft als schuld op de balans staan van Real 
Software.  De inbreng van de lening heeft plaatsgevonden op 
29 september 2006 (zie onderstaand).
De conversie van de schulden in kapitaal verlicht aanzienlijk 
de balans en leidt tot een positief pro forma eigen vermogen 
op basis van de geconsolideerde cijfers van eind 2005.
Als resultaat van deze verbetering is Credit Suisse bereid 
geweest om een kredietlijn van €23.500.000 ter beschikking 
te stellen voor de betaling van bepaalde schulden en algemeen 
werkkapitaal. Zoals gebruikelijk dienen de activa van het 
bedrijf als zekerheden voor de kredietlijn. De kredietlijn 
voorziet een onmiddellijke initiële opname van €13.500.000 
met een additionele schijf van €10.000.000 op het ogenblik 
dat Real bepaalde financiële voorwaarden vervult.

September 2006
29/09: Aansluitend bij de overeenkomst van 24 augustus 

2006 tussen de vennootschap en haar referentieaandeelhou-
der, heeft de buitengewone algemene vergadering van Real 
Software op 29 september 2006 de volgende verrichtingen 
goedgekeurd (i) de uitgifte van warranten en toekenning van 
warranten aan Credit Suisse International en (ii) de verhoging 
van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap door 
inbreng van de lening voor een bedrag van €44.795.078,82 in 
het kapitaal van Real Software. 
Als vergoeding voor de inbreng in natura werden 61.363.121 
nieuwe aandelen uitgegeven, waarvan 55.226.809 aandelen 
werden toegekend aan Real.

»

»

MIJLPALEN
Januari 2007

16/01: Real Software kondigt de verkoop aan van 
Real Software’s Retail Point of Sale (POS) activiteiten in 
Oostkamp (België) en in Amersfoort (Nederland) aan Centric.
De verkoop omvat alle medewerkers, klantencontracten, 
uitbatingsgoederen en -lokalen verbonden aan deze activiteit. 
Real Software zal het grootste deel van de opbrengst gebruiken 
om de bestaande schuld ten opzichte van Credit Suisse te 
verminderen van €13,5m tot €7,5m. De Retail activiteiten in 
2005 bedroegen €13,5m van de totale omzet van €115,9m 
van Real Software. De overige voorwaarden van de transactie 
blijven volgens de overeenkomst confidentieel.

Juni 2007
13/06: Bruno Segers, voormalig Country General Manager 

van Microsoft vervoegt Real Software als Chief Operating 
Officer (COO). In deze functie ziet hij toe op de dagelijkse 
operationele activiteiten in België en Nederland en begeleidt 
hij CEO Ashley W. Abdo bij de lokale en internationale 
groeistrategie van Real Software.

Juli 2007
03/07: De overname van Axias NV, een Belgisch IT 

services bedrijf gespecialiseerd in customer relationship 
management projecten, business intelligence en enterprise 
resource planning oplossingen, werd aangekondigd en 
diezelfde maand nog voltooid. Axias NV heeft een jaarlijkse 
omzet van ongeveer €5m, telt 50 medewerkers en past 
perfect binnen Real’s strategie, gelet op zijn focus op drie 
strategische oplossingsdomeinen van Real, zijn gevestigde 
reputatie op de Belgische markt en de expertise van zijn 
mensen en het management. De overname van Axias heeft 
in de tweede helft van 2007 €2,9m omzet en €0.4m recurrent 
bedrijfsresultaat.

03/07: Op dezelfde datum kondigde de raad van bestuur 
een aandelenoptieplan aan voor het senior management. De 
raad van bestuur keurde de uitgifte van 14.440.000 warranten 
goed, aan een uitoefenprijs van €0,47. Elke warrant geeft recht 
op één nieuw aandeel van de vennootschap. De warranten 
hebben een looptijd van vijf jaar en worden verworven in drie 
schijven waarvan de eerste op datum van toekenning en de 
volgende op de eerste en tweede verjaardag van de datum 
van toekenning.

16/07: De groep kondigde de succesvolle plaatsing aan 
van €75m senior onbevoorrechte converteerbare obligaties 
met vervaldatum 2012. De interest bedraagt 2%, semestrieel 
betaalbaar, telkens op het einde van iedere halfjaarlijkse 
periode en, tenzij ze voordien geconverteerd zijn, op 16 juli 
2012 terugbetaalbaar aan 118,44% van hun hoofdbedrag. 
De obligatiehouders hebben het recht om hun effect om te 
zetten in volstorte aandelen aan 0.556 euro per aandeel, 
onverminderd de toepassing van de aanpassingmechanismes 
bepaald in de algemene voorwaarden van de converteerbare 
obligatie. De verwachtte netto opbrengsten van de obligatie, 
na aftrek van de geschatte transactiekosten zal ongeveer 
€71.6m bedragen. Deze opbrengsten werden aangewend 
om uitstaande bankschulden (Credit Suisse) en uitstaande 
schulden aan de referentie-aandeelhouder te voldoen, zodat 
er netto €49.2m overbleef om interne en externe groei te 
financieren.

»

»

»

»

»
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Oktober 2007
02/10: De Buitengewone Algemene Vergadering van 

2 oktober 2007 heeft, onder andere, beslist over (i) een 
kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie en 
kapitaalvermindering om gederfde verliezen te verminderen, 
waardoor het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op 
EUR 17.807.903,55 en (ii) de toekenning van de bevoegdheid 
aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal 
te verhogen binnen de grenzen van de toegestaan kapitaal 
van de vennootschap met een maximum bedrag van EUR 
17.807.903,55.

12/10: Op 12 oktober 2007 verwierf Real van DuPont 
de overblijvende 40% van het maatschappelijk kapitaal van 
Supply Chain Software NV die Real nog niet in zijn bezit 
had. Dit maakt het mogelijk de business volledig in Real te 
integreren, wat een hefboomeffect heeft op Real’s verkoop 
en distributie en op de aanzienlijke expertise van CSC in 
supply chain management. Deze overname heeft de omzet 
doen toenemen met €0.5m en het recurrent bedrijfsresultaat 
met €0.1m in december 2007.

December 2007
20/12: Op 20 december 2007 kondigde Real een vrijwillig 

gemengd en voorwardelijk openbaar overnamebod aan op alle 
aandelen en warranten van Dolmen Computer Applications NV 
(“Dolmen”). Real en Dolmen behoren tot de meest innovatieve 
ICT ondernemingen in België en de meest dynamische 
werkgevers in de ICT sector. Het is de ambitie om van het 
samengaan van beide bedrijven de locale referentie te maken 
in de markt voor geïntegreerde oplossingen die de volledige 
IC levenscyclus ondersteunen. Een aanbiedingsprospectus 
van Real en een memorie van antwoord van Dolmen, werden, 
na goedkeuring door de CBFA, gepubliceerd.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Januari 2008

28/01: Uitgifte van 534,489 aandelen in de context van 
de inbreng in natura van een uitstaande schuld ingevolge de 
overname van Axias NV.

Februari 2008
01/02: Op 1 feburari 2008 nam Bruno Segers zijn mandaat 

op als Afgevaardigd Bestuurder–CEO.

»

»

»

»

»

Impact van het overnamebod op Dolmen Computer 
Applications NV

Het overnamebod kan voordelig zijn voor Real als 
onderneming
Het overnamebod en de voorgenomen fusie zullen een 
dubbele positieve impact hebben. De synergiewinsten 
waarvan verwacht wordt dat deze voortvloeien uit de fusie, 
zullen een inherente ondernemingswaarde creëren. Bovendien 
is het waarschijnlijk dat de vergrote marktkapitalisatie beter 
en belangrijke investeringen zal aantrekken die bijkomende 
brandstof zullen leveren voor de groei van Real binnen de 
eengemaakte onderneming.

Het overnamebod kan voordelig zijn voor Reals 
management
Het management van Real zal opereren in een structuur 
op grotere schaal en een verbeterde onderneming, met 
een vergrote klantenbasis, wat aldus nieuwe uitdagingen 
met zich meebrengt voor de huidige managers van Real. 
Reals managers zullen kunnen evolueren in een nog meer 
competitieve, stimulerende atmosfeer, in een globale 
omgeving, en aldus een superieure werkervaring genieten.

Het overnamebod kan voordelig zijn voor Real werknemers
De werknemers zullen genieten van een structuur op grotere 
schaal en een vergrote klantenbasis, zonder, in principe, een 
vermindering van hun verworven rechten.
Real meent dat de commerciële synergieën die kunnen 
gecreërd worden ten gevolge van de succesvolle afsluiting 
van het overnamebod, alles welbeschouwd, een netto 
verhoging van de bedrijfsactiviteit van de onderneming 
zullen veroorzaken, welke voordelig zou moeten zijn voor 
de werknemers. Het is de intentie van Real om, gespreid 
in de tijd, op graduele wijze de human resources culturen 
van de twee groepen samen te brengen en daarbij de beste 
praktijken van de twee ondernemingen te behouden. Meer 
in het bijzonder zullen de werknemers van Real genieten van 
de beste kenmerken van Dolmens ervaring inzake human 
resources.
De groei en ontwikkeling die kunnen gegenereerd worden 
volgend op een succesvol overnamebod en daaropvolgende 
fusie kunnen ook nieuwe carrièremogelijkheden bieden aan 
het bestaande personeel van Dolmen en Real, zowel binnen de 
context van hun huidige positie als wat promotiemogelijkheden 
betreft. Dergelijke groei kan potentieel ook leiden tot een 
verdere groei van het personeelsbestand door de aanwerving 
van bijkomende werknemers. Real gelooft dat een verdere 
profilering volgend op een succesvol overnamebod en 
daaropvolgende fusie, ideaal gesproken als een van de 
Belgische marktleiders in nieuwe technologische diensten, 
de aanwerving van nieuwe personeelsleden in de uiterste 
competitieve ICT markt zal vergemakkelijken.

Het overnamebod kan voordelig zijn voor Reals klanten en 
partners
De creatie van een onderneming op grote schaal met een 
verbeterd aanbod van producten en diensten zal de belangen 
van de klanten dienen. Door deel te worden van dergelijke 
verbeterde en vergrote bedrijfsonderneming zal Real in staat 
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zijn om haar huidige klanten meer kwaliteitsvolle en meer 
aangepaste diensten en oplossingen te bieden, en zich te 
richten op nieuwe markten.
Klanten zijn over het algemeen op zoek naar een 
geïntegreerde totaaloplossing met daarbij gegarandeerde 
dienstverleningsniveaus van een partner die innovatie, kwaliteit 
en diensten levert. De combinatie van Real met Dolmen kan 
in staat zijn om deze markttrend te kapitaliseren en aan 
de klanten een volledige waaier van perfect geïntegreerde 
single-source oplossingen aan te bieden met end-to-end 
dienstverleningscontracten. Real is de mening toegedaan dat 
de combinatie van beide groepen vermoedelijk potentieel zal 
opleveren niet alleen voor de betrokken entiteiten, maar ook 
voor hun klanten. Real en Dolmen zijn niet alleen van plan 
om Reals huidig niveau van klantentevredenheid te behouden 
maar ook continu te verbeteren en om de processen die qua 
klantentevredenheid het hoogste scoren voor het gehele 
klantenbestand toe te passen.

Het overnamebod kan voordelig zijn voor Reals 
aandeelhouders
Reals aandeelhouders zullen ten eerste genieten van de 
intrinsieke ondernemingswaarde die gegenereerd zal worden 
ten gevolge van de combinatie van de bedrijfsoperaties Real 
en Dolmen.
Een breder operationeel platform kan mogelijks belangrijkere 
investeringen aantrekken en bijgevolg een grotere vijver van 
investeerders met een uitgebreider investeringspotentieel 
bereiken.
Dergelijke bijkomende fondsenverlening aan de gecombineerde 
entiteit zal op haar beurt aanleiding geven tot bijkomende 
waarde voor de aandeelhouders.

Toekomstig economisch resultaat
Men verwacht dat de voordelen waarnaar hierboven wordt 
verwezen, die alle moeilijk te kwantificeren zijn en waarvan 
de meeste zullen afhangen van de implementering van de 
daaropvolgende fusie, zullen gerealiseerd worden binnen zes 
tot twaalf maanden volgende op de datum van de fusie.
Voor een meer kwantificeerbaar potentieel gevolg van 
de transactie, kan verwezen worden naar het feit dat een 
deel van de fiscaal overdraagbare verliezen van Real (in de 
veronderstelling dat de momenteel voorgenomen fusie voor 
de doeleinden van de Belgische vennootschapsbelasting 
fiscaal neutraal is) dergelijke fusie zouden moeten overleven, 
ten gevolge waarvan toekomstige winsten van de gefuseerde 
entiteit afgezet zouden kunnen worden tegen dergelijke 
fiscaal overdraagbare verliezen wat zou resulteren in een 
situatie waarin de gefuseerde entiteit zich voor een tijd niet 
in een effectief belastingbetalende positie zou bevinden. Een 
berekening van de fiscaal overdraagbare verliezen van Real 
die dergelijke fusie zouden overleven kan momenteel slechts 
geraamd worden onder een aantal aannames en blijft in elk 
geval slechts een raming. Het volgende voorbeeld kan gegeven 
worden (echter slechts voor illustratieve doeleinden).
Indien Real 75% van de Dolmen Aandelen zou verwerven, en 
in de veronderstelling (i) dat Real en Dolmen zouden fuseren 
in het boekjaar volgend op de uitgifte van de Aangeboden 
Aandelen, (ii) dat dergelijke fusie fiscaal neutraal zou zijn 

voor de doeleinden van de vennootschapsbelasting en (iii) 
dat de kapitaalverhoging van Real in rekening wordt gebracht 
voor een waarde tussen 0,3 euro en 0,4 euro, dan zouden de 
fiscaal overdraagbare verliezen van Real die de fusie zouden 
overleven variëren tussen (bij benadering) 166.426.000 euro 
tot 182.400.000 euro.
Indien Real 90% van de Dolmen Aandelen zou verwerven, en 
in de veronderstelling (i) dat Real en Dolmen zouden fuseren 
in het boekjaar volgend op de uitgifte van de Aangeboden 
Aandelen, (ii) dat dergelijke fusie fiscaal neutraal zou zijn 
voor de doeleinden van de vennootschapsbelasting en (iii) 
dat de kapitaalverhoging van Real in rekening wordt gebracht 
voor een waarde tussen 0,3 euro en 0,4 euro, dan zouden de 
fiscaal overdraagbare verliezen van Real die de fusie zouden 
overleven variëren tussen (bij benadering) 176.618.000 euro 
tot 192.113.000 euro.
Real en Dolmen zijn momenteel van plan om een formule 
rulingaanvraag in te dienen bij de Belgische Ruling Commissie 
teneinde de bevestiging te verkrijgen dat de voorgenomen 
fusie fiscaal neutraal zal zijn voor de doeleinden van de 
vennootschapsbelasting.

Financiering
Het cash gedeelte van de prijs voor de Aandelen en Warrants 
zal volledig gefinancierd worden met in Real aanwezige 
geldmiddelen. 
Het deel van de prijs van de Aandelen en Warrants dat in 
aandelen wordt vergoed, zal worden gegenereerd door de 
uitoefening door de raad van bestuur van haar bevoegdheid 
kapitaal uit te geven, overeenkomstig de machtiging hiertoe 
door de buitengewone algemene vergadering van 2 oktober 
2008.
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1. MANAGEMENT TEAM

In 2007 vonden er een aantal wijzigingen plaats in het senior management team. In januari 2007 kwam Werner Prühs bij het team 
als Vice President Operations & Quality en op 13 juni 2007 vervoegde Bruno Segers Real als Chief Operating Officer (COO). Op 15 
juni verliet Guy Herregodts het bedrijf. Bruno Segers neemt sindsdien de rol van Vice President Sales & Marketing ad interim op 
zich. Op 1 november 2007 besloten Zander Colaers en Real hun samenwerking te stoppen. Werner Prühs voert sindsdien de functie 
van Vice President Client Delivery uit.

Op het einde van 2007 zag het senior management team er als volgt uit:

Chief Executive Officer (CEO) Ashley W. Abdo

Chief Operating Officer (COO)
Vice President Sales & Marketing

Bruno Segers

Vice President International Operations Paul De Schrijver

Chief Financial Officer (CFO) Jos Nijns

Secretaris Generaal Thierry de Vries

Vice President Operations & Quality
Vice President Client Delivery

Werner Prühs

Gedurende de overgangsperiode tot aan de succesvolle afronding van het overnamebod, wordt de functie van CEO uitgeoefend 
door twee personen, Ashley W. Abdo, vaste vertegenwoordiger van Gores Technology Ltd. London, Küsnacht Branch, en Bruno 
Segers, vaste vertegenwoordiger van All Together BVBA. Ashley W. Abdo zal, na het succesvol afsluiten van het overnamebod, 
ontslag nemen als Afgevaardigd Bestuurder-CEO en Bruno Segers zal als enige Afgevaardigd Bestuurder-CEO overblijven.

Voor meer informatie over het senior management team, zie hoofdstuk 6.

BuSinESS�oVERViEw2
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2. BEDRIJFSACTIVITEITEN

inleiding

De Real Group is momenteel georganiseerd rond twee bedrijfsonderdelen: “Professional Services” - “Skills” (“Professionele 
Diensten”) en “Business Solutions” -“Solutions” (“Business Oplossingen”). De twee bedrijfsonderdelen worden ondersteund door 
een enkelvoudig verticaal georiënteerd marketingteam in de Benelux waardoor cliënten een enkelvoudig aanbod aangeboden 
wordt, bestaande uit te leveren prestaties uit beide segmenten binnen de organisatie. Bovendien is Reals levenscyclus aanpak een 
ander gebruikelijk kenmerk doorheen deze twee onderdelen, met name de “Software Factory”.

 

2 Bedrijfsdivisies: Professionele diensten (“skills”) & Business oPlossingen (“solutions”)

PROFESSIONELE DIENSTEN
Doorheen de jaren, heeft Real een brede waaier van IT competenties opgebouwd. Zij heeft haar competenties met name 
gecentraliseerd in Microsoft, Java, Progress, Oracle, Infrastructure en iSeries. Real heeft ook een brede ervaring en expertise in een 
grote waaier van functionele domeinen en sectoren die toelaten dat Real een volledig en kwalitatief hoogstaand dienstenpakket 
aanbiedt.

Om haar diensten aan te bieden kan Real terugvallen op een uitgebreid netwerk van partners. Terwijl ze technologisch onafhankelijk 
blijft, is zij een gecertificeerde partner van dienstverleners als Microsoft, Oracle, Cognos, IBM en Progress.

De diensten van Real zijn opgebouwd rond een “Software Factory” benadering die een sterke modulaire ontwikkelingsbasis toelaat 
gebruik makend van de “Plan-Build-Run techniek”. Deze techniek staat voor flexibiliteit, continuïteit en efficiëntie. Het is aldus 
mogelijk om de gehele software levenscyclus te ondersteunen, van de plan/ontwerp fase tot de build/ontplooi fase en de run/
onderhoud fase. Real kan haar cliënten bijstaan in enige of alle fasen op eender welk ogenblik in de software levenscyclus.

De Professionele Diensten aangeboden door Real bestaan hoofdzakelijk uit “Beheerde Diensten” (“Managed Services”) en 
“Technologische Innovatie” (“Technology Innovation”).

Als onderdeel van haar “Managed Services” levert Real non-core IT ondersteunende functies aan ondernemingen, in het bijzonder 
met betrekking tot application-management en ondersteuning. Real is gefocust op application-softwaremanagement en gebruikt 
haar partners (zie boven) om de outsourcing van hardware assets en hardware te ondersteunen.

Managed Sercives worden typisch verleend op dienstenniveau-overeenkomst basis (“service level agreement” (SLA)). De SLA 
voorziet in het niveau van toepassingen, verwachte prestaties en kostenstructuren. In het algemeen hebben SLA’s zowel een vaste 
prijs en tijd als materiële prijs elementen. In bepaalde gevallen bevatten SLA’s eveneens prestatie gerichte kosten.

“Technology Innovations” omvat de assistentie en ondersteuning voor systematische vernieuwing van technologische 
toepassingen om de klant in staat te stellen zijn hoofdactiviteit te innoveren, en de mogelijkheid te verlenen om zich behendig en 
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snel aan te passen aan een veranderende omgeving of nieuwe strategische opties. De hoofdactiviteiten zijn greenfieldontwikkeling 
en de migratie en integratie van bestaande toepassingen. Deze projecten worden typisch ook geïmplementeerd door de “Software 
Factory”.

Real is CMMI (Capability Maturity Model Integrated) en PMBOK (Project Management Body of Knowledge) gecertificeerd. Deze 
gestandaardiseerde industriële certificaten garanderen dat aan de klanten van Real diensten van de hoogste kwaliteit, structuur en 
documentatie worden geleverd in overeenstemming met de hoogste project management standaarden.

Op grond van haar expertise in meerdere sectoren (onder andere de publieke sector, industrie, diensten, menswetenschappen, 
vervoer en distributie en telecommunicatie) kan Real snel en efficiënt reageren op sectorgerelateerde uitdagingen. In een aantal 
sectoren heeft Real softwarepakketten ontwikkeld (Reals “Business Oplossingen”).

BUSINESS OPLOSSINGEN
De Business Oplossingen (“Oplossingen”) divisie bestaat uit de volgende specifieke componenten:
 

Enterprise Solutions 
Als gecertificeerde partner van toonaangevende software dienstverleners zoals Microsoft, Oracle en Cognos, biedt Real totale 
oplossingen voor bedrijfstoepassingen voor middelgrote en grote ondernemingen. Gebruik makend van de “Plan-Build-Run 
methode” tekent Real een volledig basisoplossingenpakket voor de infrastructuur en vereisten van haar klanten: een software 
pakket van een van Reals partners in combinatie met haar professionele diensten (zie hieronder).

Real biedt een verbetering van het professionele IT milieu van haar klanten door hen beter en sneller toegang te verlenen tot 
informatie, zowel intern als extern.

De expertise van Real op het gebied van bedrijfsoplossingen is opgebouwd rond Business intelligence, Information management, 
Weboplossingen en Customer Relationship Management (CRM).

Business Intelligence
Business Intelligence levert de instrumenten om een totaalinzicht te krijgen in alle bedrijfsprocessen. Stap voor stap, en samen met 
u, wordt een flexibele rapporteringsomgeving opgebouwd.

Uw medewerkers kunnen op het juiste moment over juiste, eenduidige informatie beschikken en snelle en gefundeerde beslissingen 
nemen.

Een Business Intelligence (BI)-systeem:
Haalt gegevens uit verschillende bronnen en zet ze om in accurate en consistente informatie.  
Stelt de informatie onbeperkt en permanent beschikbaar op een dashboard voor rapportering.  
Laat de gebruikers zelf de inhoud van hun rapporten bepalen via parameters. 
Biedt de mogelijkheid tot statische en vastomlijnde overzichtsgrafieken, maar ook dynamische en ad hoc rapporten in een 
vertrouwde omgeving (bv. Microsoft).

Information Management
Met information management (IM) organiseert u de volledige levenscyclus van informatie en behoudt u er de controle over.

Een IM-oplossing kan één of meerdere componenten omvatten:
Enterprise Content Management beheert ongestructureerde data binnen uw organisatie door het toevoegen van classificaties 
en hiërarchieën en overkoepelt: 

Web Content Management: oplossingen voor portalen en websites. 
Document Management: volgt geheel of gedeeltelijk de levenscyclus van documenten. 
Digital Asset Management: verzorgt het beheer van multimediabestanden. 
Records Management: omvat de opvolging van projecten. 
Output Management: zorgt voor het genereren van de output van informatie. 
Workflow en Business Process Management.  
Collaborative solutions / Groupware. 
Sociale media (Blog, Wiki-site).

Web Solutions
Web Solutions is een uitgebreid domein dat verschillende soorten oplossingen dekt, die allemaal over verschillende 
communicatieniveaus via internet gaan en die variëren naargelang het communicatietype (interactie, publicatie, transacties...). 
De drie belangrijkste Web Solutions-oplossingen zijn:

eCommerce, dat verkoop via internet gemakkelijker maakt.
eMarketing, dat de mogelijkheid biedt om websites te creëren op een snelle en moeiteloze manier in een omgeving met 
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verschillende merken, producten, talen en websites. 
eGovernment, dat openbare organisaties helpt bij de ondersteuning van werkstromen en administratie over communicatie 
met klanten en burgers.

Customer Relationship Management
CRM (customer relationship management) is een oplossing die een onderneming helpt om de klantenrelaties op een georganiseerde 
manier te beheren. Dat wordt gedaan door deze relaties gedetailleerd te beschrijven zodat het management, de verkopers, de 
klantendienst en zelfs de klanten rechtstreeks toegang krijgen tot de informatie, de behoeften van de klant kunnen linken aan 
productplannen en aanbiedingen, de klanten herinneren aan de dienstvereisten, weten welke andere producten een klant heeft 
gekocht etc. 

De CRM-consultants van Real beschikken over de nodige ervaringen en bedrijfskennis die het voor een bedrijf mogelijk maken om 
over te schakelen naar een focus op de klanten of om die te versterken, door de eSmart-oplossing van Real of Microsoft Dynamics 
CRM, een volledig geïntegreerd CRM-systeem, te implementeren.

 
Business applications 

Het “Business toepassingen” aanbod van Real bestaat voornamelijk uit RITM, RIMSES, FIMACS en Real Applied Wholesale.

RITM staat voor “Real Interactive Textile Management” oplossing, ontwikkeld samen met de toonaangevende textielproducenten 
op basis van de beste praktijken. RITM is een uniek - op ondernemingen toegepast - planning systeem, gericht op het verbeteren 
van de algehele kwaliteit van textiel productie activiteiten door (onder andere) het terugbrengen van leadtijden, verzekeren tijdige 
leveringen, wegwerken van kwaliteitsproblemen en toename van de productiecapaciteit. 

RIMSES is een soepel en gebruiksvriendelijk gecomputeriseerd onderhoudsbeheerssysteem (Computerized Maintenance 
Management System (CMMS)), dat in hoofdzaak aan ziekenhuizen en productiebedrijven wordt verkocht. RIMSES is ideaal voor het 
ondersteunen van alle interne onderhoudactiviteiten van materiaal en voor het beheer van aan derden uitbestede contracten en 
contractanten. Van individuele materiaalcomponenten tot een volledige fabriek, biedt RIMSES de klant onmiddellijk toegang tot de 
huidige staat van onderhoud van ieder van zijn materiële activa.

FIMACS is een volledig oplossingenpakket voor financieel beheer en boekhouding voor de productie-, de diensten- en distributiesector, 
evenals voor de publieke markt. FIMACS wordt apart verkocht en in combinatie met RIMSES en RITM. Een belangrijk voordeel is 
het open ontwerp wat de integratie met back-office en andere systemen gemakkelijk maakt.

Met “Real Applied Wholesale”, focust Real op het segment van de groothandelmarkt. Deze strategische ERP-oplossing integreert 
Supply Chain Management met voorraadbeheer, logistiek, warenhuisbeheer, CRM, e-commerce en bedrijfsinformatie. Het systeem 
is gebouwd op een platform dat het gemakkelijk maakt om het te individualiseren naar de klant toe.

SOFTWARE FACTORY
De Software Factory is een workflow model  dat ervaring structureert en kennis omzet in activa die anderen kunnen hergebruiken. 
Productiviteit, schaalgrootte, risicomanagement en herbruikbaarheid zijn de belangrijkste parameters. De Software Factory zorgt 
ervoor dat het hele software ontwikkelingsproces kostefficiënt aan de klanten wordt aangeboden.

Meer productiviteit en kwaliteit
Afstemmen op een hogere productiviteit vereist herbruikbare componenten om families van gelijkaardige toepassingen of individuele 
oplossingen te produceren. Dit resulteert in meer efficiëntie omdat enkel de onderdelen van een toepassing of oplossing die 
verschillen van andere leden van de familie opnieuw opgebouwd moeten worden. Het brengt eveneens een hoger niveau van 
kwaliteit met zich mee omdat bestaande componenten die zich al bewezen in andere toepassingen, opnieuw gebruikt worden.

De industrialisering van software ontwikkeling
De Software Factory synthetiseert de kernideeën en innovaties in software-ontwikkeling (zoals domeinspecifieke talen en software 
productlijnen) in een coherente aanpak tot software-ontwikkeling die leren van de beste patronen van geïndustrialiseerde producties. 
Door gebruik te maken van de fundamentele principes van industriële fabricage kan een echte Software Factory een hoger niveau 
van toepassingen assemblage bereiken zelfs indien nieuwe of horizontale oplossingen worden ontwikkeld.

Het omvormen van kennis in herbruikbare activa
De effectieve Software Factories van Real zorgen ervoor dat bestaande componenten, toepassingen en systemen gemakkelijk 
kunnen geconsumeerd, geïntegreerd en georchestreerd worden in de opbouw van softwareproducten. De sleutel is om ervaring te 
leveren door kennis om te zetten tot herbruikbaar actief dat anderen kunnen gebruiken.

»
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3. STRATEGIE VOOR 2008

De groei is een belangrijke maatstaf voor succes in elke 
organisatie. Als de markten groeien, moeten bedrijven profiteren 
van deze groei of ze lopen het risico dat ze marktaandeel verliezen 
en een minder belangrijke speler worden. De omzetgroei 
en vooral het toegenomen marktaandeel weerspiegelen het 
vertrouwen van de markt en de klant in het bedrijf. 

Real is begonnen met een STRATEGIE om de klantenlevering 
te verbeteren en groei te bereiken. De strategie is gebouwd op 
Visie, Missie, en Unique Selling Proposition aan de markt.

Visie. Real wil de favoriete IT-leverancier blijven voor 
zijn klanten in de markten en domeinen waarin Real actief 
is, terwijl het “double-digit” groei levert en de hoogste 
winstgevendheid in de markt nastreeft.

Missie. Real wil zijn klanten helpen om hun doelen 
te bereiken door hun bedrijfsprocessen te verbeteren via 
innovatieve en efficiënte IT-oplossingen.

Unique Selling Proposition. Real is een nationale, 
klanten- en verkoopgerichte leverancier van betrouwbare, 
bewezen software-oplossingen en -diensten, ondersteund 
door een geavanceerde IT-kennis.

Om onze visie en missie te volbrengen, heeft Real een 
OPERATIONELE STRATEGIE om een klantgerichte, 
op verkoop gesteunde onderneming te worden die in 
staat is om een groei met twee cijfers en een erg hoge 
rendabiliteit te bereiken. 

Wat betekent dat?
Klantgericht. Een klantgerichte onderneming waar de klant op 
de eerste plaats komt en waar alle middelen van de organisatie 
daarop zijn afgestemd.
Op verkoop gesteund. Klanten definiëren via de verkoop 
onze oplossingsaanbiedingen. Een op verkoop gesteunde 
onderneming wordt gedreven door de behoeften van de klant. 
Onze organisatie is gericht op de verkoop en ondersteund door 
marketing.

»

»

»

Een voortdurende “double-digit” groei. Onze 
kernoplossingen moeten op jaarbasis meer dan 10% groeien. 
Een voortdurende groei van onze kernoplossingen is enkel 
mogelijk als Real kostenefficiënte oplossingen van hoge 
kwaliteit biedt die waarde toevoegen aan de activiteiten van 
onze klanten en daardoor referenties opbouwt om nieuwe 
zaken te genereren.
Marktleider qua rendabiliteit. Dat betekent rentabiliteits-
marges die boven die van onze concurrentie liggen, wat enkel 
kan worden bereikt door oplossingen te bieden op een efficiënte 
en doeltreffende manier.

Real is er van overtuigd dat het voor zijn kernoplossingen deze 
ambitieuze strategie zal bereiken. Real zal niet enkel groeien 
dankzij de verkoop, maar eveneens anorganisch, dankzij 
acquisities en fusies. Voor een anorganische groei zal Real 
bedrijven zoeken die het geografische bereik van de Benelux 
en Frankrijk versterken of die iets toevoegen aan de technische 
competentie en het aanbod van Real. Als er een acquisitie of 
fusie op stapel staat, zullen we de markt onmiddellijk inlichten. 
Er kan niet worden gegarandeerd dat Real zulke transacties 
succesvol kan opsporen en sluiten.

Bovenop de organisatorische veranderingen heeft Real VIER 
KRITIEKE STRATEGISCHE PIJLERS omschreven waarin 
het wil uitblinken om de strategie te bereiken. De strategische 
pijlers zijn de volgende:

Kwaliteitsoplossingen. Een voortrekkersrol blijven spelen 
op het gebied van technologie binnen onze IT-domeinen, 
terwijl we innovatieve, efficiënte en concurrerende oplossingen 
bieden.

Samenstellen van een gepassioneerd team dat in 
sterke mate betrokken is bij en dat zich identificeert 
met de firma, het team, klanten, technologieën en de 
oplossingen waarin ze betrokken zijn.
Ontwikkelen en behouden van de hoogste graad aan 
technische competenties, bedrijfspraktijken & kennis 
binnen de sector als de belangrijkste onderscheidende 
factor.
Tijdig efficiënte en effectieve oplossingen leveren aan 
de klanten.
Competitieve oplossingen bieden die algemeen erkend 
worden als de beste op de markt.

»

»

»

»
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Favoriete werkgever. Een betrouwbare werkgever zijn waardoor de werknemers graag bij Real Software werken en heel wat 
voldoening halen uit hun job.

Een werkomgeving scheppen waarin geloofwaardigheid, respect & fairness nagestreefd worden door middel van sterk 
leiderschap en een werknemergerichte focus.
Een algemene sfeer van welzijn promoten, evenals het gevoel om tot een team te behoren.
Een organisatie oprichten waarbinnen werknemers fier zijn op en zich passioneel tonen tegenover de activiteiten.

Verkopers van wereldklasse. Getalenteerde, geëngageerde verkopers hebben die de klantenrelaties versterken via het 
verkoopsproces en de levenscyclus van de klant.

Het beste verkoopsteam met een grondige kennis van de klanten, de sector en onze oplossingen aanwerven, ontwikkelen 
en behouden.
Een oplossingsgerichte organisatie worden waarin de verkoopsafdeling en de rest van de organisatie betrokken zijn in het 
verkoopsproces om het behalen van de bedrijfsdoelstellingen te vrijwaren.
Verhogen van klantenloyauteit en belangrijke nieuwe klanten veilig stellen.
Op bedrijfsniveau een verkoopsproces ontwikkelen, gericht op de verkoop van oplossingen.

Uitmuntendheid in de uitvoering. Een efficiënte en doeltreffende organisatie zijn die in staat is om te beantwoorden aan de 
behoeften van de klanten.

Een beweeglijke, effectieve en efficiënte organisatie creëren die in staat is om snelle groei en een veranderende omgeving 
te ondersteunen.
Grondig gedocumenteerde en consistente processen en standaarden ontwikkelen die op een accurate manier de business 
begeleiden, meten en overzichtelijk maken.
Informatiesystemen voorzien die op een adequate en efficiënte wijze de groeidoelstellingen (schaalbaarheid) van het bedrijf 
ondersteunen.

Real heeft een uitgebreid plan opgesteld om te garanderen dat we (blijven) uitblinken in elk van deze vier belangrijke domeinen. 
Dit plan uitvoeren is erg belangrijk om de strategie te bereiken en de visie en missie te voltooien. 

De laatste hoeksteen in de strategie is de diepte en de breedte van ONzE OPLOSSINGEN. Real biedt drie belangrijke oplossingen:

Professionele Services. Real beschikt over heel wat vaardigheden en competenties die we onze klanten kunnen bieden, 
inclusief Microsoft .Net, JAVA, IBM iSeries, Progress, Oracle.  Onze klanten vertrouwen op ons voor de uiterst vakkundige, extreem 
professionele middelen om hun softwareontwikkelingen aan te vullen of voor specifieke ontwikkelingsprojecten die volledig kunnen 
worden voorzien.

Enterprise Solutions. Real biedt oplossingen die een toegevoegde waarde bieden aan de IT-activiteiten van onze klanten. 
De bedrijfsoplossingen omvatten Managed Application en Infrastructure Services, Technology Innovation, Business Intelligence, 
Information Management, Customer Relationship Management (CRM) en eBusiness. Real gebruikt een “best of breed” benadering 
bij de levering van deze oplossingen en dus partners met de softwaremarktleiders in elk gebied, om de beste oplossing te 
bieden.

Business Applications. Real biedt verticale nichesoftware die gebaseerd is op accounting en Enterprise Resource Planning 
oplossingen (ERP) voor de groothandel, textiel en privébankieren. Bovendien bieden we boekhoudtoepassingen die in verschillende 
markten worden gebruikt, met een sterke concentratie in publieke entiteiten. Wij hebben eveneens een vermogensbeheeroplossing 
van de onderneming (Enterprise Asset Management) die vooral wordt verkocht in de industrie en de ziekenhuizen.

De diepte en breedte van onze oplossingen geven ons verscheidene ingangspunten tot onze klanten. Bovendien combineren we 
onze aanbiedingen om een volledige oplossing te bieden voor de behoeften van de klanten. Het is deze brede serie van oplossingen 
die Real uniek maakt op de markt en het ons mogelijk maakt onze klanten te helpen om hun doelstellingen te bereiken via IT-
oplossingen.

Wij plaatsen een hefboomeffect op onze technische competenties (professionele diensten) om herhaalbare procedures en 
herbruikbare componenten te produceren in de hele plan-, build- en run-cyclus van de onderneming of verticale softwareoplossingen. 
Dankzij deze procedure kan elke oplossing profiteren van de sterke punten van de andere.

De totaaloplossingen van Real dekken de volledige levenscyclus van de software - PlAn, Build & run.

»

»
»

»

»

»
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4. ONDERzOEK EN ONTWIKKELING

Het management heeft een visie en plan ontwikkeld dat een migratiepad uitstippelt voor de platformen/architecturen waarop 
de groep wenst verder te bouwen in de toekomst. De integratie van de verschillende productontwikkelende ploegen zal worden 
uitgebouwd, onder andere door de toepassing van de Software Factory benadering.
 
De introductie in 2005 van CMMI@Real procedures binnen de product ontwikkeling is een ander initiatief om de kwaliteit van de 
producten te verhogen en te standaardiseren. Het CMMI@Real programma is gebaseerd op Capability Maturity Model Integrated 
(CMMI), een kwaliteitsprogramma ontwikkeld door Software Engineering Institute (SEI), een in de VS gevestigd onderzoeks- en 
ontwikkelingscentrum. Real heeft certificering bekomen voor CMMI Level II in September 2006, en alle relevante elementen van 
Level III worden geïmplementeerd door de Software Factory. Het bekomen van deze CMMI certificatie is een onderscheidende 
sleutel in de markt en biedt Real een bijzonder voordeel tegen haar concurrenten.

5. BELANGRIJKE CONTRACTEN

Factoring Overeenkomst van 28 juli 2005 tussen Factobail SA en Airial Conseil SA
Sinds 2005 worden de meeste van de handelsfacturen van Airial Conseil SA voorgefinancierd door factoring. De facturen 
overgedragen aan de factoring ondernemingen blijven opgenomen in de handelsfacturen, in overeenstemming met IAS 32 en 
39. Per 31 december 2006 bedroeg het aantal overgedragen schuldvorderingen aan de factoring ondernemingen €4.666m. Het 
kredietrisico op liquide fondsen en afgeleide financiële instrumenten is beperkt, aangezien de tegenpartij een bank is met hoge 
kredietwaardigheid (indirect) toegewezen door internationale credit-rating agentschappen.

Management Consulting Overeenkomst van 20 december 2005 tussen Gores Technology Group LLC en Real
Gores Technology Group LLC biedt Real voorzieningen om Real te ondersteunen met haar ommekeer en voortdurende ondersteuning 
van operaties met een vennootschapsinfrastructuur die het volgende omvat: financieel en belastingsadvies; juridisch advies; 
management en operationeel advies en ondersteuning; advies met betrekking tot faciliteiten leasingen en subleasingen; verkoop 
en marketing en klantgerelateerde ondersteuning; technologische ontwikkeling en personeelsbeheer ondersteuning, personeels 
training en advies/ondersteuning met betrekking tot fusies en overnames. De door Real verschuldigde kosten worden berekend 
op basis van de effectieve gespendeerde uren tegen een uurtarief van $300 (inclusief administratieve ondersteuning). Deze 
overeenkomst wordt geïnd op een tijd en materiële basis overeenkomstig “markttarieven” voor diensten. De kosten voor deze 
diensten zijn significant verminderd aangezien Real haar ommekeer heeft voltooid. 

Deze overeenkomst werd afgesloten tot 31 december 2005 met een jaarlijkse hernieuwing voor bijkomende periodes van één 
kalenderjaar, tenzij iedere partij de andere partij schriftelijk opzegt ten minste drie maanden voor afloop van de (op dat ogenblik 
toepasselijke) termijn. De overeenkomst is momenteel nog steeds geldig.
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RiSicofActoREn

Bij toepassing van artikel 96, 1° van het Wetboek van Vennootschappen verstrekt de onderneming informatie over de belangrijkste 
risico’s en onzekerheden die een negatieve invloed zouden kunnen hebben op de ontwikkeling, de financiële resultaten of de 
marktpositie van de Vennootschap.

Schommelingen in het marktklimaat kunnen de vraag naar Real producten en diensten ongunstig beïnvloeden en de 
concurrentiedruk kan leiden tot een nog hogere druk op de marges.

Onze resultaten zullen achteruitgaan als wij niet in staat zijn op snelle technologische veranderingen te anticiperen 
en gelijke tred te houden, of als het gebruik van technologie in het bedrijfsleven minder snel toeneemt dan in het 
verleden.

De ondernemingen concurreren steeds meer op wereldwijde basis. Toegenomen concurrentie vanwege wereldwijde 
of pan-Europese spelers kan leiden tot een verhoogde druk op de marges en een daling van de rentabiliteit.

Als de onderneming er niet in slaagt competente medewerkers te behouden en nieuwe aan te trekken, zal dit een 
ongunstige weerslag hebben op haar toekomstige succes.

Afhankelijkheid van verkoopsuccessen.

Onverwachte kosten of vertragingen kunnen onze contracten onrendabel maken.

Onze klanten kunnen contracten beëindigen met een korte opzeggingstermijn.

We zijn mogelijks niet in staat om op een succesvolle manier te integreren met verworven bedrijven en de verwachte 
synergie komt mogelijks niet tot stand met lagere marges dan verwacht tot gevolg.

Als wij er niet in slagen de prijzen en bezettingsgraden op peil te houden en de kosten te beperken, zal de rentabiliteit 
hieronder lijden.

Niet-opgemerkte fouten of defecten in de software kunnen onze prestaties ongunstig beïnvloeden, de vraag naar onze 
producten en diensten doen afnemen en de service- en onderhoudskosten doen stijgen.

Derde partijen kunnen beweren dat wij hun intellectuele eigendomsrechten schenden.

Geschillen.

Er wordt verwezen naar het statutair jaarverslag (Hoofdstuk 12) voor de volledige tekst en details wat betreft de risico factoren.

»

»

»
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wERknEMERS

AAntAl werknemers en Personeelsverschuivingen

Op 31 december 2007 stelde de Real Group 851 werknemers tewerk. Ingevolge de Axias NV acquisitie voegden zich 58 nieuwe 
werknemers en consultants bij de Real Group. Sinds het boekjaar 2004, heeft het aantal werknemers zich als volgt ontwikkeld: 
op 31 december 2004, stelde de Groep 1.251 werknemers tewerk, op 31 december 2005, 1.155 werknemers en op 31 december 
2006, 968 werknemers.

Op 31 december 2007 was het personeel als volgt verdeeld:

Segment Aantal personeelsleden

Advanced Technology Solutions 638

Applied Solutions 161

Sales & Marketing 20

Staff & Support 32

TOTAAL 851

De personeelsevolutie van de laatste vier jaar kan worden verklaard aan de ene kant door de verkoop van niet-hoofdbedrijfsactiviteiten 
en activiteiten binnen de Real Group, en aan de andere kant door de volgende factoren:

Gevoelens van onzekerheid tegenover de overleving van Real dat begon in 2004/2005 maar voortduurde tot de ommekeer 
volledig was in 2006.
Strategische keuzes die door Real gemaakt werden over de laatste vier jaar met betrekking tot haar producten en diensten.
Nieuwe vennootschapscultuur gebaseerd op opbrengst en rendabiliteit, geïntroduceerd door de referentie-aandeelhouder.
Centralisatie van ondersteunende diensten (administratie, personeel, verkoop & marketing).

internAtionAAl overzicht

Hierna wordt een overzicht gegeven van het personeelsdividend per land op 31 december 2007:

Land Aantal personeelsleden

België 311

Frankrijk 464

Luxemburg 74

Nederland 2

TOTAAL 851

»

»
»
»
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humAn resources

In 2007 werden de human resources activiteiten voornamelijk 
gericht op de volgende functionele deelgebieden:

Recrutering
Gezien de competitieve arbeidsmarkt organiseerde 

Real op tweemaandelijkse basis alternatieve, creatieve 
rekruteringsactiviteiten. Deze activiteiten zorgden voor een 
bijkomende bron van sollicitanten, ter aanvulling op de 
gekende, traditionele rekruteringskanalen. De alternatieve 
initiatieven waren onder meer:

Real>Nocturnes: specifieke professionele doelgroepen 
werden uitgenodigd om op informele manier kennis te 
maken met de beslissingsnemers binnen Real;
Real>Alumni: voormalige werknemers van Real werden 
uitgenodigd om kennis te maken met het nieuwe 
management team van Real. Terzelfder tijd werd hen 
de visie, missie en strategie van Real toegelicht;
Real>Family Day: bij benadering 100 sollicitanten 
werden samen met hun gezin uitgenodigd in een 
dierenpark, waar ze een sollicitatiegesprek konden 
voeren met beslissingsnemers van Real om nadien 
samen met hun gezin het dierenpark te bezoeken.

In 2007 werden in totaal 71 nieuwe medewerkers 
aangeworven. Dit aantal ligt onder de verwachtingen, wat te 
wijten is aan een gedeeltelijke aanwervingsstop gedurende 
het eerste kwartaal van 2007 ten gevolge van een hogere 
bench situatie.

Verhoging werknemerstevredenheid
In het tweede kwartaal van 2007 werd er een 

werknemers tevredenheidonderzoek ingericht door een 
externe partij, om die factoren te identificeren die een 
gevoel van ongenoegen creëren bij de werknemers en 
bijgevolg een hoger personeelsverloop in de hand werken. 
Op basis van de resultaten van deze rondvraag werd er 
een actieplan opgezet en uitgewerkt om de algemene 
werknemerstevredenheid te verhogen.

Training & Ontwikkeling
Sales training
Een intensieve verkoopsopleiding werd gegeven aan 
het verkoopspersoneel, gevolgd door een individueel 
begeleidingsprogramma.
Accountability
Het accountability programma dat in augustus 
2005 opgestart werd, werd in 2007 verdergezet. De 
workshops hebben tot doel om de bedrijfsresultaten te 
verbeteren door het bevorderen van de “accountability”, 
zowel op individueel vlak als op bedrijfsniveau. Deze 
cultuurverandering moedigt alle werknemers aan om hun 
persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel te verhogen en 
stelt hen in staat om het verschil te bewerkstelligen.
Leiderschapsprogramma
Alle werknemers met people management 
verantwoordelijkheden werden begeleid doorheen de 
jaarlijkse human resources cyclus, door middel van 
meerdere interne en externe workshops. Bovendien 
werden de Human Resources Business Partners 
aangemoedigd om de nadruk te leggen op people 
management vaardigheden. 

»

•

•

•

»

»

»

»

»

Op die manier wil Real zich voor de toekomst verzekeren 
van een kwalitatief sterk midden management, om een 
sterkere band te creëren tussen de werknemers en Real 
en om een versterkte focus op de doelstellingen en 
competentie ontwikkeling te leggen.

Cijfers
In 2007 werden 2002,5 opleidingsdagen georganiseerd 
en geregistreerd. Meer dan 70% van deze opleidingen 
waren gericht op het verhogen van de technische 
kennis, vaardigheden en competenties (gecategoriseerd 
als Professionele Training of Professionele Events in 
onderstaande tabel).

Certificaten 4,49%

CMMI 8,29%

Talen 1,55%

Management 3,20%

Kantoor 1,10%

Professionele events 25,64%

Professionele training 47,04%

Project management 3,65%

Soft Skills 4,79%

Zelfstudie 0,25%

Verbetering van de jaarlijkse evaluatieprocedure
De jaarlijkse evaluatieprocedure werd herbekeken 

en geoptimaliseerd. Dit resulteerde in een 360° evaluatie 
procedure, wat de objectiviteit van de individuele evaluatie 
verhoogde. De structuur van de individuele gesprekken 
was gericht op het bespreken van de professionele groei, 
opleiding en ontwikkeling en competentiemanagement.

»

»
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ondernemingsrAAd

Real streeft naar een positieve samenwerking met haar respectieve collectieve entiteiten (“ondernemingsraad”, “comité voor 
preventie en bescherming”, “vakbondafvaardiging”).

De ondernemingsraad vergadert gemiddeld 12 keer per jaar en behandelt een aantal periodieke agendapunten zoals verslagen 
van de vergaderingen, “te doen” lijsten, personeelsbeheer, parkeerplaatsen, verkoopsuccessen en financiële resultaten (jaarlijks, 
halfjaarlijks en kwartaal) van Real. Bovendien, werden een aantal speciale punten besproken zoals de enquête inzake de tevredenheid 
van het personeel en de sociale verkiezingen.

Naast de gewone vergaderingen worden een aantal buitengewone vergaderingen gehouden om te informeren en te adviseren over 
specifieke ontwikkelingen. 

Tot slot, organiseert de ondernemingsraad jaarlijks een “Economische en Financiële Informatie Dag” (“Economic and Financial 
Information Day”) in aanwezigheid van de commissaris van Real.
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GRoEpSStRuctuuR

Real heeft momenteel deelnemingen, het zij rechtstreeks of onrechtsreeks, in verscheidene Belgische en buitenlandse 
vennootschappen:

Status op 31 december 2007

REAL SOFTWARE NV - België

99,98% AiriAl Conseil sA – FrAnkrijk

100% AxiAs - België

99,99% reAl soFtwAre FrAnCe sA - FrAnkrijk

100% oriAm sA – FrAnkrijk  ------------- 100% oriAm CorporAtion - UsA

100% reAl soFtwAre nederlAnd BV - nederlAnd

99,95% reAl solUtions sA – lUxemBUrg

100% sUpply ChAin soFtwAre nV - België

100% reAl serViCes nV - België

100% xeniA nV – België

50% eCo2B nV - België

9,09% Antwerp digitAl mAinport nV - België

8,33% BAkery 2B nV - België
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toEzichthoudEndE�oRGAnEn�En�SEnioR�MAnAGEMEnt

1. ALGEMEEN

rAAd vAn Bestuur

Samenstelling van de raad van bestuur

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de leden van de raad van bestuur en de duur van hun mandaat:

Naam

Uitvoerend 
of niet-
uitvoerend 
bestuurder

Functie Werkadres Termijn

William B. Patton, Jr. Niet-uitvoerend Voorzitter en 
Bestuurder

4217 Loma Rosada, El 
Paso, Texas 79934 (VSA)

Van 2004 tot 
2010

Gores Technology Ltd., Küsnacht 
Branch, vertegenwoordigd  
door Ashley. W. Abdo

Uitvoerend
Bestuurder en 
Gedelegeerd 
Bestuurder

Alte Landstrasse 
39A, 8700 Küsnacht 
(Zwitserland)

Van 2006 tot 
2012

Viscount Etienne Davignon Niet-uitvoerend Onafhankelijk 
Bestuurder

Avenue des Fleurs, 1050 
Brussels

Van 2004 tot 
01/2008

All Together BVBA vertegenwoordigd  
door Bruno Segers Uitvoerend

Bestuurder en 
Gedelegeerd 
Bestuurder

Amerloolaan 43, 2900 
Schoten

Van 02/2008 
tot 2010

JPD Consult BVBA vertegenwoordigd 
door Jean-Pierre Depaemelaere Niet-uitvoerend Onafhankelijk 

Bestuurder
Le Corbusierlaan 23, 
2050 Antwerpen

Van 2004 tot 
2010

DR Associates BVBA, 
vertegenwoordigd door  
Filip Roodhooft

Niet-uitvoerend Onafhankelijk 
Bestuurder

Stijn Streuvelslaan 13, 
3190 Boortmeerbeek

Van 2004 tot 
2010

Mark Stone Niet-uitvoerend Bestuurder
923 8th Street, 
Manhatten Beach, 
California, 90266 (VSA)

Van 2005 tot 
2011

Joseph P. Page Niet-uitvoerend Bestuurder
10877 Willshire 
Boulevard, Suite 1805, 
Los Angeles, California

Van 2004 tot 
2010

Scott Honour Niet-uitvoerend Bestuurder
1466 Bienvenueda 
avenue, Pacific Palisades, 
CA (VSA)

Van 2005 tot 
2011

Burggraaf Etienne Davignon, JPD Consult BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean-Pierre Depaemelaere en DR Associates BVBA, 
vertegenwoordigd door de heer Filip Roodhooft, kwalificeren allen als onafhankelijk bestuurder aangezien zij voldoen aan de criteria 
uiteengezet in Hoofdstukken 6 en 8. Met de benoeming van onafhankelijke bestuurders met dergelijke “high level” en aanzienlijke 
bedrijfservaring (zoals verder aangegeven hieronder), heeft de raad van bestuur zijn verbintenis tot degelijk corporate governance 
hard gemaakt. De standaarden en kwaliteit van de onafhankelijke bestuurders verzekeren dat de vennootschap geëngageerd is 
qua corporate governance.

De volgende paragraaf bevat korte biografieën van elke bestuurder:
 
Burggraaf Etienne Davignon heeft een internationale zaken-, politieke en diplomatieke carrière geleid op het hoogste niveau, en 
is op unieke wijze gekwalificeerd om onafhankelijk en relevant advies te leveren aan het bedrijf. Als voorzitter van het benoemings- 
en remuneratiecomité, begeleidt hij op doeltreffende wijze het beleid en toezicht op het executieve management. Burggraaf 
Etienne Davignon is of was bestuurder van de volgende vennootschappen gedurende de laatste vijf jaren: Recticel NV, CMB, Suez-
Tractebel, Accor, Sofina, Gilead en Cumerio.

Bruno Segers, vaste vertegenwoordiger van All Together BVBA, is de voormalig Country General Manager van Microsoft BeLux, 
waar hij de onderneming deed groeien van €150m tot €300m over zes jaar. Meer dan 25 jaar geleden startte hij zijn carrière als 
verkoopsvertegenwoordiger bij Digital en later was hij betrokken bij het opstarten van Oracle en Lotus in België. Na de overname 
van Lotus door IBM in 1995 bekleedde hij tal van operationele managementposities om de verkoop in de Benelux, Scandinavië en 
Oost-Europa aan te zwengelen. Hij is actief in de lokale IT sector en behoudt in die hoedanigheid zijn mandaten in de raden van 
besturen van Aventiv, City Live en IBBT, een onderzoeksinstituut van de Vlaamse regering.
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Filip Roodhooft, vaste vertegenwoordiger van DR Associates BVBA, is een onafhankelijke bestuurder en voorzitter van het 
auditcomité. Zijn academische kwalificaties en zijn leerstoelen bij de K.U.L. en Vlerick Leuven Ghent Management School op het 
vlak van accountancy evenals zijn voorzitterschap van de examencommissie van het Belgische Instituut der Accountants en de 
Belastingconsulenten maken hem in het bijzonder geschikt voor deze taak.

Jean-Pierre Depaemelaere, vaste vertegenwoordiger van JPD Consult BVBA, zetelt in het auditcomité en het benoemings- en 
remuneratiecomité als een onafhankelijke bestuurder. Zijn specifieke ervaring op het vlak van human resources en algemeen 
management (met inbegrip als gedelegeerd bestuurder van Distrigas en directeur-generaal van corporate HR bij Suez-Tractebel), 
geeft hem een voorname positie bij het bedenken van beleidslijnen voor de Groep in de context van het auditcomité en benoemings- 
en remuneratiecomité. De heer Jean-Pierre Depaemelaere is of was een bestuurder van de volgende vennootschappen gedurende 
de laatste vijf jaren: Suez-Tractebel, Electrabel, Distrigas, Fluxys en Daf Trucks.

William B. Patton, Jr. werd voorgedragen door The Gores Group Inc. Hij is actief in investeringsfondsen en was vroeger een 
bedrijfsleider van beursgenoteerde vennootschappen in de Verenigde Staten, ondermeer van Unisys Corporation, een Fortune 500 
bedrijf. Dankzij zijn lange carrière, die aanzienlijke internationale en Europese betrokkenheid omvat, kan Real genieten van zijn 
waardevolle ideeën in verband met strategie en human resources, in domeinen zoals motivatie- en retentiebeleid. William Patton is 
of was een bestuurder en/of voorzitter van de volgende vennootschappen gedurende de laatste vijf jaren: Proxicom Inc., MigraTec 
Inc, Novatel, Pacific Capital, Siruset Inc. en Four Star Acquisitions. Hij is eveneens lid van de beheersraad van de University of 
Missouri en was stichtend lid van de raad van de University of California — Irvine. Hij volgde de heer Ashley W. Abdo op als 
voorzitter van de raad van bestuur van Real en is lid van het benoemings- en remuneratiecomité en van het corporate governance 
comité.

Ashley W. Abdo, vaste vertegenwoordiger van Gores Technology Ltd. London, Küsnacht Branch. De heer Ashley W. Abdo verblijft 
in Zürich, Zwitserland. Hij is een lid van Gores’ “operating due diligence and portfolio management team”. De heer Ashley W. Abdo 
heeft meer dan 20 jaar ervaring in verkoop, verkoopsmanagement en uitvoerend management. Hij was eerder voorzitter en CEO 
van Aonix Corporation en voorzitter en CEO van Jamis Software Corporation (vennootschappen uit Gores portfolio).

Joseph P. Page is een lid van Gores’ “operating due diligence and portfolio management team”. De heer Joseph Page heeft 
uitgebreide ervaring in verscheidene operatieve en financieringsrollen. Vooraleer hij zich aansloot bij Gores, was hij “Senior Principal 
and Chief Operating Officer” voor Shelter Capital Partners, een privaat investeringsfonds. Voordien hield hij verscheidene “senior 
executive” posities bij verscheidene private en publieke vennootschappen geleid door MacAndrews & Forbes (M&F). Terwijl hij bij 
M&F was, was hij vicevoorzitter van Panavision, CFO van The Coleman Company en CFO van New World Communications. Voor 
M&F, was Joseph Page partner bij Price Waterhouse.  
 
Scott M. Honour is verantwoordelijk voor het opstarten en structureren van transacties en het doorvoeren van strategische 
initiatieven bij Gores. Vooraleer hij zich in 2002 aansloot bij Gores, had de heer Scott Honour een carrière als investeringsbankier 
met een focus op het creëren, structureren, financieren en uitvoeren van transacties geleid door financiële sponsors. Van 2001 
tot 2002 werkte de heer Scott Honour als gedelegeerd bestuurder bij UBS Warburg, waar hij verantwoordelijk was voor relaties 
met financiële sponsors met focus op technologie, met inbegrip van Gores, en creërde de Transaction Development Group van het 
bedrijf, die ideeën voor transacties bij financiële sponsors bracht. Vooraleer hij zich aansloot bij UBS Warburg, was de heer Scott 
Honour investeringsbankier bij Donaldson, Lufkin & Jenrette waar hij een waaier aan fusies en overnames, “high yield financing”, 
“equity offering” en herstructureringsopdrachten heeft begeleid. Hij was tevens een vicevoorzitter in DLJ’s Merchant Banking Group 
van 1995 tot 1997. De heer Scott Honour is momenteel gedelegeerd bestuurder bij Gores Group LLC en bestuurder bij Entrasys, 
WireOne, G1oba1Te1*Link Corp., Proxicom en Yapstone. 

Mark R. Stone is verantwoordelijk voor Gores’ wereldwijde operaties, met inbegrip van het toezicht op alle Gores’ portfolio 
vennootschappen en operationele due diligence. Hij sloot zich aan bij Gores in 2005. De heer Mark Stone was het meest recent CEO 
van Sentient Jet, de pionier en leidende leverancier van privé jetlidmaatschapsdiensten. Vooraleer hij zich aansloot bij Sentient Jet, 
was de heer Mark Stone voorzitter en CEO van Narus, Inc., een globale leverancier van telecommunicatie software-infrastructuur 
aan “world-class carriers” en “next-generation” dienstverleners. De heer Stone kwam bij Narus, nadat hij voorzitter en CEO was van 
Sentex Systems, Inc., een internationale vennootschap voor de vervaardiging van veiligheid en toegangscontrole gebaseerd in Los 
Angeles. Voorafgaand aan Sentex, was Mark Stone Corporate General Manager van TicketMaster/City- Search, Inc (Nasdaq: TMCS), 
een multi-biljoen dollar nieuwe media-organisatie. Voorafgaand aan TicketMaster/ CitySearch, heeft de heer Mark Stone vijf jaren 
doorgebracht bij de Boston Consulting Group, als een lid van hun hoge technologie en industriële goederen praktijken. Hij werkte 
in BCGs Boston, London, Los Angeles en Seoul, Korea kantoren. Momenteel werkt hij als gedelegeerd bestuurder CEO van Proxicom 
Holdings en WireOne Holdings en is of was hij lid van de raad van bestuur van de volgende vennootschappen: Avure Holdings, 
Avure Technology Holding, Brand-Rex Holdings, Enterasys Networks, Global Tel*Link Corp., Gtel Holdings, Gores Capital Advisors, 
Gores ENT Holding, Inmac Holding, Proxicom, SER Holding, Somero Holding, Somero Ent. En WireOne Communications.
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Bij succesvolle sluiting van het overnamebod (en, indien er een is, de fusie), is het de bedoeling van Real (in haar hertekende 
structuur) om de samenstelling van haar raad van bestuur te wijzigen om de (prospectieve) aandeelhoudersstructuur beter te 
weerspiegelen en de aanwezigheid van drie onafhankelijke bestuurders te behouden. 

Burggraaf Etienne Davignon en William Patton, Jr. zullen vervangen worden door Jef Colruyt en BVBA Temad, vertegenwoordigd 
door Thierry Janssen, tot de volgende algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap. BVBA Temad zal de 
continuïteit van de expertise van Dolmen binnen de gecombineerde entiteit garanderen, evenals de uitbreidingsmogelijkheden in 
Wallonië en de ervaring in het domein van bedrijfsintegratie. 

Bovendien zal Gores Technology Ltd., Küsnacht Branch, vertegenwoordigd door AshleyW. Abdo, ontslag nemen als gedelegeerd 
bestuurder; aldus zou BVBA All Together, vertegenwoordigd door Bruno Segers, de enige Afgevaardigd Bestuurder-CEO worden. 
Gores Technology Ltd., Küsnacht Branch, vertegenwoordigd door Ashley W. Abdo, zal zich kandidaat stellen voor verkiezing als 
voorzitter van de raad van bestuur in zijn nieuwe samenstelling. 

Real zal haar aandeelhouders en raad van bestuur voorstellen om, binnen een jaar na de afsluiting van het overnamebod, een 
voorzitter van de raad van bestuur van Real aan te stellen die een onafhankelijke bestuurder zal zijn zoals gedefinieerd in artikel 
2.3 van de Code Lippens.

Corporate Governance en IAS 24 verklaring
Zoals hierboven aangeduid, hebben alle leden van de raad van bestuur van Real (behalve Filip Roodhooft) reeds een bestuursmandaat 
bij andere commerciële ondernemingen, partnerships en/of non-profit organisatie (bv. universiteiten) of doen dat nog altijd, maar, 
hoewel deze mandaten Real bijkomende ervaring bieden, zijn geen van deze mandaten strijdig met het belang van Real of met de 
uitvoering van de mandaten die deze bestuurders hebben bij Real. Bovendien hebben sommige bestuurders mandaten in non-profit 
organisaties (bvb. universiteiten), wat niet strijdig is met het belang van Real of de uitvoering van de mandaten aangehouden bij 
Real. Om deze reden wordt de lijst van andere mandaten door de raad van bestuur zonder wezenlijk belang geacht en wordt deze 
niet publiek gemaakt.

Verder dient opgemerkt te worden dat op datum van dit Prospectus en tijdens de vijf afgelopen jaren, geen van de bestuurders van 
Real, of ingeval van vennootschapsrechtelijke entiteiten die bestuurder zijn, geen van hun permanente vertegenwoordigers:

Veroordeeld werd in verband met fraudemisdrijven;
Een uitvoerende functie heeft uitgeoefend als senior manager of lid van administratieve, management of toezichthoudende 
lichamen van een vennootschap die op dat ogenblik in faling is gegaan, onder gerechtelijk akkoord werd geplaatst of 
geliquideerd werd, noch het voorwerp is geweest van enige openbare aanklacht en/of veroordeling door een wettelijke of 
regelgevende overheid (daaronder ook begrepen de beroepsinstanties); of,
Ooit onbevoegd werd verklaard door een rechtbank voor het handelen als lid van administratieve, management of 
toezichthoudende lichamen van een vennootschap of voor het handelen in het management of het leiden van de bedrijvigheid 
van een vennootschap.

Ten slotte, uitgezonderd de dienstenovereenkomst met de gedelegeerd bestuurders, heeft Real momenteel geen 
dienstenovereenkomsten afgesloten met een lid van de raad van bestuur waarbij voordelen worden toegekend aan de leden van 
de raad van bestuur bij de beëindiging van hun mandaat.

De raad van bestuur is in 2005 dertien keer, in 2006 tweeëntwintig keer en in 2007 dertien keer (fysiek of via teleconferentie) 
bijeengekomen.

»
»

»
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uitvoerend mAnAgement

Algemene bepalingen
De raad van bestuur van Real heeft het uitvoerend management benoemd. De referentiebepalingen van het uitvoerend management 
zijn vastgesteld door de raad van bestuur in nauw overleg met de CEO. 

Zoals verder uiteengezet in Hoofdstuk 2, zijn de activiteiten van Real en haar dochters georganiseerd in verschillende segmenten 
en divisies.

De CEO houdt toezicht op de deze verschillende segmenten en divisies. Samen met de CEO, vormen de hoofden van de divisies, 
de CFO en de secretaris-generaal het uitvoerend management van Real. Het uitvoerend management bevat alle uitvoerende 
bestuurders van Real. Het vormt geen directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen. 

Samenstelling van het uitvoerend management
Op de dag van dit Prospectus bestaat het uitvoerend management uit zes (6) leden, hieronder weergegeven: 

Naam Titel Leeftijd

Gores Technology Ltd., Küsnacht Branch, 
vertegenwoordigd door Ashley. W. Adbo

CEO
Afgevaardigd Bestuurder 43

All Together BVBA, 
vertegenwoordigd door Bruno Segers

CEO
Afgevaardigd Bestuurder 49

Jos Nijns Chief Financial Controller 48

Paul De Schrijver Vice President International Operations & Corporate Development 45

Thierry de Vries Secretaris Generaal 50

Werner Prühs Vice President Operations & Quality 47

Hieronder vindt u een korte beschrijving van de leden van het senior management:

De heer Ashley W. Abdo, vaste vertegenwoordiger van Gores Technology Ltd. London, Küsnacht Branch, Chief 
Executive Officer (CEO) verblijft in Zürich, Zwitserland. Hij is een lid van Gores’ “operating due diligence and portfolio management 
team”. De heer Ashley W. Abdo heeft meer dan 20 jaar ervaring in verkoop, verkoopsmanagement en uitvoerend management. Hij 
was eerder voorzitter en CEO van Aonix Corporation en voorzitter en CEO van Jamis Software Corporation (vennootschappen uit 
Gores portfolio). Hij heeft uitvoerige IT ervaring en een succesvol palmares van het omkeren en doen groeien van vennootschappen. 
Hij heeft succesvol de overname en integratie georchestreerd van verschillende vennootschappen, zowel tijdens zijn tijd bij Gores 
als als CEO. Hij vervoegde Real in 2004 als voorzitter van de raad van bestuur en werd vervolgens, in januari 2006, CEO.

De heer Bruno Segers, permanente vertegenwoordiger van All Together BVBA, Chief Executive Officer (CEO), is 
de voormalig Country General Manager van Microsoft BeLux, waar hij de onderneming deed groeien van €150m tot €300m over 
zes jaar. Meer dan 25 jaar geleden startte hij zijn carrière als verkoopsvertegenwoordiger bij Digital en later was hij betrokken 
bij het opstarten van Oracle en Lotus in België. Na de overname van Lotus door IBM in 1995 bekleedde hij tal van operationele 
managementposities om de verkoop in de Benelux, Scandinavië en Oost-Europa aan te zwengelen. Hij is actief in de lokale IT sector 
en behoudt in die hoedanigheid zijn mandaten in de raden van besturen van Aventiv, City Live en IBBT, een onderzoeksinstituut 
van de Vlaamse regering.

De heer Jos Nijns, Chief Financial Officer (CFO), benoemd als Chief Financial Officer van de groep op 6 september 2004. Sinds 
1982 heeft hij een grote financiële expertise opgebouwd bij gerenommeerde multinationals. De laatste zeven jaar heeft hij een 
diepgaande kennis verworven van de ICT sector bij EDS. In de periode 1982-1996 deed hij uitgebreide ervaring op in verschillende 
financiële domeinen bij internationale ondernemingen zoals Elf Aquitaine Belgium, Estee Lauder, Upjohn en Schindler Europe. Vanaf 
1997 oefende de heer Jos Nijns verscheidene uitvoerende financiële functie uit bij EDS, een van de leidende ondernemingen op het 
vlak van ICT. In 2002 werd hij benoemd tot financieel directeur Benelux.

De heer Paul De Schrijver, Vice President International Operations and Corporate Development, vervoegde Real 
op 1 maart 2005 als VP International Operations en Corporate Development. Hij leidt de internationale projecten van de Real 
Groep, de strategische planning, de overnames en de joint ventures. Hij begon zijn carrière in 1986 als advocaat bij Allen & Overy, 
gespecialiseerd in de herstructurering van vennootschappen, joint ventures en fusies en overnames. Vanaf 1992 werd hij betrokken 
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in het management en de herstructurering van Turbodata. Wanneer Turbodata overgenomen werd door ADP Inc. In 1996 werd hij 
verantwoordelijk voor de Business Development in de pas opgerichte Europese hoofdkwartieren van ADP’s automobiel afdeling. 
Zijn laatste functie bij ADP was Vice President van de Corporate Development van ADP in Parijs, waar hij verschillende overnames 
en splitsingen leidde voor de vier Europese divisies.

De heer Thierry de Vries, Secretaris Generaal, begon bij Real Groep in december 2001. Hij heeft twintig jaar ervaring in 
binnen- en buitenlandse advocatenkantoren als pleiter en zakenadvocaat. Hij werd benoemd als Secretaris Generaal door de raad 
van bestuur en is verantwoordelijk voor de vlotte organisatie van de raad van bestuur en diens subcomités. Hij waakt over de 
toepassing van de corporate governance principes en deontologie binnen de onderneming en staat het uitvoerend management 
bij in de interne organisatie en fungeert als brug tussen dat management en de raad van bestuur. Hij zorgt voor de juridische 
ondersteuning van de activiteiten en is verantwoordelijk voor de contacten met toezichthouders en beursinstellingen en voor de 
externe communicatie. Hij is tevens voorzitter van de ondernemingsraad.

De heer Werner Prühs, Vice President Operations & Quality, vervoegde de Real Groep in 2006 waar hij aanvankelijk de 
Retail Development, en Delivery divisie (die nu afgesplitst is) leidde. Voor hij werkte bij Real was hij de Group Development Director 
bij Anker Systems plc. Anker verstrekt volledige oplossingen voor de retailsector over heel Europa en met filialen in 11 Europese 
landen. Werner Prühs stond aan het hoofd van een centraal beheerde ontwikkelingsorganisatie met teams in vier landen. Werner 
Prühs heeft meer dan 20 jaar ervaring in ontwikkeling en projectmanagement. Bovendien stond hij ook in process control en 
meetsystemen voor onderzeeërs en offshore booreilanden, vooraleer over te stappen naar Omron Cooperation, een multinational 
met hoofdzetel in Japan.

  

Op de datum van dit jaarverslag werd geen van de uitvoerend managers of diens vaste vertegenwoordiger, indien de managementfuncie 
wordt uitgeoefend door een vennootschap, tijdens minstens de voorbije vijf jaar:

Veroordeeld voor strafbare feiten met betrekking tot fraude;
Heeft geen van deze een uitvoerende functie bekleed als senior manager of lid van een administratief, management 
of toezichthoudend orgaan van een onderneming op een ogenblik voorafgaand aan een faillissement, gerechtelijk 
akkoord of liquidatie; of is het voorwerp geweest van een officiële publieke aanklacht en/of sanctie van een wettelijke of 
administratiefrechtelijke autoriteit (met inbegrip van beroepsorganisaties); of
Werd geen van deze ooit onbekwaam verklaard door een rechtbank om te handelen als lid van de administratieve, 
management, of toezichthoudende organen van een onderneming of om te handelen in de uitoefening van het management 
of dagelijks bestuur van een onderneming.

  

In geval van een succesvol overnamebod en anticiperend op de mogelijke fusie, heeft Real (in haar nieuwe structuur) de intentie 
om de samenstelling van zijn uitvoerend management aan te passen. Bij het opstellen van dit jaarverslag wordt overwogen om 
na de fusie de sleutelposities binnen het uitvoerend management als volgt in te vullen. Gores Technology, Küsnacht branch, 
vertegenwoordigd door de heer Ashley W. Abdo (Real), zou de voorzitter worden van de raad van bestuur en All Together 
BVBA, vertegenwoordigd door de heer Bruno Segers (Real) zou de enige Afgevaardigd Bestuurder-CEO worden. De volgende 
functies zouden rechtstreeks verslag uitbrengen aan de CEO: (COO, Dolmen) de heer Marc De Keersmaecker, (VP Marketing & 
Sales, Dolmen) de heer Dirk Debraekeleer, (CFO, Real) de heer Jos Nijns, (VP Human Resources, Dolmen) de heer Jan Bogaert, 
(Secretaris-Generaal en secretaris van de raad van bestuur, Real) de heer Thierry de Vries, (CTO, Real) de heer Werner Prühs, 
(VP International Corporate Development, Real) de heer Paul De Schrijver. Real zal de samenstelling van het managementteam 
niet aanpassen gedurende een periode van een jaar na het afsluiten van het overnamebod, behalve wanneer de nieuwe raad van 
bestuur (met daarin Jef Colruyt) van Real daar unaniem toe besluit, waarbij stemmen van afwezige bestuurders of van bestuurders 
die zich onthouden niet als negatieve stemmen beschouwd worden.

Real zal in haar corporate governance charter de huidige praktijk van benoeming, vergoeding en ontslag van senior executives die 
de goedkeuring door de raad van bestuur vereisen, verduidelijken en zal vermelden dat de relevante beslissingen genomen worden 
op aanbeveling van de voorzitter.

Heden wordt de benoeming van de key-managers binnen Real bevestigd door de raad van bestuur op aanbeveling van het 
benoemings- en remuneratiecomité. Het is de bedoeling dat Real na de fusie een formeel directiecomité opricht in overeenstemming 
met artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen. De leden van het directiecomité zouden aangesteld en gecontroleerd 
worden door de raad van bestuur van Real. 

»
»

»
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2. BELANGENCONFLICTEN

Algemeen 
Elke bestuurder en uitvoerend manager wordt aangemoedigd zijn persoonlijke en zakengerelateerde aangelegenheden zo te 
organiseren dat directe en indirecte belangenconflicten met Real vermeden worden. Het corporate governance charter van de 
onderneming bevat specifieke procedures om een uitkomst te bieden bij potentiële conflicten. Samengevat, een bestuurder of 
een uitvoerend manager dient voor zijn benoeming de raad van bestuur in kennis te stellen van zijn “verrichtingen met verbonden 
partijen” met de onderneming of diens dochters. Tijdens zijn mandaat moet hij de voorzitter van de raad van bestuur op de hoogte 
brengen van alle verrichtingen met verwante partijen met de onderneming of diens dochters, die hij wenst te ondernemen, en 
dergelijke verrichtingen kunnen enkel voltrokken worden met de goedkeuring van de raad van bestuur. 

“Verrichtingen met verbonden partijen” van een bestuurder of een uitvoerend manager betekent elke verrichting waarbij diensten, 
voorraden of andere goederen verstrekt worden aan de onderneming of diens dochters, door de bestuurder of uitvoerend manager 
zelf, zijn echtgenote of ongehuwde wettelijke partner, een aanverwant in de tweede graad (door geboorte of huwelijk) of een 
rechtspersoon die direct of indirect onder controle staat van de betrokken bestuurder of uitvoerend manager, zijn echtgenote of 
ongehuwde wettelijke partner, een aanverwant in de tweede graad (door geboorte of huwelijk). Deze regels doen geen afbreuk 
aan specifieke wettelijke procedures die hierna verder uiteengezet worden.

BelAngenconflicten vAn Bestuurders

Artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet een specifieke procedure binnen de raad van bestuur in geval van een 
mogelijk belangenconflict voor een of meerdere bestuurders bij het nemen van een of meerdere beslissingen of bij het sluiten van 
transacties door de raad van bestuur. 

In geval van een belangenconflict dient de betreffende bestuurder zijn mede-bestuurders in te lichten over het conflict vooraleer de 
raad van bestuur over de zaak beraadslaagt en een beslissing neemt over de betreffende materie. Voorts kan de betrokken bestuurder 
niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming door de raad van bestuur in zaken die een mogelijk belangenconflict met 
zich kunnen meebrengen. De notulen van de vergadering van de raad van bestuur moeten alle relevante verklaringen door de 
betrokken bestuurder weergeven en dienen een beschrijving te bevatten van de belangen die in conflict zijn met de belangen van 
de vennootschap en de aard van de betrokken beslissing of transactie. 

De notulen moeten bovendien een rechtvaardiging bevatten door de raad van bestuur van de beslissing of transactie en een 
beschrijving van de financiële gevolgen ervan voor de onderneming. Deze notulen moeten worden opgenomen in het verslag van 
de raad van bestuur over de jaarrekening gevoegd te worden. De betrokken bestuurder dient eveneens de commissaris op de 
hoogte te stellen van het belangenconflict. Ook de commissaris dient de financiële gevolgen van de beslissing of de transactie, die 
aanleiding gaf tot een potentieel belangenconflict, toe te lichten in zijn auditverslag.

Deze procedure is niet van toepassing op beslissingen of transacties in de gebruikelijke gang van zaken aan normale marktvoorwaarden. 
Zij is evenmin van toepassing op beslissingen of transacties tussen ondernemingen waarvan de ene direct of indirect minstens 
95% van de stemgerechtigde effecten bezit in de andere onderneming, en transacties of beslissingen tussen ondernemingen 
waarbij minstens 95% van de stemgerechtigde effecten van beide ondernemingen direct of indirect in handen is van een andere 
onderneming.

Artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen voorziet een gelijkaardige procedure in geval van belangenconflict voor leden 
van het uitvoerend comité. In geval van een dergelijk conflict kan enkel de raad van bestuur de beslissing nemen die geleid heeft tot 
het bewuste belangenconflict. Het uitvoerend managementteam wordt niet beschouwd als een uitvoerend comité in de betekenis 
van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen.

Tot op heden hadden bestuurders (en de leden van het uitvoerend management) geen enkel belangenconflict in de zin van artikel 
523 van het Wetboek van Vennootschappen dat niet bekendgemaakt werd aan de raad van bestuur. Real voorziet geen verdere 
potentiële conflicten in de nabije toekomst.
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VERGoEdinGEn�En�VooRdELEn

1. VERGOEDINGEN EN VOORDELEN

Het vergoedingspakket van de niet-uitvoerende bestuurders is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. 
Het benoemings- en remuneratiecomité maakt aanbevelingen aan de raad van bestuur met betrekking tot de remuneratiepolitiek, 
richtlijnen en objectieven van de bestuurders en executive managers van de vennootschap.

Bestuurders

Rechtstreekse vergoeding
Volgens de Code Lippens dient de vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders rekening te houden met hun verantwoordelijkheden 
en bestede uren. Niet-uitvoerende bestuurders hebben geen recht op prestatiegebonden vergoedingen zoals bonussen, lange 
termijnaandelenoptieplannen, bijkomende voordelen of pensioenvoordelen.

Tijdens het boekjaar 2007 werd geen vergoeding betaald aan de bestuurders voor bijkomende geleverde diensten. Als algemene 
regel heeft Real geen enkel voordeel dat prestatiegebonden is toegekend aan niet-uitvoerende bestuurders, onafhankelijke 
bestuurders noch andere bestuurders. Deze regel is in overeenstemming met de aanbeveling in de Code Lippens.

In tegenstelling tot de Code Lippens is de raad van bestuur van oordeel dat de niet-uitvoerende bestuurders niet vergoed moeten 
worden voor hun mandaat, behalve in zoverre ze een onafhankelijk bestuurder zijn. Dientengevolge, en op aanbeveling van Reals 
benoemings- en remuneratiecomité bestaat de vergoeding uit de volgende elementen:

Een vaste jaarlijkse uitbetaling per (niet-uitvoerende) bestuurder ten belope van 11.800 euro;
Een dubbele compensatie voor de voorzitter van de raad van bestuur, op voorwaarde dat hij een onafhankelijke bestuurder 
is, van 23.600 euro (niet toepasselijk in 2007); 
Een vaste vergoeding van 1.200 euro per vergadering van de raad van bestuur en/of subcomités waaraan de betrokken 
bestuurder deelneemt (verminderd tot 600 euro in geval van een telefonische conferentie); en
Voor bijkomende vergaderingen vereist voor de noodwendigheden van de onderneming, wordt dezelfde variabele 
compensatie betaald.

De vergoeding voor de niet-uitvoerende bestuurders wordt berekend per kalenderjaar en elk halfjaar uitbetaald. De basis voor 
de berekening van de vergoeding is de aansprakelijkheid van de bestuurders, waarvoor een minimumvergoeding is vastgesteld. 
Om bovendien actieve inspanningen van bestuurders te erkennen, wordt er een vaste vergoeding toegekend per bijgewoonde 
vergadering. De berekening is gebaseerd op een gemiddelde van 11 vergaderingen van de raad van bestuur en zijn subcomités zes 
vergaderingen van de raad van bestuur, d.i. een per kwartaal, één strategische vergadering en één begrotingsvergadering) en een 
gemiddelde van vier comitévergaderingen (auditcomité of benoemings- en remuneratiecomité), plus één mogelijke aanvullende 
vergadering die handelt over andere aangelegenheden.

De algemene vergadering van 28 maart 2006 besloot 174.600 euro ter beschikking te stellen voor de vergoeding van de 
onafhankelijke bestuurders voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2006. De eigenlijke kost tijdens het boekjaar 2006 
bedroeg 141.779 euro.

De algemene vergadering van 27 maart 2007 besloot 174.600 euro ter beschikking te stellen voor de vergoeding van de 
onafhankelijke bestuurders voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2007 Op 31 december 2007 bedroeg het totale bedrag 
aan vergoedingen betaald aan onafhankelijke bestuurders 81.840 euro; er werden voor 87.300 euro voorzieningen getroffen.

De totale bruto vergoeding voor het boekjaar 2007 voor de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders, inclusief vaste, variabele 
en uitzonderlijke vergoedingen, bedroeg 864.140,04 euro, waarvan 466.840 euro betaald werd in 2007 en het resterende bedrag 
in 2008.

In 2007 betaalde Real zijn huidig Afgevaardigd Bestuurder, Gores Technology Küsnacht Branch, vertegenwoordigd door Ashley 
W. Abdo een bonus van 283.573 euro, gerelateerd aan zijn prestaties in 2007, waarvan 275.000 euro geprovisioneerd werd op 
het einde van het boekjaar 2006. Onder de managementdienstenovereenkomst gesloten tussen Real en Gores Technology, Ltd, 
Küsnacht Branch, bedroeg de totale bruto vergoeding voor 2007 420.000 euro, waarvan 385.000 euro al betaald werd. De vaste 
vergoeding omvat alle uitgaven, behalve kosten voor telefoon, restaurant, logement en zakenreizen. In dezelfde overeenkomst, 
aangaande de prestaties in 2007, werd een bijkomende vergoeding (bonus) voorzien bij het bereiken van welbepaalde targets, 
vastgelegd door de raad van bestuur. In dit opzicht werd een provisie aangelegd van 275.000 euro bij het afsluiten van het boekjaar 
2007.

In 2007 werd een overeenkomst afgesloten met All Together BVBA, vertegenwoordigd door Bruno Segers, die met ingang van 1 
februari 2008 werd aangesteld als Managing Director. Deze overeenkomst voorziet in een vaste jaarlijkse vergoeding van 300.000 
euro, betaalbaar in 12 schijven, en een bijkomende vergoeding van 195.000 euro bij het bereiken van welbepaalde targets. De 

»
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vaste vergoeding omvat alle uitgaven, behalve kosten voor telefoon, fax, internet, restaurant, business entertainment, vervoer- en 
hotelkosten bij zakenreizen. Deze kosten worden vergoed bij voorlegging van ondersteunende documenten. Elke partij heeft te allen 
tijde het recht de overeenkomst te beëindigen, mits naleving van een opzeggingstermijn van drie maanden in 2007, zes maanden 
in 2008, negen maanden in 2009 en twaalf maanden vanaf 2010. De dienstverleningsovereenkomst legt strikte verplichtingen op 
aan de manager zowel met betrekking tot niet-concurrentie als tot vertrouwelijkheid.

  

In het licht van de succesvolle overname moet worden vermeld dat Dolmen specifieke uitzonderlijke bonusovereenkomsten gesloten 
heeft met sommige van haar key-managers om hen te belonen voor hun inspanningen bij de voorbereiding van de voorgestelde 
transactie en om hen te motiveren om minstens een jaar na de overname door Real bij Dolmen (of in geval van fusie, bij de 
eengemaakte entiteit) te blijven. 

Real is van oordeel dat het behoud van deze key-managers vitaal is om de continuïteit te verzekeren en om de integratie van 
Dolmen in Real te vergemakkelijken met het oog op de fusie van beide ondernemingen.

Deze uitzonderlijke bonusovereenkomsten voorzien een voorwaardelijke retentiepremie, een succespremie die betrekking heeft 
op de overname en/of een succespremie die betrekking heeft op de daaropvolgende fusie. Deze bonusovereenkomsten zijn 
onderworpen aan de goedkeuring van de algemene aandeelhoudersvergadering van Dolmen. De totale maximumkost voor Dolmen 
van deze overeenkomsten (inclusief toepasselijke belastingen en socialezekerheidsbijdragen) bedraagt ongeveer 671.000 euro. 

Real erkent bovendien dat op 19 december 2007 Dolmen en haar huidige CEO Managing Director, de heer Jan De Ville een 
overeenkomst gesloten hebben met betrekking tot de beeïndiging van de heer Jan De Ville’s tewerkstellingsovereenkomst. De 
heer Jan De Ville stapt op als CEO van Dolmen met ingang van 1 april 2008. De totale maximumkost voor Dolmen van het 
beëindigingspakket dat is overeengekomen met de heer Jan De Ville bedraagt ongeveer 450.000 euro (inclusief toepasselijke 
belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (exclusief prepensioen, betaalbaar vanaf 1 september 2011 tot en met 31 augustus 
2016, waarvan de totale kost voor Dolmen geraamd wordt op 25.000 euro).

In geval het overnamebod succesvol afgerond wordt zal Real (a) op de eerstvolgende algemene vergadering van Dolmen na 
het afronden van het overnamebod, de beslissing goedkeuren die genomen werd door de raad van bestuur van Dolmen om 
hogervermelde speciale verloningspakketten toe te staan, op voorwaarde van goedkeuring door de algemene vergadering van 
Dolmen en (b) onherroepelijk afstand doen van alle rechten dat het mogelijks heeft als gevolg van het overnamebod om de geldigheid 
of afdwingbaarheid van deze beslissing aan te vechten op grond van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. 

Real zal geen van de key-managers (d.i. de managers opgesomd in Hoofdstuk 6) ontslaan gedurende een periode van een jaar na 
het afsluiten van het overnamebod, behalve wanneer de raad van bestuur van Real daar unaniem toe beslist (afwezige bestuurders 
of bestuurders die zich onthouden van de stemming tellen niet als negatieve stemmen).

Onkosten
Bovenop bovenvermelde vergoedingen, die enkel van toepassing zijn op onafhankelijke bestuurders of uitvoerende 
bestuurders, hebben alle bestuurders recht op de terugbetaling van alle gedane onkosten (bvb. reis- of accommodatiekosten 
met betrekking tot vliegreizen, bijzondere communicatiekosten, enz.) op voorwaarde dat deze onkosten ondersteund zijn door 
rechtvaardigingsstukken.

Tijdens het boekjaar 2007 zijn voor een totaal van 110.054 euro onkostennota’s terugbetaald aan bestuurders. Dit bedrag omvat 
onder meer huisvesting voor de Afgevaardigd Bestuurder-CEO in de nabijheid van Reals hoofdkantoren en gerelateerde onkosten, 
voor een totaal van 41.728 euro.

Leningen
Real Software heeft geen leningen toegekend aan haar leden van de raad van bestuur.
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uitvoerend mAnAgement

De vergoeding van het uitvoerend management wordt vastgesteld door de raad van bestuur op aanbeveling van het benoemings- 
en remuneratiecomité, na aanbeveling van de CEO.

De vergoeding van het uitvoerend management is bedoeld om uitvoerende managers aan te trekken, te behouden en te 
motiveren. Het niveau en de structuur van de vergoeding zijn onderworpen aan een jaarlijkse herziening van het benoemings- 
en remuneratiecomité, dat rekening houdt met de vigerende marktpraktijken. Het jaarlijks toezicht houdt geen automatische 
herzieningsmechanismen in, behalve wanneer wettelijk vereist.

De vergoeding van de leden van het uitvoerend management bestaat uit de volgende elementen:
Ieder lid van het uitvoerend management heeft recht op een vaste basisvergoeding die aansluit bij de verantwoordelijkheden, 
relevante ervaring en competenties in lijn met de gangbare vergoedingen voor gelijkwaardige functies en een variabele 
vergoeding die vastgesteld wordt door de raad van bestuur en die in lijn ligt met de doelstellingen van de onderneming en 
persoonlijke managementdoelstellingen.
Aan ieder lid van het uitvoerend management kan de mogelijkheid geboden worden deel te nemen aan een aandelenoptieplan, 
in overeenstemming met de aanbevelingen gemaakt door het benoemings- en remuneratiecomité, na aanbeveling van de 
CEO.

In 2007 betaalde Real het resterende bedrag aan bonussen van 2006, voor een totaal bedrag van 411.334 euro.

De totale vergoedinge met betrekking tot boekjaar 2007 van het uitvoerend management, behalve de CEO (zie hierboven), 
en bestaande uit de CFO, COO, Operations Manager Retail, Vice President Sales & Marketing, Vice President Client Delivery, 
Vice President International Operations en Secretaris Generaal bedroeg 2.108.490,15 euro. Van dit bedrag was 310.413,33 euro 
betaalbaar als variabele vergoeding en resultaatsgerelateerde bonussen voor 2007, waarvan 56.922 euro betaald werd in 2007 en 
het resterende bedrag betaald wordt in 2008.

Deze bedragen zijn brutobedragen exclusief patronale lasten voor Real en haar verbonden ondernemingen.

Alle leden van het uitvoerend management, behalve de managing director-CEO Gores Technology Ltd., Küsnacht Branch en de CEO, 
All Together BVBA en de CTO Werner Prühs zijn tewerkgesteld op basis van een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomsten 
zijn in het algemeen van onbepaalde duur, met een proefperiode. De arbeidsovereenkomsten kunnen beëindigd worden op ieder 
moment door de onderneming, behoudens een contractuele opzeggingsperiode. De arbeidsovereenkomst bevat strikte niet-
concurrentiebedingen voor 12 maanden, alsook confidentialiteitsbedingen en IP overdrachtsbepalingen.

Gores Technology Ltd. London, Küsnacht Branch is tewerkgesteld op basis van een dienstenovereenkomst. Het dienstencontract 
kan op elk moment beëindigd worden, behoudens een opzegperiode van drie maand, of onmiddellijk in geval van controlewijziging. 
Het dienstencontract legt eveneens niet-concurrentie- en confidentialiteitsverplichtingen op aan de manager.

Real Software heeft geen leningen toegekend aan de leden van haar raad van bestuur.

AAndelen en wArrAnts in het Bezit vAn Bestuurders en het uitvoerend mAnAgement

Op de datum van dit Prospectus waren geen aandelen van de onderneming in het bezit van leden van de raad van bestuur van 
Real, behalve de 25.000 aandelen gehouden door Jos Nijns, CFO. 

Als onderdeel van het aandelenoptieplan Warrants 2007, heeft Real aandelenopties uitgegeven en toegekend aan sommige leden 
van het senior management en sommige van zijn executives, meer bepaald All Together BVBA, de managementvennootschap van 
de heer Bruno Segers en Werner Prühs Consulting, de managementvennootschap van de heer Werner Prühs, Jos Nijns, Paul De 
Schrijver, Thierry de Vries en Zander Colaers, die de onderneming ondertussen al verlaten heeft. 

Voor meer informatie betreffende de Warrants 2007 en de andere (historische) aandelenoptieplannen, zie Hoofdstuk 14. Real 
voorziet verder de uitgifte van een nieuw pakket warrants “Warrants 2008” genaamd, onder de omstandigheden en voorwaarden 
hierboven beschreven onder Hoofdstuk 14.

2. VOORzIENINGEN

Er wordt verwezen naar hoofdstuk 12 voor informatie over het bedrag dat werd gereserveerd of gecumuleerd om pensioenuitkeringen 
of soortgelijke voordelen te financieren.

»

»



coRpoRAtE�GoVERnAncE
-�44�-����

wERkinG�VAn�dE�RAAd�VAn�BEStuuR

1. MANDAAT VAN BESTUURDERS EN HET SENIOR MANAGEMENT

rAAd vAn Bestuur

Algemene bepalingen
Overeenkomstig het Belgische vennootschapsrecht, wordt Real bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur handelt 
als een collegiaal lichaam dat de meest ruime bevoegdheden heeft om de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, 
behoudens andersluidende bepalingen in de toepasselijke wetgeving of in de statuten van Real.

De raad van bestuur van Real heeft verscheidene exclusieve bevoegdheden, met inbegrip van de bevoegdheid om de “chief 
executive officer” of CEO, een functie die wordt uitgevoerd door de gedelegeerd bestuurder, te benoemen en te ontslaan. Hij bepaalt 
de structuur en strategie van de groep, en keurt belangrijke en lange-termijn overeenkomsten, het budget en investeringsplannen 
goed. In deze domeinen wordt de raad van bestuur bijgestaan door het management van de vennootschap, vertegenwoordigd 
door de CEO. De raad van bestuur houdt toezicht op de operaties en rekeningen van de vennootschap, zowel rechtstreeks als via 
gespecialiseerde comités. De raad van bestuur besluit tevens over het commercieel beleid van de vennootschap en leidt belangrijke 
onderhandelingen, bijvoorbeeld met partners, overnamevooruitzichten of schuldeisers. De raad van bestuur heeft de CEO het 
dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwd. De raad van bestuur is tevens gerechtigd om speciale volmachten te 
verlenen aan bestuurders of andere personen zoals senior executive officers.

De raad van bestuur geeft rekenschap van zijn verrichtingen aan de aandeelhouders van de vennootschap op de jaarlijkse algemene 
vergadering van aandeelhouders, die, overeenkomstig de statuten, ieder jaar wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand 
maart. Indien de overname met Dolmen succesvol verloopt, wordt deze datum wellicht verplaatst naar de tweede woensdag van 
de maand september.

Overeenkomstig de statuten van Real, bestaat de raad van bestuur van Real uit minstens vijf leden waarvan minstens twee leden 
onafhankelijk zijn. Momenteel bestaat de raad van bestuur van de vennootschap uit acht leden. Overeenkomstig de Code Lippens, 
zijn minstens drie bestuurders onafhankelijke bestuurders die voldoen aan de criteria uiteengezet in artikel 524 van het Belgische 
vennootschapsrecht. De raad van bestuur van Real vereist van haar leden de hoogste professionele en persoonlijke ethiek en 
waarden, consistent met de waarden en standaarden van Real. Zij dienen een ruime ervaring te bezitten en zich er toe te verbinden 
om de waarde van de aandeelhouder te vergroten en voldoende tijd te hebben om hun plichten uit te voeren en om inzicht en 
praktische wijsheid gebaseerd op ervaring te leveren.

De bestuurders van Real worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een maximumtermijn van zes 
jaar. Hun mandaat loopt ten einde na de algemene jaarvergadering van de aandeelhouders in het laatste jaar van hun termijn. Elke 
bestuurder kan op elk ogenblik ontslagen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders en kan op elk ogenblik zijn 
ontslag indienen door middel van een kennisgeving aan de raad van bestuur. Aftredende bestuurders kunnen herbenoemd worden. 
Overeenkomstig het Belgische vennootschapsrecht en de statuten, hebben de overblijvende bestuurders, indien het mandaat van 
een bestuurder vrijkomt, het recht om tijdelijk een nieuwe bestuurder te benoemen om de vacature te voorzien, tot de eerste 
algemene vergadering van aandeelhouders nadat de vacature vrijkwam. De nieuwe bestuurder vervolledigt de termijn van de 
bestuurder wiens mandaat vrijkwam.

Voor de samenstelling van de raad van bestuur en eventuele veranderingen daarin naar aanleiding van het overnamebod op 
Dolmen wordt verwezen naar hoofdstuk 6.

In 2007 is de raad van bestuur dertien (13) keer samengekomen en beraadslaagde onder meer over volgende onderwerpen:
Budget 2007;
Business ontwikkelingen, M&A en strategische beslissingen;
Jaarlijkse-, halfjaarlijkse- en kwartaalresultaten;
Persberichten en trading updates met betrekking tot de resultaten;
Herfinanciering en cashplanning;
Schuldomzetting en inbreng in het kapitaal en de voorbereiding en goedkeuring van bijzondere verslagen in dat kader;
Credit Suisse lening; 
Opvolging en hangende geschillen en de evaluatie en goedkeuring van minnelijke schikkingen;
Nazicht van de verslagen van de sub-comités (Audit Comite, Remuneratie Comite, Financieringscomite);
Voorbereiding van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 19 juni 2007 en 2 oktober 2007;
Voorbereiding en goedkeuring van het jaarverslag 2006 en de bijzondere verslagen van de raad van bestuur;
Aandeelhoudersvergadering van 27 maart 2007. 

Het corporate governance charter van Real voorziet bijkomende bepalingen en richtlijnen met betrekking tot de benoeming, 
aantrekking en evaluatie van de bestuurders van Real en het houden van de vergaderingen en het individuele gedrag van de 
bestuurders. Het corporate governance charter is beschikbaar op de website van Real (www.realsoftwaregroup.com). Voor meer 
informatie wordt ook verwezen naar Hoofdstuk 8.
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Voorzitter
De raad van bestuur benoemt een voorzitter tussen de niet-uitvoerende bestuurders. De CEO kan geen voorzitter zijn.

De voorzitter van de raad van bestuur is verantwoordelijk voor het leiderschap van de raad van bestuur. De voorzitter dient de 
noodzakelijke maatregelen te nemen om een klimaat van vertrouwen te ontwikkelen binnen de raad van bestuur, dient bij te 
dragen tot een open discussie, constructieve afwijkende meningen en dient de beslissingen van de raad van bestuur te steunen. 
De voorzitter moet effectieve interactie tussen de raad en het uitvoerend management promoten. De voorzitter moet een hechte 
relatie met de CEO bewerkstelligen, en steun en advies verlenen, terwijl hij de uitvoerende verantwoordelijkheden van de CEO ten 
volle respecteert. 

De voorzitter heeft bijkomende specifieke taken die worden omschreven in referentiebepalingen van de raad van bestuur zoals 
uiteengezet in het corporate governance charter van Real. 
 
Onafhankelijke bestuurders
Wat de onafhankelijke bestuurders betreft, kan een bestuurder slechts als onafhankelijk beschouwd worden, indien hij minstens 
voldoet aan de criteria uiteengezet in artikel 524 van het BelgischeWetboek van Vennootschappen, dat als volgt luidt:

Gedurende een tijdvak van twee jaar voorafgaand aan zijn benoeming, mag een onafhankelijk bestuurder noch in de 
vennootschap, noch in een daarmee verbonden vennootschap, een mandaat of functie van bestuurder, zaakvoerder, lid van 
het directiecomité, dagelijks bestuurder of kaderlid hebben uitgeoefend; deze voorwaarde geldt niet voor de verlenging van 
het mandaat van onafhankelijk bestuurder.
Een onafhankelijk bestuurder bezit geen maatschappelijke rechten die één tiende of meer vertegenwoordigen van het 
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de 
vennootschap. Indien de onafhankelijke bestuurder maatschappelijke rechten bezit die een quorum van minder dan 10% 
vertegenwoordigen:

mogen zulke rechten samen met de rechten die in dezelfde vennootschap worden aangehouden door 
vennootschappen waarover de onafhankelijke bestuurder controle heeft, geen 10% of meer bereiken van het 
maatschappelijk kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap; of
mogen de daden van beschikking over deze aandelen of de uitoefening van de daaraan verbonden rechten niet 
onderworpen zijn aan overeenkomsten of aan eenzijdige verbintenissen die hij heeft aangegaan. 

De bestuurder heeft geen echtgenoot of persoon met wie hij wettelijk samenwoont of bloed- of aanverwanten tot de tweede 
graad die in de vennootschap of in een daarmee verbonden vennootschap (i) een mandaat van bestuurder, zaakvoerder, 
lid van het directiecomité, dagelijks bestuurder of kaderlid uitoefent/uitoefenen; of (ii) een financieel belang heeft/hebben 
zoals hierboven bepaald.
De bestuurder onderhoudt geen relatie met de vennootschap die van aard is zijn onafhankelijkheid in het gedrang te 
brengen. De raad van bestuur van de vennootschap beschouwt een bestuurder als onafhankelijk voor de doeleinden van 
deze criteria indien de bestuurder vrij is van enige zakelijke, nabije familie-relatie met de vennootschap, haar controlerende 
aandeelhouder of het management, die een belangenconflict veroorzaakt van die aard dat het onafhankelijk oordeel van 
de bestuurder wordt beïnvloed. 

Bovendien hebben de statuten van Real een onafhankelijk bestuurder gedefinieerd als een persoon die:
Geen werknemer of consultant is van de vennootschap of haar dochtervennootschappen;
Minder dan vijf procent van de aandelen van de vennootschap heeft en geen andere verhouding heeft tot de vennootschap, 
die naar de mening van de algemene vergadering van aandeelhouders, invloed zou kunnen hebben op zijn of haar 
onafhankelijkheid in de uitoefening van zijn of haar mandaat.

De raad van bestuur heeft in zijn jaarverslag bekendgemaakt welke bestuurders hij als onafhankelijke bestuurders beschouwt. 
Momenteel zijn JPD Consult BVBA (vertegenwoordigd door de heer Jean-Pierre Depaemelaere) en DR Associates BVBA 
(vertegenwoordigd door de heer Filip Roodhooft) onafhankelijke bestuurders. De derde onafhankelijke bestuurder, burggraaf 
Etienne Davignon, heeft per 1 februari 2008 zijn ontslag ingediend als bestuurder en zal, in geval van een geslaagd overnamebod 
op Dolmen, wellicht vervangen worden door BVBA Temad, vertegenwoordigd door Thierry Janssen.
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uitvoerend mAnAgement

Algemene bepalingen
Het dagelijks bestuur van de groep is toevertrouwd door de raad van bestuur aan de gedelegeerd bestuurder (“Afgevaardigd 
Bestuurder-CEO”), die benoemd is en onmiddellijk gecontroleerd wordt door, en ontslagen kan worden door de raad van bestuur.

Gedurende een overgangsperiode tot aan de succesvolle afronding van het overnamebod, wordt deze functie uitgeoefend door 
twee personen, Ashley W. Abdo, vaste vertegenwoordiger van Gores Technology Ltd. London, Küsnacht Branch, en Bruno Segers, 
vaste vertegenwoordiger van All Together BVBA. Ashley W. Abdo zal, na het succesvol afsluiten van het overnamebod, ontslag 
nemen als Afgevaardigd Bestuurder-CEO en Bruno Segers zal als enige Afgevaardigd Bestuurder-CEO overblijven.

De raad van bestuur heeft geen directiecomité opgericht in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen.

De Afgevaardigd Bestuurder vertegenwoordigt Real, in overeenstemming met artikel 19, tweede paragraaf van Reals statuten: 
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten 
aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder”. 

De Afgevaardigd Bestuurder-CEO heeft de volgende algemene verantwoordelijkheden:
Hij is verantwoordelijk ten aanzien van de raad van bestuur voor het management van de vennootschap en de implementering 
van beslissingen van de raad van bestuur binnen de strategie, planning, waarden en budgetten goedgekeurd door de raad 
van bestuur.
Hij staat aan het hoofd van en houdt toezicht op de verschillende divisies van de vennootschap en brengt verslag uit aan 
de raad van bestuur over hun activiteiten.
Hij is verantwoordelijk voor de uitwerking van voorstellen voor de raad van bestuur met betrekking tot strategie, planning, 
financiën, projecten, human resources en budget, en elke andere aangelegenheid dat behandelt dient te worden op het 
niveau van de raad van bestuur.

De CEO heeft een aantal specifieke taken. Zijn missie en doelstellingen zijn uiteengezet in het dienstencontract tussen de 
Afgevaardigd Bestuurder-CEO en Real. Deze zijn bovendien nader beschreven in de referentiebepalingen van het uitvoerend 
management, zoals uiteengezet in Reals corporate governance charter. De doelstellingen worden bepaald door de raad van bestuur 
in overleg met de CEO en bevatten meetbare doelstellingen op jaarbasis. Ze hebben onmiddellijk betrekking op de projecten van 
de onderneming en strategie, op korte en middellange termijn. Gezien deze informatie raakt aan het hart van de onderneming en 
mogelijks concurrentiegevoelige informatie uitmaakt, heeft de raad van bestuur ervoor gekozen dit niet verder te bespreken in dit 
jaarverslag.

In de uitoefening van zijn functie wordt de CEO bijgestaan door enkele collega’s die rechtstreeks verslag uitbrengen aan hem. Elk 
van deze managers heeft een specifieke operationele functie, op niveau van de groep of van een divisie of als kaderlid.

Voor wat betreft de samenstelling van het senior management wordt verwezen naar hoofdstuk 6. 

»

»
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2. ARBEIDS- EN DIENSTENOVEREENKOMSTEN VAN BESTUURDERS EN  
SENIOR MANAGEMENT

Alle leden van het uitvoerend management, behalve de Afgevaardigd Bestuurder-CEO Gores Technology Ltd., Küsnacht 
Branch en de CEO, All Together BVBA en de Vice President Operations & Quality Werner Prühs werden tewerkgesteld 
op basis van een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomsten zijn in het algemeen van onbepaalde duur, met een 
proefperiode. De arbeidsovereenkomsten kunnen beëindigd worden op ieder moment door de onderneming, behoudens een 
contractuele opzeggingsperiode. De arbeidsovereenkomst bevat strikte niet-concurrentiebedingen voor 12 maanden, alsook 
confidentialiteitsbedingen en IP overdrachtsbepalingen.

Gores Technology Ltd. London, Küsnacht Branch, de Afgevaardigd Bestuurder-CEO, is tewerkgesteld op basis van een 
dienstenovereenkomst. Het dienstencontract kan op elk moment beëindigd worden, behoudens een opzegperiode van drie maand, of 
onmiddellijk in geval van controlewijziging. Het dienstencontract legt eveneens niet-concurrentie- en confidentialiteitsverplichtingen 
op aan de manager. 

3. COMITES VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Algemeen

De raad van bestuur kan gespecialiseerde comités oprichten om specifieke aangelegenheden te analyseren en te adviseren over 
zulke aangelegenheden. De comités zijn slechts adviesorganen en de besluitvorming blijft binnen de collegiale verantwoordelijkheid 
van de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalde de referentiebepalingen van elk comité wat betreft de organisatie, 
procedures, beleidslijnen en activiteiten van de comités.

De raad van bestuur heeft binnen zijn schoot twee permanente comités opgericht: het auditcomité en het benoemings- en 
remuneratiecomité. Bovendien heeft de raad van bestuur comités opgericht om specifieke aangelegenheden te bekijken: (i) het 
comité van onafhankelijke bestuurders, (ii) het Corporate Governance comité en (iii) het financieringscomité.

Auditcomité

Het auditcomité bestaat momenteel uit: 

Naam Uitvoerend of niet-uitvoerend bestuurder

DR Associates BVBA, vertegenwoordigd door Filip Roodhooft, voorzitter Niet-uitvoerend / Onafhankelijk

JPD Consult BVBA, vertegenwoordigd door Jean-Pierre Depaemelaere Niet-uitvoerend / Onafhankelijk

Joseph Page Niet-uitvoerend

De CFO en de Afgevaardigd Bestuurder worden steeds uitgenodigd voor de vergaderingen van het comité. Het auditcomité 
verzoekt gewoonlijk tevens aan de commissaris van Real om deel te nemen aan de vergaderingen.

De Code Lippens raadt aan om het auditcomité samen te stellen met minstens drie leden. Bovendien moet het auditcomité exclusief 
samengesteld zijn uit niet-uitvoerende bestuurders, een meerderheid van wie onafhankelijke bestuurders zouden moeten zijn. Zoals 
andere subcomités binnen de raad van bestuur, zou dit comité moeten bestaan uit bestuurders met de relevante ervaring, zoals om 
ervoor te zorgen dat het met haar business knowhow de financiële rapportering, de interne en externe audit en het risicobeheer 
van de vennootschap kan controleren en sturen. Bovendien dient het comité onder haar leden een voorzitter te benoemen. De 
voorzitter van de raad van bestuur kan het comité niet voorzitten.
 
De huidige samenstelling van het auditcomité voldoet aan alle bovengenoemde criteria: 
Filip Roodhooft, vaste vertegenwoordiger van DR Associates BVBA, is een onafhankelijk bestuurder en voorzitter van het 
comité. Zijn academische kwalificaties en zijn mandaten aan de K.U.L. en Vlerick Leuven Gent Management School in het domein 
van accountancy, evenals zijn voorzitterschap van de benoemingscommissie van het Belgisch Instituut voor Accountants en Tax 
Consultants maken hem bijzonder geschikt voor het voorzitterschap.

Jean-Pierre Depaemelaere, vaste vertegenwoordiger van JPD Consult BVBA, is een onafhankelijk bestuurder. Zijn uitgebreide 
expertise (als bestuurder van Distrigas) maakt het hem mogelijk een aanzienlijke toegevoegde waarde te brengen voor het 



coRpoRAtE�GoVERnAncE
-�4��-����

auditcomité.

Joseph P. Page, die reeds verschillende uitvoerende, financiële en senior exectutive mandaten bekleedde en tevens partner van 
Price Waterhouse was, is een hooggewaardeerd lid van dit auditcomité. 

De taak van het auditcomité bestaat erin de raad van bestuur bij te staan in het vervullen van zijn financiële en wettelijke toezicht. 
Het comité rapporteert op regelmatige basis aan de raad van bestuur over de uitoefening van zijn plichten en wijst in het bijzonder 
op de aangelegenheden die nadere actie of verbetering vereisen en maakt aanbevelingen over de stappen die kunnen ondernomen 
worden. De doorlichting en rapportering heeft betrekking op de onderneming en haar dochters als geheel.

Het comité heeft specifieke taken, waaronder de financiële verslaggeving, interne controle en risicobeheer, en het interne en 
externe auditproces. Deze taken zijn verder beschreven in de referentiebepalingen van het auditcomité, zoals uiteengezet in Reals 
corporate governance charter.

Het auditcomite kwam (fysisch of door middel van een teleconferentie) tien maal samen in 2005, zeven maal in 2006 en tien maal 
in 2007. Het behandelde de volgende onderwerpen:

De jaar- en kwartaalresultaten;
Persberichten en trading-updates over de resultaten;
Budgetvoorbereidingen en goedkeuring;
Planning van de cashflow;
Waardevermindering van de goodwill;
Interne doorlichting;
IAS-IFRS;
Selectie en aanbeveling van nieuw mandaat commissaris;
Referentiebepalingen van het auditcomite in het kader van het corporate governance charter van de onderneming.

Benoemings- en remunerAtiecomité

De Code Lippens beveelt aan dat het benoemings- en remuneratiecomité uit ten minste drie leden bestaat. Verder dient het 
benoemings- en remuneratiecomité uitsluitend te bestaan uit niet-uitvoerende bestuurders, waarvan de meerderheid onafhankelijk 
is. Het comité benoemt een voorzitter onder zijn leden. De voorzitter van de raad van bestuur kan het comité voorzitten, behalve 
wanneer het comité beraadslaagt over de aanstelling van zijn opvolger. De CEO moet deelnemen aan de vergaderingen van het 
comité wanneer het gaat om de vergoeding van andere senior managers.

Het huidige benoemings- en remuneratiecomité is als volgt samengesteld: 

Naam Uitvoerend of niet-uitvoerend bestuurder

JPD Consult BVBA, vertegenwoordigd door Jean-Pierre Depaemelaere Niet-uitvoerend / Onafhankelijk

William B. Patton Jr. Niet-uitvoerend

Het derde lid van het benoemings- en remuneratiecomité burggraaf Etienne Davignon, heeft per 1 februari 2008 zijn ontslag 
ingediend als bestuurder en zal, in geval van een geslaagd overnamebod op Dolmen, wellicht vervangen worden door BVBA Temad, 
vertegenwoordigd door Thierry Janssen.

Het benoemings- en remuneratiecomité nodigt de CEO altijd uit om de vergadering bij te wonen, tenzij diens positie of vergoeding 
besproken wordt.

De samenstelling van het benoemings- en remuneratiecomité is evenwichtig en geschikt om zijn taken uit te oefenen:
Jean-Pierre Depaemelaere, vast vertegenwoordiger van JPD Consult BVBA heeft specifieke ervaring op het gebied van human 
resources (onder andere directeur-generaal corporate HR bij Tractebel), wat hem in de positie plaatst om beleidslijnen uit te 
stippelen voor de groep in het kader van het benoemings- en remuneratiecomité.

William B. Patton, Jr. werd voorgedragen door de Gores Group Inc. Hij is actief in investeringsfondsen en is voormalig leider van 
beursgenoteerde ondernemingen in de Verenigde Staten, zoals Unisys Corporation, een Fortune 500 onderneming. Door zijn lange 
carrière, zowel internationaal als Europees, kan Real genieten van zijn ideeën over strategie en human resources.

Gezien de positie van de heer William B. Patton, Jr., die niet onderworpen is aan het gezag en toezicht van de Gores Group, maar 
wel in beperkte mate advies verstrekt aan de Gores Group, kan hij niet volledig onafhankelijk genoemd worden. Toch gelooft de 
raad van bestuur dat het comité voldoende onafhankelijk en neutraal is om te voldoen aan de geest van de Code Lippens. Voorts 

»
»
»
»
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combineert het comité de taken van benoeming en vergoeding zonder de kwaliteit van zijn werk op het spel te zetten. In de Code 
Lippens zijn deze taken toegewezen aan twee verschillende comités.

De rol van het benoemings- en remuneratiecomité bestaat erin (i) aanbevelingen te doen aan de raad van bestuur betreffende de 
verkiezing van bestuurders en te verzekeren dat het benoemingsproces op een objectieve en professionele wijze plaatsvindt en (ii) 
voorstellen te doen aan de raad van bestuur over het vergoedingsbeleid van niet-uitvoerende bestuurders en deze voorstellen voor 
te leggen aan de algemene vergadering, en over het vergoedingsbeleid van het uitvoerend management.

Het benoemings- en remuneratiecomité heeft andere specifieke taken. Deze staan verder beschreven in de referentiebepalingen 
van het benoemings- en remuneratiecomité, zoals uiteengezet in Reals corporate governance charter.

Het benoemings- en remuneratiecomité kwam vijf maal samen in 2005, zeven maal in 2006 en zeven maal in 2007.

Het behandelde volgende aangelegenheden:
Het verloningspakket van het uitvoerend management;
Het verloningspakket en de bonus van de CEO;
De vergoeding van de bestuurders;
Het Long Term Incentive (LTI) plan en warrants voor het senior management;
Het ontslag en de benoeming van de opvolgers van de bestuurders en de gedelegeerd bestuurder;
Samenstelling van de raad van bestuur;
Implementatie van Reals corporate governance charter.

In meer algemene termen bespreekt het benoemings- en remuneratiecomité het salarisbeleid van de groep, de reactie op de 
aanbevelingen van de commissaris, de groepsverzekering en de terugbetaling van onkosten. Het oordeelt ook over de benoeming 
van onafhankelijke bestuurders en over de rolverdeling binnen de raad van bestuur. De CEO rapporteert aan het comité over de 
aanwerving, ontslag en vergoeding van zijn naaste medewerkers. Het comité evalueert mogelijke bonussen voor het uitvoerend 
management en maakt aanbevelingen in dat opzicht. Het kan bovendien advies geven over belangenconflicten. 

finAncieringscomité

Het financieringscomité is opgericht bij de raad van bestuur van 18 september 2005 en bestaat momenteel uit twee bestuurders 
en Reals secretaris-generaal, zoals hieronder weergegeven:

Naam Uitvoerend of niet-uitvoerend bestuurder

Scott Honour, voorzitter Niet-uitvoerend

JPD Consult BVBA, vertegenwoordigd door Jean-Pierre Depaemelaere Niet-uitvoerend / Onafhankelijk

Thierry de Vries, Secretaris Generaal

Voor meer informatie over de leden van het financieringscomité wordt verwezen naar Hoofdstuk 6.

Het financieringscomité concentreert zich op (i) kapitaalwerving en (ii) activawaarderingen en mogelijke overnames en 
desinvesteringen. Het stelt de raad van bestuur op regelmatige wijze op de hoogte over de status van de fondsenwerving en 
mogelijke waarderingen van activa van de onderneming.

Het is de exclusieve bevoegdheid van het financieringscomité om investeringsbanken, hedge funds, private equity ondernemingen en 
andere geïnteresseerde investeerders te contacteren om op gediversifieerde wijze fondsen te werven om de ondernemingsstrategie 
uit te voeren.

Het financieringscomité maakt aanbevelingen aan de raad van bestuur met betrekking tot de benoeming en het mandaat van de 
investeringsbankiers, het kapitaalsverwervingsproces, ondernemingskansen en kapitaalsverwervingsstrategieën.

Het financieringscomité kwam (in persoon of per teleconferentie) 13 keer samen in 2005, 11 keer in 2006 en tien in 2007.

»
»
»
»
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corPorAte governAnce comité

In mei 2005 richtte de raad van bestuur een comité op dat bestaat uit twee bestuurders benoemd door de raad van bestuur en 
Reals secretaris-generaal om de Code Lippens te implementeren.

Het corporate governance comité is samengesteld uit volgende personen: 

Naam Uitvoerend of niet-uitvoerend bestuurder

William B. Patton Jr., voorzitter Niet-uitvoerend

DR Associates BVBA, vertegenwoordigd door Filip Roodhooft Niet-uitvoerend / Onafhankelijk

Thierry de Vries, Secretaris Generaal

Voor meer informatie over de leden van het corporate governance comité wordt verwezen naar Hoofdstuk 6.

De taak van het corporate governance comité is het voorbereiden van Reals corporate governance charter en om de implementatie 
ervan te verzekeren en om, daarna, toezicht te houden op de naleving van de Code Lippens, het charter en het belangenconflictbeleid. 
Voor meer informatie over de Code Lippens en het corporate governance charter.

Real heeft een corporate governance charter, een ethische code en een interne “ethics hotline” aangenomen. 

Het corporate governance comité dient minstens een maal per jaar een verklaring te verkrijgen van elke bestuurder en elk kaderlid, 
waarin een overzicht wordt gegeven van alle bedrijven en filialen die op een of andere manier verbonden zijn met de bedrijven en 
andere activiteiten van Real.

Het Corporate Governance comité rapporteert aan de raad van bestuur en kwam zes maal samen in 2005, één maal in 2006 en 
één maal in 2007.
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4. CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

generAl

Als beursgenoteerde Belgische vennootschap, heeft Real eveneens gekozen om de leidinggevende principes toe te passen van de 
soft-law regels voorzien in de “Belgische Corporate Governance Code” (“Code Lippens”). 

De meest opmerkelijke principes van de Code Lippens zijn de volgende. In geval een vennootschap een of meer controlerende 
aandeelhouder(s) heeft (zoals het geval is voor Real, The Gores Group Inc), moet de raad van bestuur van de vennootschap ervoor 
zorgen dat de controlerende aandeelhouders weloverwogen gebruik maken van hun positie en dat zij de rechten en belangen van 
de minderheidsaandeelhouders respecteren. Genoteerde vennootschappen moeten tevens een strikt en transparante procedure 
implementeren voor een efficiënte benoeming en herverkiezing en voordracht van hun bestuurders en specifieke selectiecriteria 
voorzien). Elk voorstel voor de benoeming van een bestuurder door de vergadering moet vergezeld worden van een aanbeveling door 
de raad, gebaseerd op het advies van een benoemingscomité. Minstens drie leden van de raad van bestuur moeten onafhankelijke 
bestuurders zijn. Ten slotte moet de raad van bestuur gespecialiseerde comités oprichten die de raad van bestuur adviseren over 
specifieke aangelegenheden, met inbegrip van een auditcomité, een benoemingscomité en een remuneratiecomité.

Real heeft de principes en richtlijnen van de Code Lippens grotendeels gevolgd. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het 
corporate governance charter van Real, opgesteld door het corporate governance comité van Real in 2005 en formeel aanvaard 
door de raad van bestuur in januari 2006. Reals corporate governance charter is beschikbaar op www.realsoftwaregroup.com en 
kan gratis verkregen worden op de maatschappelijke zetel van Real.

Naast, of samen met de principes en de richtlijnen uiteengezet in de Code Lippens, voorziet het Belgische vennootschapsrecht 
tevens in specifieke regels die gevolgd dienen te worden teneinde te verzekeren dat het bestaan van een controlerende positie niet 
kan misbruikt worden door een aandeelhouder.  

corPorAte governAnce Binnen reAl softwAre in 2007
De raad van bestuur van Real voldoet aan de Code Lippens en dient geen afwijkingen openbaar te maken, andere dan de duur van 
het mandaat van de onafhankelijke bestuurders; hoewel de Code Lippens voorstelt dat het mandaat een duur van vier jaar niet zou 
overschrijden, werden de onafhankelijke bestuurders van Real benoemd voor een termijn van zes jaar teneinde in lijn te zijn met 
de termijn van het mandaat van de andere bestuurders. 
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commissAris
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, een besloten vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Louizalaan 240, 1040 Brussel, vertegenwoordigd door 
de heer William Blomme, met de Belgische nationaliteit, kantoor houdend te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, België, bedrijfsrevisor, 
ingeschreven in het register der externe accountants van het Instituut der Accountants, was aanvankelijk aangesteld als commissaris 
van Real Software NV voor een periode van drie (3) jaar, die zou eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2005, die 
besluit over het boekjaar 2004.
Op de algemene vergadering van 29 maart 2005 werd beslist Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, een burgerlijke vennootschap 
onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Louizalaan 240, 1050 Brussel, 
vertegenwoordigd door de heer William Blomme, te herbenoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar, die eindigt 
onmiddellijk na het sluiten van de algemene vergadering die beslist over het boekjaar dat begon op 1 januari 2007. De algemene 
vergadering van 25 april 2008 zal beslissen over de vernieuwing van zijn mandaat.

vergoeding
Commissaris
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 29 maart 2005 besloten om Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren CBVA, 
vertegenwoordigd door William Blomme, bedrijfsrevisor, benoemd als commissaris voor de boekjaren 2005, 2006 en 2007. De 
forfaitaire jaarlijkse vergoeding met betrekking tot zijn mandaat als commissaris van de Vennootschap en de groepsvennootschappen 
en zijn verantwoordelijkheid voor de controle van de enkelvoudige en geconsolideerde rekeningen, bedraagt 145.000 euro.
De totale vergoeding van de commissaris voor zijn wettelijke opdracht bedroeg 150.000 euro in 2007 (145.000 euro voor Real 
Software NV en de audit van Supply Chain Software NV voor 5.000 euro). 
Aangelegenheden en vergoedingen met betrekking tot bijzondere activiteiten of bijzondere opdrachten uitgevoerd door de 
commissaris binnen de onderneming, of enige andere onderneming of natuurlijke persoon die verbonden is met de onderneming 
in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen, of enige andere buitenlandse dochter van de onderneming die 
onderworpen is aan de wettelijke controle van haar jaarrekeningen, zoals beschreven in artikel 142 en 146 van het Wetboek van 
Vennootschappen, hebben zich als volgt voorgedaan tijdens het boekjaar:

Andere statutaire opdrachten: 16.725 euro (Bijkomende auditkosten) en 20.410 euro (Legal missions) 
Andere niet-audit opdrachten: 97.152 euro (Bijstand bij Converteerbare Obligaties 2007, 87.410 euro; M&A adviserende 
diensten, 9.742 euro)
Gerelateerde partijen: 131.541 euro (Audit in buitenlandse dochters 51.800 euro en buitenlandse M&A adviserende diensten 
30.000 euro en M&A belastinggerelateerde diensten 49.741 euro)

Commissaris

Statutaire opdrachten €145.000

Andere wettelijke opdrachten (code 95061)

Bijkomende auditkosten €16.725

Audit Supply Chain Software NV €5.000

Legal missions €20.410

Belastingadviesopdrachten (code 95062) €0

Andere niet-auditopdrachten (code 95063) (*)

Bijstand bij converteerbare obligaties 2007 €87.410

M&A adviserende diensten €9.742

(*) Noteer dat de M&A dienstverlening bij niet-auditopdrachten buiten het toepassingsgebied van de zogeheten “1:1-regel” valt.

Met de commissaris verbonden partijen
In het kader van bezoldigingen tijdens het boekjaar, verbonden aan taken, mandaten of opdrachten uitgevoerd door personen met 
wie de commissaris een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, of met wie hij beroepshalve in samenwerkingsverband staat, of door 
een met de commissaris verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11 van hetWetboek van Vennootschappen, 
binnen de vennootschap waarvan de commissaris de jaarrekening controleert of een Belgische vennootschap of een Belgische 
persoon die met deze vennootschap is verbonden in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen of een buitenlandse 
dochtervennootschap van een Belgische vennootschap die onderworpen is aan de wettelijke controle van haar jaarrekening in de 
zin van artikelen 142 en 146 van het Wetboek van Vennootschappen, werden de hiernavolgende diensten verleend aan Real 
Software NV en de groepsvennootschappen:

Gerelateerde partijen

Audit in buitenlandse dochters €51.800

Buitenlandse M&A adviserende diensten €30.000

M&A belastinggerelateerde diensten €49.741

»
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1. AANDEELHOUDERS

meerderheidsAAndeelhouders

Het Wetboek van Vennootschappen en de statuten van Real voorzien dat iedere natuurlijke of rechtspersoon die aandelen of 
andere effecten met stemrecht verwerft in Real, die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of niet (zoals warrants, 
aandelenopties), Real en de CBFA kennis moet geven van het totale aantal aandelen dat deze persoon of entiteit bezit, telkens 
wanneer, ingevolge dergelijke verwerving, het totale aantal stemrechten verbonden aan deze effecten een drempel van 3%, 
5%, 10% of 15% (of ieder daaropvolgend meervoud van 5%) van het totale aantal stemrechten verbonden aan de effecten van 
Real op het moment van de verwerving overschrijdt. Deze kennisgeving moet gedaan worden binnen twee werkdagen na de 
verwerving die ertoe heeft geleid dat een van de drempels werd overschreden. Dezelfde meldplicht bestaat wanneer, ingevolge 
de overdracht van aandelen of andere effecten met stemrecht, een persoon of entiteit onder een van deze drempels zakt. Indien 
een persoon een drempel van 20% overschrijdt, moet hij tevens het beleid bekendmaken op basis waarvan de verwerving of de 
overdracht plaatsvindt. De verplichting tot openbaarmaking is ten eerste van toepassing op personen die individueel verhandelen. 
Ze is ook van toepassing op verbonden personen en personen die in onderling overleg optreden omaandelen of andere effecten 
met stemrecht te verwerven of over te dragen. In zulke gevallen moeten de aandelen die worden gehouden door de verbonden 
personen of de personen die in onderling overleg optreden eveneens samengeteld worden teneinde het aantal effecten dat de 
toepasselijke drempel overschrijdt, te berekenen.

Het overzicht is opgesteld op basis van de meest recente transparantiemelding die de vennootschap heeft ontvangen. Het overzicht 
moet samen worden gelezen met de noten hierna opgenomen.

Totaal aantal effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht uitgegeven door Real Aantal %

Actuele stemrechten: (verbonden aan de momenteel uitstaande Real aandelen)

Real Holdings LLC 110.255.674 25,44%

KBC Financial Products Ltd. (40) 32.056.000 7,40%

KBC Financial Products Ltd. (aandelen geleend aan anderen) (40) 27.944.000 6,45%

Fortis Investment Management NV 20.332.274 4,69%

UBS AG 9.174.334 2,12%

Deutsche Bank AG 3.682.917 0,85%

Andere 85.943.867 19,83%

Totaal 284.017.936

(40) Zie Hoofdstuk 14 naar aanleiding van de uitgifte van de Converteerbare obligaties 2007, heeft KBC Financials Products Ltd. een overeenkomst afgesloten met Real 

Holdings LLC in juli 2007, om tot 60 miljoen Real aandelen te lenen voor een periode van maximumdrie jaar.

relAties met BelAngrijkste AAndeelhouders

Real is momenteel, onrechtstreeks, eigendom van en wordt gecontroleerd door Gores Technology Group, LLC via haar verbonden 
vennootschap Real Holdings LLC. Gores Technology Group, LLC werd de (onrechtstreekse) meerderheidsaandeelhouder van de 
vennootschap naar aanleiding van de kapitaalinbreng op 6 april 2004. 

In het geval een vennootschap een of meer controlerende aandeelhouders heeft, bepaalt de Code Lippens dat de raad van bestuur 
ernaar moet streven dat de controlerende aandeelhouders weloverwogen gebruik maken van hun positie en dat zij de rechten en 
belangen van de minderheidsaandeelhouders respecteren.

Volgend op de verwerving van controle over de vennootschap door The Gores Group in April 2004, en omwille van de substantiële 
investeringen verbonden aan het verwerven van de controle over de vennootschap en het verbonden risico, werden acht bestuurders 
die verbonden zijn met The Gores Group benoemd als bestuurder van de vennootschap, als gevolg waarvan het aantal bestuurders 
toen steeg van zeven tot vijftien. Op 24 september 2004 werd het totale aantal bestuurders verminderd van vijftien tot negen: 
het aantal bestuurders dat de hoofdaandeelhouder (Real Holdings LLC, een verbonden vennootschap met The Gores Group) 
vertegenwoordigde met een transitoir mandaat werd verminderd van acht tot vijf, een nieuwe gedelegeerd bestuurder werd 
benoemd en het aantal onafhankelijke en andere bestuurders werd proportioneel verminderd van zes tot drie. Volgend op een 
aantal ontslagnemingen en benoemingen is de raad van bestuur van Real momenteel samengesteld uit acht bestuurders van wie 
drie onafhankelijke bestuurders. Bijgevolg is de samenstelling van de raad van bestuur van de vennootschap in overeenstemming 
met de Code Lippens (zoals verder uiteengezet in Hoofdstuk 8). Bovendien, overeenkomstig artikel 524 van het Wetboek van 
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Vennootschappen en de meest ruime definitie van de principes van corporate governance, zijn de onafhankelijke bestuurders 
volledig onafhankelijk.

The Gores Group heeft twee primaire relaties met Real. In de eerste plaats als vestrekker van consulting en management diensten, 
in de tweede plaats als een financiële partner die deelneemt in de schuldstructuur van Real. 

Als verstrekker van consultant- en managementdiensten, heeft The Gores Group twee specifieke, ‘arms-length’ overeenkomsten 
met Real. Enerzijds een consulting overeenkomst die in 2004 werd geïmplementeerd voor The Gores Group, die consulting resources 
verleent aan Real om haar bij staan bij haar omschakeling- en dagelijkse operaties. Deze overeenkomst wordt gefactureerd op 
een tijd- en materiaalbasis aan ’market rates’ voor diensten. De kosten voor deze diensten zijn op aanzienlijke wijze aan het 
dalen aangezien Real haar omschakeling heeft voltooid. Deze vergoedingen zijn aangegroeid en inmiddels betaald. Op 31 maart 
2007 bedroeg het uitstaande saldo 2.640.000 euro met inbegrip van de vergoedingen voor het eerste kwartaal van 2007 van 
150.000 euro. De andere dienstenovereenkomst is een managementdienstenovereenkomst voor de diensten van de gedelegeerd 
bestuurder en CEO, de heer Ashley W. Abdo. Deze overeenkomst wordt maandelijks betaald en er wordt naar verwezen in 
Hoofdstuk 8 boven.

AAndeelhoudersovereenkomsten

De vennootschap is niet op de hoogte van aandeelhoudersovereenkomsten die het stem- of overdrachtsrechten zouden beperken.

2. STEMRECHTEN 

Aan alle (huidige of toekomstige, door conversie van bestaande obligaties of de uitoefening van bestaande warranten) aandelen 
van de Vennootschappen zijn dezelfde rechten en voordelen verbonden. Meer in het bijzonder kan iedere aandeelhouder van Real 
Software één stem per aandeel laten gelden, onverminderd de specifieke beperkingen aan het stemrecht van de aandeelhouders 
krachtens de statuten van de Vennootschap en het Wetboek van Vennootschappen. Het stemrecht kan eveneens worden geschorst, 
zoals verder uiteengezet in Hoofdstuk 16.  

3. CONTROLE 

Gores Technology Group, LLC via haar verbonden vennootschap Real Holdings, LLC. Gores Technology Group, LLC werd 
(onrechtstreeks) meerderheidsaandeelhouder van de Vennootschap naar aanleiding van de kapitaalsinbreng op 6 april 2004. De 
Belgische Corporate Governance Code voorziet dat wanneer een vennootschap één of meer referentieaandeehouders heeft, de 
raad van bestuur een positie moet innemen ter bescherming van de rechten en belangen van de minderheidsaandeelhouders.

De Code Lippens voorziet tevens dat een duidelijke en transparante procedure zou worden vastgelegd om op een efficiënte wijze 
bestuurders te benoemen en herbenoemen en dat selectie criteria moeten worden bepaald. Bovendien moeten de aanwezige en 
de nog ontbrekende talenten, kennis en ervaring van de raad van bestuur worden geëvalueerd wanneer een nieuw bestuurslid 
wordt benoemd. Ieder voorstel voor benoeming van een bestuurder aan de algemene vergadering moet door de raad worden 
verantwoord, op basis van een aanbeveling door het benoemingsen remuneratiecomité. Ten minste drie bestuurders moeten 
onafhankelijk zijn. Tenslotte zou de raad van bestuur bijzondere comités moeten opzetten die de raad van bestuur kan bijstaan voor 
bijzondere aangelegenheden, daarin begrepen een auditcomité en een benoemings- en remuneratiecomité.

De Vennootschap voldoet in belangrijke mate aan de principes en richtlijnen die door de Belgische Corporate Governance 
Code worden opgelegd. Voor verdere informatie hierover wordt verwezen naar Hoofdstuk 8. Het vennootschaprecht legt 
bovendien specifieke regels op, dewelke naast en samen met de Corporate Governance Code bestaan, om te vermijden dat een 
meerderheidsaandeelhouder misbruik zou maken van zijn positie.

Zo is de raad van bestuur wettelijk verplicht om de procedures en regels van artikel 523 W. Venn na te leven in situaties waar een 
bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks tegengesteld vermogensrechtelijk belang heeft bij beslissingen of verrichtingen die 
behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur. Meer in het bijzonder moet de betrokken bestuurder de andere leden van 
de raad en de commissaris op de hoogte brengen van zijn potentieel belangenconflict, alvorens de raad over deze kwestie een 
beslissing neemt. De betrokken bestuurder mag niet deelnemen aan de stemming of deliberatie met betrekking tot die verrichting. 
De raad van bestuur moet in de notulen de aard van de te nemen beslissing of verrichting, en de verantwoording ervan beschrijven. 
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Het jaarverslag en het verslag van de commissaris moeten de vermogensrechtelijke gevolgen van deze beslissing of transactie 
beschrijven.

Artikel 524 W. Venn. voorziet ook procedures en regels voor verrrichtingen en beslissingen tussen verbonden ondernemingen. 
Meerbepaald moeten deze verrichtingen worden voorgelegd aan een comité van drie (3) onafhankelijke bestuurders. Dit comité 
wordt bijgestaan door één of meer onafhankelijke experts, door het comité aangesteld. Het comité moet een schriftelijk gemotiveerd 
advies uitbrengen bij de raad van bestuur met betrekking tot een aantal door de wet voorgeschreven elementen. Nadat hij kennis 
heeft genomen van het verslag, moet de raad van bestuur beraadslagen en stemmen over de voorgestelde beslissing of verrichting. 
Indien de raad afwijkt van het advies van het comité, moet dit in de notulen worden gemotiveerd. De commissaris beoordeelt 
de getrouwheid van de gegevens vermeld in het advies van het comité en de notulen van de raad van bestuur. Het besluit van 
het comité, een uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur en het oordeel van de commissaris worden weergegeven in het 
jaarverslag van de Vennootschap.  

In 2007 deden er zich geen situaties voor waarin de procedures vermeld in de artikelen 523 en/of 524 van het Belgisch 
venootschapsrecht werden toegepast.
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VERRichtinGEn�tuSSEn�VERBondEn�pARtiJEn

Algemeen

Elke bestuurder en uitvoerend manager wordt aangemoedigd zijn persoonlijke en zakengerelateerde aangelegenheden zo te 
organiseren dat directe en indirecte belangenconflicten met Real vermeden worden. Het corporate governance charter van de 
onderneming bevat specifieke procedures om een uitkomst te bieden bij potentiële conflicten. Samengevat, een bestuurder of 
een uitvoerend manager dient voor zijn benoeming de raad van bestuur in kennis te stellen van zijn “verrichtingen met verbonden 
partijen” met de onderneming of diens dochters. Tijdens zijn mandaat moet hij de voorzitter van de raad van bestuur op de 
hoogte brengen van alle verrichtingen met verwante partijen met de onderneming of diens dochters, die hij wenst te ondernemen, 
en dergelijke verrichtingen kunnen enkel voltrokken worden met de goedkeuring van de raad van bestuur. “Verrichtingen met 
verbonden partijen” van een bestuurder of een uitvoerend manager betekent elke verrichting waarbij diensten, voorraden of 
andere goederen verstrekt worden aan de onderneming of diens dochters, door de bestuurder of uitvoerend manager zelf, zijn 
echtgenote of ongehuwde wettelijke partner, een aanverwant in de tweede graad (door geboorte of huwelijk) of een rechtspersoon 
die direct of indirect onder controle staat van de betrokken bestuurder of uitvoerend manager, zijn echtgenote of ongehuwde 
wettelijke partner, een aanverwant in de tweede graad (door geboorte of huwelijk). Deze regels doen geen afbreuk aan specifieke 
wettelijke procedures die verder uiteengezet worden hierna. 

BelAngenconflicten voor Bestuurders

Artikel 523 van hetWetboek van Vennootschappen voorziet een specifieke procedure binnen de raad van bestuur in geval van een 
mogelijk belangenconflict voor een of meerdere bestuurders bij het nemen van een of meerdere beslissingen of bij het sluiten van 
transacties door de raad van bestuur.

In geval van een belangenconflict dient de betreffende bestuurder zijn mede-bestuurders te informeren over het conflict vooraleer 
de raad van bestuur over de zaak beraadslaagt en een beslissing neemt over de betreffende materie. Voorts kan de betrokken 
bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming door de raad van bestuur in zaken die een mogelijk belangenconflict 
met zich kunnen meebrengen. De notulen van de vergadering van de raad van bestuur moeten alle relevante verklaringen door de 
betrokken bestuurder weergeven en dienen een beschrijving te bevatten van de belangen die in conflict zijn met de belangen van 
de vennootschap en de aard van de beslissing of transactie in het geding.

De notulen moeten bovendien een rechtvaardiging bevatten door de raad van bestuur van de beslissing of transactie en een 
beschrijving van de financiële gevolgen ervan voor de onderneming. Deze notulen dienen bij het rapport van de raad van bestuur 
over de jaarrekening gevoegd te worden. De betrokken bestuurder dient eveneens de commissaris op de hoogte te stellen van het 
belangenconflict. Ook de commissaris dient de financiële gevolgen van de beslissing of de transactie, die aanleiding gaf tot een 
potentieel belangenconflict, toe te lichten in zijn auditverslag.

Deze procedure is niet van toepassing op beslissingen of transacties in de gebruikelijke gang van zaken aan gangbare marktcondities. 
Zij is eveneens niet van toepassing op beslissingen of transacties tussen ondernemingen waarvan de ene direct of indirect minstens 
95% van de stemgerechtigde effecten bezit in de andere onderneming, en transacties of beslissingen tussen ondernemingen 
waarbij minstens 95% van de stemgerechtigde effecten van beide ondernemingen direct of indirect gehouden wordt door een 
andere onderneming.

Artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen voorziet een gelijkaardige procedure in geval van belangenconflict voor leden 
van het uitvoerend comité. In geval van een dergelijk conflict kan enkel de raad van bestuur de beslissing nemen die geleid heeft tot 
het bewuste belangenconflict. Het uitvoerend managementteam wordt niet beschouwd als een uitvoerend comité in de betekenis 
van artikel 523bis van het Wetboek van Vennootschappen.

Tot op heden hadden bestuurders (en de leden van het uitvoerend management) geen enkel belangenconflict in de zin van artikel 
523 van het Wetboek van Vennootschappen dat niet bekendgemaakt werd aan de raad van bestuur. Real voorziet geen verdere 
potentiële conflicten in de nabije toekomst.

trAnsActies met verBonden ondernemingen

Artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet een speciale procedure die van toepassing is op intra-groep of 
verrichtingen met verbonden ondernemingen. De procedure is van toepassing op beslissingen en transacties tussen Real en 
verbonden ondernemingen van Real die geen dochters zijn van de ondernemingen. Zij is eveneens van toepassing op beslissingen 
of transacties tussen elke dochter van de onderneming en ondernemingen verbonden aan dochters van Real die zelf geen dochter 
zijn van Real. Vooraleer een dergelijke beslissing of transactie uitgevoerd wordt, dient de raad van bestuur een bijzonder comité 
aan te stellen dat bestaat uit drie onafhankelijke bestuurders, bijgestaan door een of meer onafhankelijke experts. Dit comité moet 
de voordelen en de nadelen voor de onderneming van de beslissing of transactie afwegen. Het moet de financiële gevolgen ervan 
expliciteren en bepalen of de beslissing of transactie al dan niet een nadeel vormt voor de onderneming dat manifest onwettig is 
in het licht van het beleid van de onderneming.Wanneer het comité besluit dat de beslissing of transactie niet manifest onwettig 
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is, maar van oordeel is dat het de onderneming zal schaden, moet het uiteenzetten met welke voordelen is rekening gehouden om 
de nadelen te compenseren. Al deze elementen worden uiteengezet in een advies van het comité. De raad van bestuur neemt dan 
een beslissing, rekening houdend met het oordeel van het comité.

Elke afwijking van het advies van het comité moet gemotiveerd worden. Bestuurders in wiens hoofde een belangenconflict gerezen 
is, zijn niet gerechtigd om deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming (zoals uiteengezet in voorgaande paragraaf). Het 
advies van het comité en de beslissing van de raad van bestuur moet ter kennis gebracht worden van de commissaris, die een 
afzonderlijke opinie moet schrijven. Het besluit van het comité, een uittreksel van de notulen van de raad van bestuur en de opinie 
van de commissaris moeten bij het jaarlijks rapport van de raad van bestuur gevoegd worden.

Deze procedure is niet van toepassing op beslissingen of transacties in de gebruikelijke gang van zaken aan gangbare marktcondities, 
en transacties of beslissingen met een waarde minder dan 1% van de geconsolideerde netto-activa van de onderneming.

Naast voorgaande procedure dient Real eveneens substantiële beperkingen of lasten, opgelegd of gehandhaafd in het voorbije 
boekjaar door de controlerende moedervennootschap, te vermelden in haar jaarverslag.

comité in overeenstemming met Artikel 524 vAn het wetBoek der vennootschAPPen

In 2004 richtte de raad van bestuur een comité op van drie onafhankelijke bestuurders om advies te geven over aangelegenheden 
die beschouwd worden als verrichtingen met verbonden partijen of als mogelijke belangenconflicten.

Het comite bestaat uit volgende onafhankelijke bestuurders:

Onafhankelijke (niet-uitvoerende) bestuurders

JPD Consult BVBA, vast vertegenwoordigd door De heer Jean-Pierre Depaemelaere Lid van het comité

DR Associates BVBA, vast vertegenwoordigd door De heer Filip Roodhooft Lid van het comité

Thierry de Vries Secretaris

Er is voorzien dat, na het succesvol afsluiten van het overnamebod, Thierry Janssen, vaste vertegenwoordiger van Temad BVBA, 
benoemd zal worden als het derde lid van dit comité. 

Ze zijn onafhankelijke bestuurders, aangezien ze voldoen aan de criteria uiteengezet in artikel 524 §4, 1-4 van het Wetboek van 
Vennootschappen (zie ook Hoofdstuk 8). Het comité benoemde de Secretaris-Generaal van de onderneming als secretaris.

BelAngenconflicten

In de loop van het boekjaar 2007 werden er geen meldingen gemaakt aan de raad van bestuur en aan de commissaris van de 
Vennootschap van een mogelijk belangenconflict in de zin van artikel 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen.
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JAARREkEninGEn

1. GECONSOLIDEERDE JAARREKENINGEN - IFRS

Jaarrekening

1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening per 31 december 2007

2 Geconsolideerde balans per 31 december 2007

3 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen per 31 december 2007

4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht per 31 december 2007

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening voor de verslagperiode die eindigt op 31 december 2007

1 Algemene informatie

2 Verklaring van overeenstemming

3 Samenvatting van de waarderingsregels

4 Voornaamste beoordelingen en voornaamste bronnen van schattingsonzekerheden

5 Informatie over de bedrijfssegmenten

6 Geografische segmenten

7 Andere bedrijfsopbrengsten en -kosten

8 Operationele kosten

9 Eenmalige inkomsten en uitgaven

10 Financieel resultaat

11 Winstbelastingen

12 Winst per aandeel

13 Goodwill

14 Materiële vaste activa

15 Immateriële vast activa

16 Dochterondernemingen

17 Investeringen in geassocieerde deelnemingen

18 Uitgestelde belastingen

19 Handels- en overige vorderingen

20 Geldmiddelen en kasequivalenten

21 Maatschappelijk kapitaal

22 Leningen van banken en derden

23 Converteerbare obligaties

24 Financiële lease verplichtingen

25 Voorzieningen

26 Latente verplichtingen

27 Verplichtingen

28 Operationele lease overeenkomsten

29 Op aandelen gebaseerde betalingen

30 Pensioenen en gelijkaardige verplichtingen

31 Gebeurtenissen na balansdatum

32 Verbonden partijen

33 Beëindigde bedrijfsactiviteiten

34 Handels- en overige schulden

35 Overnames

36 Activa aangehouden voor handelsdoeleinden

37 Financiële instrumenten

38 Audit opinie
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2007
De geconsolideerde jaarrekening werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 11 februari 2008.

31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN

Bedrijfsopbrengsten 92.624 91.448

Omzet Toelichting 5/6 91.973 90.741

Andere bedrijfsopbrengsten Toelichting 7 651 707

Bedrijfskosten -88.976 -87.495

Aankopen handelsgoederen, grond-en hulpstoffen -5.635 -6.920

Diensten en diverse goederen Toelichting 8 -27.403 -25.657

Personeelskosten Toelichting 8 -55.260 -54.506

Afschrijvingen en waardeverminderingen Toelichting 8 -844 -594

Voorzieningen Toelichting 8 523 513

Andere bedrijfskosten Toelichting 7 -357 -331

OPERATIONELE WINST (verlies) voor eenmalige opbrengsten en kosten 3.648 3.952
512

Eenmalige opbrengsten Toelichting 9 512 2.461

Herstructureringskosten Toelichting 9 187 251

Andere eenmalige kosten Toelichting 9 -241 -19

OPERATIONELE WINST (VERLIES) (EBIT) 4.106 6.645

Financiële opbrengsten Toelichting 10 871 94

Financiële kosten Toelichting 10 -6.000 -5.707

Winst (verlies) voor belastingen -1.023 1.032

Winstbelastingen Toelichting 11 4.777 -1.023

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 3.754 9

Beëindigde bedrijfsactiviteiten

Winst (verlies) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten Toelichting 33 3.607 2.302

Winst (verlies) na belastingen 7.361 2.311

Toerekenbaar aan:

Houders van eigen-vermogensinstrumenten van de moederonderneming 7.361 2.311

Minderheidsbelangen 0 0

Winst (verlies) per aandeel (in euro) 31/12/2007 31/12/2006

Gewone winst per aandeel

uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Toelichting 12 0,013 0,000

uit beëindigde bedrijfsactiviteiten Toelichting 12 0,013 0,011

Totale gewone winst per aandeel Toelichting 12 0,026 0,011

Verwaterde winst per aandeel

uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Toelichting 12 0,012 0,000

uit beëindigde bedrijfsactiviteiten Toelichting 12 0,012 0,011

Totale verwaterde winst per aandeel Toelichting 12 0,024 0,011
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2007

31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

ACTIVA

Vaste Activa 37.565 32.603

Goodwill Toelichting 13 33.094 28.357

Immateriële Vaste Activa Toelichting 15 550 263

Materiële Vaste Activa Toelichting 14 3.773 3.637

Beleggingen in geassocieerde deelnemingen Toelichting 16/17 0 50

Uitgestelde belastingvorderingen Toelichting 18 148 296

Vlottende Activa 91.272 41.062

Voorraden 0 0

Handels- en overige vorderingen Toelichting 19 33.204 32.751

Activa aangehouden voor handelsdoeleinden Toelichting 36 9.992 1.736

Geldmiddelen en kasequivalenten (1) Toelichting 20 48.076 6.575

Vaste activa aangehouden voor verkoop Toelichting 33 0 5.740

TOTALE ACTIVA 128.837 79.405

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

Eigen Vermogen 33.024 10.461

Maatschappelijk kapitaal Toelichting 21 17.808 17.574

Uitgiftepremie Toelichting 21 14.007 475.325

Overgedragen resultaat 1.209 -482.438

Eigen vermogen toerekenbaar aan de houders van eigen-
vermogensinstrumenten van de moederonderneming

33.024 10.461

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 33.024 10.461

Langlopende verplichtingen 61.351 17.715

Converteerbare obligaties Toelichting 23 55.552 0

Verplichtingen onder financiële lease Toelichting 24 2.547 2.794

Leningen van banken en derden Toelichting 22 1.844 13.240

Verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregeling Toelichting 30 445 326

Langlopende voorzieningen Toelichting 25 963 1.355

Kortlopende verplichtingen 34.386 47.871

Verplichtingen onder financiële lease Toelichting 24 246 224

Leningen van banken en derden Toelichting 22 7.073 5.474

Handels- en overige schulden Toelichting 34 26.545 40.101

Kortlopende belastingschulden Toelichting 11 322 117

Kortlopende voorzieningen Toelichting 25 200 1.955

Verplichtingen verbonden aan vaste activa aangehouden voor verkoop Toelichting 33 76 3.358

TOTALE VERPLICHTINGEN 95.813 68.944

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 128.837 79.405

(1) Omvat de geldmiddelen op een geblokkeerde rekening voor de overname van Dolmen (€41m).
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GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERzICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN PER 31 DECEMBER 2007

Kapitaal Uitgifte- 
premie

Converteerbare
obligaties

Overgedragen
resultaat

Minderheids
aandeelhouders

Totaal

Saldo per 1 januari 2006 11.527 419.957 0 -484.750 317 -52.949

Winst (verlies) van het boekjaar 2.311 0 2.311

Verandering in de consolidatiekring (1) 317 -317 0

Beweging binnen het eigen vermogen (1) -1.030 0 -1.030

Kapitaalsverhoging 6.047 56.264 62.311

Andere (2) -182 -182

Saldo per 1 januari 2007 17.574 475.326 0 -482.439 0 10.461

Winst (verlies) van het boekjaar 7.361 0 7.361

Op aandelen gebaseerde betalingen (3) 699 699

Uitgestelde belastingen op het 
eigen-vermogenscomponent van de 
converteerbare obligaties

(5b) -5.979 -5.979

Verandering in de consolidatiekring 0

Beweging binnen het eigen 
vermogen

-476.222 476.222 0

Kapitaalsverhoging (4) 234 1.517 1.751

Eigen-vermogenscomponent van de 
converteerbare obligaties

(5a) 18.666 18.666

Andere 64 64

Saldo per 31 december 2007 17.808 1.320 12.687 1.209 0 33.024

(1) In juni 2006 is de Groep overeengekomen met de minderheidsaandeelhouders om de resterende 50% deelneming in de dochteronderneming Oriam SA voor het jaareinde 

over te nemen.

(2) Kosten van de kapitaalsverhoging.

(3) Op aandelen gebaseerde betalingen (warrantenplan).

(4) Aandelen uitgegeven aan de vroegere aandeelhouders van Axias.

(5a) (5b) Eigen-vermogenscomponent van de converteerbare obligaties en de uitgestelde belasting hierop.
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERzICHT PER 31 DECEMBER 2007

31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

Bedrijfsresultaat (EBIT) (1) 7.817 8.947 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 844 1070

Waardeverminderingsverliezen op activa 0 0

Waardevermindering activa 0 0 

Waardeaanpassing op financiële activa 0 0 

Mutatie voorzieningen -2.566 -5.133

(Winst) / Verliezen op verkoop van activa -3.428 -2.161

Uitgifte van kapitaalaandelen 699 0

Opbrengsten uit geassocieerde ondernemingen 0 0 

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 3.366 2.723

Wijzigingen in werkkapitaal (2) -7.224 -5.171

Netto kasstroom -3.858 -2.448

Betaalde belastingen op het resultaat -952 -1.077

Netto kasstroom uit operationele activiteiten -4.810 -3.525

Ontvangen intresten 871 94

Ontvangen dividenden 0 0 

Toename/afname van vorderingen 0 0

Investeringen in immateriële vaste activa -454 -275

Investeringen in materiële vaste activa -813 -605

Investeringen in financiële vaste activa 0 -2

Nieuwe investeringen in geassocieerde deelnemingen 50 15

Inkomsten uit verkoop van immateriële vaste activa 0 0

Buitengebruikstellingen van materiële vaste activa 0 45

Buitengebruikstellingen van financiële vaste activa 5.843 2.116

Inkomsten uit verkoop van investeringen beschikbaar voor verkoop 0 0

Activa aangehouden voor handelsdoeleinden (BEVEK’s) -8.257 -1.736

Cash op geblokkeerde rekening voor de overname van Dolmen (2) -41.000 0

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten -43.760 -348

Betaalde intresten -11.902 -2.634

Ontvangsten door uitgifte van obligatielening 74.218 0

Kapitaalsverhoging (-verlaging) 0 61.099

Toename/afname leningen 0 -51.880

Betaalde dividenden 0 0

Toename/afname van voor verkoop beschikbare investeringen 0 0 

Toename/afname van financiële verplichtingen -13.245 0 

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten 49.071 6.585

Effect van wisselkoersfluctuaties 0 0

Effect van een verandering in de consolidatiekring 0 0

Totale kasstroom 501 2.712

Netto kaspositie bij aanvang van de boekperiode 6.575 3.863

Netto kaspositie op het einde van de boekperiode (3)(4) 7.076 6.575

Totale beweging in de geldmiddelen en kasequivalenten 501 2.712

(1) Omvat ook de kasstromen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten.

(2) Zonder de geldmiddelen op een geblokeerde rekening voor de overname van Dolmen (€41m).

(3) Zonder de bevek’s die als activa aangehouden voor handelsdoeleinden worden weergegeven onder kasstromen uit investeringsactiviteiten. Ook de bevek’s uit 

2006 worden hieronder weergegeven.

(4) Indien de geldmiddelen op de geblokkeerde rekening (€41m) en de BEVEK’s worden opgenomen in de geldmiddelen en kasequivalenten, dan zou de totale 

kasbeweging €49,8m bedragen.

(5) Voor de impact van de overnames op het kasstroomoverzicht, vewijzen we naar toelichting 35 m.b.t. de overname van dochterondernemingen.
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TOELICHTING 1 - ALGEMENE INFORMATIE

Real Software NV (de Onderneming) is een naamloze vennootschap ingeschreven in België onder het nummer 0429.037.235 met maatschappelijke 
zetel te Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich, België. De voornaamste activiteiten van de onderneming en dochterondernemingen (de Groep) 
worden beschreven in toelichting 16.  De geconsolideerde jaarrekening van de verslagperiode die eindigt op 31 december 2007 omvat Real 
Software NV en de dochterondernemingen (samen de ‘Groep’, ‘Real’ of ‘Real Software’ genoemd). De vergelijkbare cijfers zijn van de verslagperiode 
eindigend op 31 december 2006.

TOELICHTING 2 - VERKLARING VAN DE OVEREENSTEMMING

De geconsolideerde jaarrekening van Real Software van de verslagperiode eindigend op 31 december 2007, is opgesteld in overeenstemming met 
de “International Financial Reporting Standards” (IFRS), zoals goedgekeurd binnen de Europese Unie op 31 december 2007. 

Hieronder vindt u een overzicht van Standaarden en Interpretaties die van kracht werden in 2007 of die werden gepubliceerd op balansdatum 
maar nog niet van kracht waren.

Standaarden en interpretaties die van toepassing werden in 2007
IFRS 7 - Financiële instrumenten: informatieverschaffing (toepasbaar voor verslagperioden die aanvangen op of na 1 januari 2007)
IAS 1 - Presentatie van de jaarrekeningen - Aanpassing - Informatieverschaffing over het kapitaal (toepasbaar voor verslagperioden 
die aanvangen op of na 1 januari 2007)
IFRIC 7 - Toepassing van de aanpassingsmethode in overeenstemming met IAS 29 Financiële verslaggeving in economieën met 
hyperinflatie (toepasbaar voor verslagperioden die aanvangen op of na 1 maart 2006)
IFRIC 8 - Toepassingsgebied van IFRS 2 (toepasbaar voor verslagperioden die aanvangen op of na 1 mei 2006)
IFRIC 9 - Herbeoordeling van in activa besloten derivaten (toepasbaar voor verslagperioden die aanvangen op of na 1 juni 2006)
IFRIC 10 - Tussentijdse financiële verslaggeving en bijzondere waardevermindering (toepasbaar voor verslagperioden die aanvangen 
op of na 1 November 2006)

Standaarden en interpretaties die gepubliceerd zijn, maar nog niet van toepassing zijn in 2007
IFRS 8 - Operationele segmenten (toepasbaar voor verslagperioden die aanvangen op of na 1 januari 2009)
IFRS 2 - Op aandelen gebaseerde betalingen - Aanpassing - voorwaarden voor onvoorwaardelijke toezegging en annulering (toepasbaar 
voor verslagperioden die aanvangen op of na 1 januari 2009)
IFRS 3 - Bedrijfscombinaties - Herzien (toepasbaar voor bedrijfscombinaties met overnamedatum op of na het begin van het eerste 
boekjaar vanaf 1 juli 2009)
IAS 1 - Presentatie van de jaarrekening - Herzien (toepasbaar voor verslagperioden die aanvangen op of na 1 januari 2009)
IAS 23 - Financieringskosten - Aanpassing (toepasbaar voor verslagperioden die aanvangen op of na 1 januari 2009)
IAS 27 - De geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening - Aanpassing (toepasbaar voor verslagperioden die 
aanvangen op of na 1 juli 2009)
IAS 32 - Financiële instrumenten: Presentatie - Aanpassing - Financiële instrumenten met een terugneemverplichting en verplichtingen 
welke ontstaan bij een liquidatie (toepasbaar voor verslagperioden die aanvangen op of na 1 januari 2009)
IFRIC 11 - IFRS 2 Groepstransacties en eigen aandelen (toepasbaar voor verslagperioden die aanvangen op of 1 March 2007)
IFRIC 12 - Dienstverlening uit hoofde van concessie-overeenkomsten (toepasbaar voor verslagperioden die aanvangen op of na 1 
januari 2008)
IFRIC 13 - Klantengetrouwheidsprogramma’s (toepasbaar voor verslagperioden die aanvangen op of na 1 juli 2008)
IFRIC 14 - IAS 19 - Beperking van activa uit hoofde van toegezegd pensioenregelingen, minimale financieringsverplichtingen en hun 
interactie (toepasbaar voor verslagperioden die aanvangen op of na 1 januari 2008)

De Groep heeft niet geopteerd voor vervroegde toepassing van de standaarden en interpretaties die gepubliceerd waren op de datum van 
goedkeuring van deze jaarrekening, maar nog niet van toepassing waren op de balansdatum. De impact van deze standaarden en interpretaties 
wordt hieronder beschreven.

De segmentrapportering kan beïnvloed worden door de toepassing van IFRS 8, dat IAS 14 zal vervangen.

De herziening van de standaarden IFRS 3 en IAS 27 kan een materiële impact hebben op de verwerking van toekomstige bedrijfscombinaties en 
andere eigen-vermogenstransacties verbonden aan dochterondernemingen.

Buiten een paar bijkomende toelichtingen, zal de herziene versie van IAS 1 m.b.t. de presentatie van de jaarrekening vereisen om de wijzigingen 
in het kapitaal die niet toereknbaar zijn aan de eigenaars te presenteren in een afzonderlijke staat, met name de staat van het volledige resultaat 
(“Statement of comprehensive income”).

Aangezien de huidige waarderingsregel voor de verwerking van financieringskosten niet consistent is met de aangepaste standaard op financieringskosten 
(IAS 23) dat de activatie van deze kosten vereist vanaf 2009, kan de toepassing van deze standaard een beperkte impact hebben.

Op dit ogenblik verwacht de Groep niet dat de eerste toepassing van de overige standaarden en interpretaties een materieel effect zal hebben.

»
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TOELICHTING 3 - SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

Consolidatieprincipes

De geconsolideerde jaarrekening omvat de jaarrekening van de onderneming en de entiteiten waarover de onderneming zeggenschap uitoefent 
(haar dochterondernemingen). Zeggenschap is verworven indien de onderneming de macht heeft om het financiële en operationele beleid van 
een entiteit te sturen teneinde voordelen te verkrijgen uit diens activiteiten.

De baten en lasten van verworven of afgestoten dochterondernemingen worden in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen vanaf de datum 
van verwerving en tot de datum van verkoop. Als een onderneming van de groep andere grondslagen voor financiële verslaggeving hanteert 
dan die voor vergelijkbare transacties en gebeurtenissen in soortgelijke omstandigheden in de geconsolideerde jaarrekening worden toegepast, 
wordt indien noodzakelijk haar jaarrekening aangepast ten behoeve van de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening. Saldi en transacties, 
baten en lasten binnen de groep dienen volledig te worden geëlimineerd.

Minderheidsbelangen dienen in de geconsolideerde balans in het eigen vermogen afzonderlijk opgenomen te worden van het eigen vermogen van 
de moedermaatschappij. Het surplus, en eventuele verdere verliezen die op de minderheidsbelangen van toepassing zijn, worden toegerekend 
aan het meerderheidsbelang, met uitzondering van het geval waarin de minderheid een bindende verplichting heeft om aanvullende investeringen 
te doen om verliezen te compenseren en hiertoe in staat is. 

Bedrijfscombinatie en goodwill

Bedrijfscombinaties
De verwerving van dochterondernemingen wordt geboekt volgens de overnamemethode. De kost van de verwerving wordt bepaald als 
zijnde het totaal van de reële waarde, op de dag van de ruil, van de afgestane activa, aangegane of overgenomen verplichtingen en door de 
overgenomen partij uitgegeven eigen-vermogensinstrumenten in ruil voor zeggenschap over de overgenomen partij, plus enige rechtstreeks aan 
de bedrijfscombinatie toerekenbare kosten. De identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen, van de overgenomen 
partij, die voldoen aan de voorwaarden voor opname volgens IFRS 3, worden opgenomen aan hun reële waarde op de dag van overname, 
met uitzondering van de vaste activa aangehouden ter verkoop in overeenstemming met IFRS 5 - Vaste activa aangehouden voor verkoop en 
beëindigde bedrijfsactiviteiten, die opgenomen en gewaardeerd worden aan de reële waarde verminderd met de verkoopskosten.

Goodwill als gevolg van een overname wordt opgenomen als een actief en initieel gewaardeerd aan kostprijs, zijnde het positieve verschil tussen 
de kost van de bedrijfscombinatie en het aandeel van de Groep in de reële waarde van de identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke 
verplichtingen. Indien, na herbeoordeling, het aandeel van de Groep in de reële waarde van de identificeerbare activa, verplichtingen en 
voorwaardelijke verplichtingen de kosten van de bedrijfscombinatie overschrijdt, dan wordt het surplus onmiddellijk opgenomen in de winst- en 
verliesrekening onder de “eenmalige opbrengsten”.

Het aandeel van de minderheidsaandeelhouders van de overgenomen partij wordt initieel gewaardeerd als zijnde het aandeel dat zij 
vertegenwoordigen in de de reële waarde van de identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen.

Goodwill
Goodwill als gevolg van een overname van een dochteronderneming of van een entiteit waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend, 
vertegenwoordigt het surplus op de overnamedatum tussen enerzijds de overnameprijs en het aandeel van de Groep in de reële waarde van 
de identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen van de desbetreffende dochteronderneming of entiteit waarover 
gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend. Goodwill wordt initieel opgenomen als een actief en gewaardeerd aan de kostprijs verminderd 
met eventuele geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Voor de toetsing op bijzondere waardeverminderingen dient de goodwill toegewezen te worden aan de desbetreffende kasstroomgenererende 
eenheden die verwacht worden voordeel te halen uit de overname. Kasstroomgenererende eenheden aan dewelke goodwill toegewezen wordt, 
dienen jaarlijks op bijzondere waardevermindering te worden getoetst; indien er een aanwijzing bestaat dat een eenheid mogelijk een bijzondere 
waardevermindering heeft ondergaan, zal de toetsing frequenter uitgevoerd worden. Indien de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende 
eenheid lager is dan de boekwaarde van de eenheid, dan bijzondere waardeverminderingsverlies eerst toegerekend aan de boekwaarde van de 
aan de kasstroomgenererende eenheid toegerekende goodwill en vervolgens aan de andere activa van de eenheid, naar rato van de boekwaarde 
van elk actief in de eenheid. Een bijzondere waardeverminderingsverlies op goodwill wordt niet teruggeboekt in volgende periodes. 

Bij afstoting van een dochteronderneming of van een entiteit waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend, wordt de daaraan 
gerelateerde goodwill mee verrekend bij de berekening van de winst of het verlies van de transactie. 

Geassocieerde deelnemingen

Een geassocieerde deelneming is een entiteit, met inbegrip van een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid zoals een partnership, waarin de 
investeerder invloed van betekenis heeft en dewelke geen dochteronderneming of belang in een joint venture is. Invloed van betekenis is 
de macht om deel te nemen aan de financiële en operationele beleidsbeslissingen van de deelneming, maar houdt geen zeggenschap of 
gezamenlijke zeggenschap in over het betreffende beleid.
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De resultaten en de activa en verplichtingen van geassocieerde deelnemingen worden opgenomen in de jaarrekening volgens de ‘equity method’, 
behalve wanneer de investering is verwerkt als aangehouden voor verkoop volgens IFRS 5 - Vaste activa aangehouden voor verkoop en 
beëindigde bedrijfsactiviteiten. Volgens de ‘equity’-methode wordt de investering in een geassocieerde deelneming aanvankelijk opgenomen 
tegen kostprijs, en wordt de boekwaarde verhoogd of verlaagd om het aandeel van de investeerder in de winst of het verlies van de deelneming 
na de datum van de overname op te nemen. Verliezen van een geassocieerde deelneming groter dan het aandeel van de Groep in die deelneming 
worden niet opgenomen.

Goodwill is het verschil tussen de kostprijs van een bedrijfscombinatie en het belang van de Groep in de netto reële waarde van de identificeerbare 
activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen. Goodwill wordt gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met eventuele geaccumuleerde 
bijzondere waardeverminderingsverliezen. Indien het aandeel van het Groepsbelang in de opgenomen netto reële waarde van de identificeerbare 
activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen, de kostprijs van de bedrijfscombinatie overtreft, wordt die onmiddellijk in de winst- en 
verliesrekening opgenomen.

Winsten en verliezen worden geëlimineerd, voor het aandeel van het Groepsbelang in de relevante deelneming, wanneer een entiteit van de 
Groep in transactie treedt met een geassocieerde deelneming in de Groep.

Belangen in joint ventures

Een joint venture is een contractuele overeenkomst waarbij de Groep en andere partijen zich verbinden tot een economische activiteit die 
onderhevig is aan een gezamenlijke controle, dus wanneer de strategisch financiële en operationele beleidsbeslissingen unanieme toestemming 
vereisen van de partijen die zeggenschap delen. 

Wanneer een groepsentiteit zijn activiteiten verbindt aan een joint venture overeenkomst, wordt het Groepsaandeel van de gezamenlijke 
gecontroleerde activa en andere verplichtingen samen met andere ‘ventures’ erkend in de jaarrekening van de relevante entiteit en gecatalogeerd 
volgens hun aard. Verplichtingen en opgelopen kosten worden onmiddellijk toegerekend volgens het aandeel in de gezamenlijk gecontroleerde 
activa. Wanneer het waarschijnlijk is dat de uit transacties komende economische baten zal vloeien naar/van de Groep en dat hun bedrag 
betrouwbaar bepaald kan worden zal het inkomen van de verkoop of het gebruik van het Groepsaandeel van de uitvoer van de gezamenlijk 
gecontroleerde activa, en zijn aandeel of joint venture kosten, worden erkend. 

Gezamenlijk gecontroleerde entiteiten zijn joint venture overeenkomsten die gepaard gaan met de vestiging van een aparte entiteit in welke 
elke ‘venturer’ een aandeel heeft. De Groep rapporteert zijn aandelen in gezamenlijk gecontroleerde entiteiten volgens de proportionele 
consolidatiemethode, behalve wanneer de investering verwerkt is als aangehouden voor verkoop volgens IFRS 5 - Vaste activa aangehouden 
voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten. Het aandeel van de Groep in de activa, verplichtingen, inkomsten en kosten van gezamenlijk 
gecontroleerde entiteiten worden gecombineerd met equivalente posten in de geconsolideerde jaarrekening op een lijn-bij-lijn basis.
Goodwill voortvloeiend uit de overname van het aandeel van de Groep in een gezamenlijk gecontroleerde entiteit wordt werwerkt volgens de 
waarderingsregels met betrekking tot goodwill voortvloeiend uit de overname van een dochteronderneming.

Ongerealiseerde winsten en verliezen worden geëlimineerd, voor het aandeel van het Groepsbelang in de relevante deelneming, wanneer een 
entiteit van de Groep in transactie treedt met gezamenlijke gecontroleerde entiteiten.

Opname van opbrengsten

De opbrengst wordt gewaardeerd tegen de reële waarde van het ontvangen recht of vordering en stelt de te ontvangen bedragen voor van 
goederen en diensten geleverd bij de uitvoering van de normale bedrijfsactiviteiten, inclusief kortingen en verkoopsbelastingen. 

De omzet uit bedrijfsactiveiten van Real Software gaan gepaard met, maar zijn niet beperkt tot, de verkoop van Product Licenties, het verlenen 
van Software diensten, de levering van Software/Technische ondersteuning en de verkoop van Infrastructuur. De Infrastructuur verkopen zijn 
normaal gelinkt met de verkoop van Licentie Producten; maar kunnen occasioneel betrekking hebben op verkoop van goederen.

Deze bedrijfsactiviteiten zijn de belangrijkste operaties van de Onderneming en, opbrengsten worden als gerealiseerd beschouwd wanneer de 
Onderneming haar diensten en goederen geleverd heeft en het recht verworven heeft of de baten onder de vorm van opbrengsten.

1. Infrastructuur
Opbrengsten met betrekking tot de verkoop van hardware (‘infrastructuur opbrengsten’) worden erkend in de winst- en verliesrekening wanneer 
wezenlijke risico’s en eigendomsvoordelen aan de koper zijn overgedragen.

2. Licenties
Licenties zijn overeenkomsten waarbij de onderneming de klant het recht toekent om producten van de onderneming te gebruiken, zonder die 
in eigendom te verkrijgen, meestal met beperkingen op het aantal werknemers of gebruikers voor welke de software en de licentie periode is 
toegekend.
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Licentie vergoedingen worden erkend als opbrengst, indien geen wezenlijke productie, wijzigingen of customisation van software is vereist en 
wanneer aan elk van de volgende vier voorwaarden is voldaan:

1. handtekening van een onverbreekbaar contract door de onderneming en de klant; 
2. levering heeft plaatsgevonden;
3. de licentie vergoeding zijn is en bepaalbaar;
4. ontvangst van de vergoeding is zo goed als zeker. 

 
Indien wezenlijke productie, wijziging of customisation van software vereist is, kunnen opbrengsten enkel worden opgenomen op basis van de 
“contract accounting method” voor vaste-prijs contracten.

3. Onderhoud
Opbrengsten gerelateerd aan onderhoudscontracten en andere contracten voor welke een specifieke dienst is geleverd gedurende een contractueel 
overeengekomen periode, worden op lineaire basis erkend gedurende de duur van het contract, behalve voor onderhoudscontracten waarbij de 
Groep optreed als commissionair, waarbij de commissie onmiddellijk in de winst- en verliesrekening wordt erkend.

4. Project opbrengsten: vaste prijs contracten en tijd en materiaal
Vaste prijs contracten
Indien het resultaat van een onderhanden project op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, dienen de opbrengsten en kosten worden 
opgenomen op basis van het stadium van voltooiing van de globale activiteiten van het contract op balansdatum. Real Software bepaalt 
het stadium van voltooiing van het contract op basis van de tot op dat moment in het kader van de verrichte prestaties gemaakte kosten in 
verhouding tot de geschatte totale kosten van het project, behalve wanneer dit niet representatief is voor het stadium van voltooiing. Wijzigingen 
in onderhanden projecten, claims en aanmoedigingspremies worden opgenomen in die mate dat ze overeengekomen zijn met de klant.

Wanneer het resultaat van een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, worden contractopbrengsten opgenomen 
tot het bedrag van de kosten van de verrichte prestaties die naar alle waarschijnlijkheid worden gedekt door de opbrengsten uit de opdracht. 
Projectkosten dienen als last te worden toegerekend in de periode waarin ze zijn gemaakt.

Als de totale projectkosten naar alle waarschijnlijkheid hoger zullen liggen dan de contractopbrengsten dan dienen de verwachte verliezen 
onmiddellijk als last te worden toegerekend.

Tijd en materiaal
“Time based service contracts” zijn overeenkomsten voor diensten zoals installatie, ontwikkeling, consulting, opleiding en andere diensten, 
gebaseerd op het tijd-en-materiaal concept.

De basis voor deze overeenkomsten is enkel een overeengekomen eenheidsprijs per dag/uur, zonder expliciete of impliciete leveringsvereisten of 
andere verplichtingen met betrekking tot te behalen resultaten. Opbrengsten kunnen worden erkend wanneer diensten geleverd en gefactureerd 
zijn.

Leasing

Een lease-overeenkomst wordt ingedeeld als een financiële lease indien hiermee nagenoeg alle aan de eigendom verbonden risico’s en voordelen 
worden overgedragen aan de leasingnemer. Alle andere lease-overeenkomsten worden ingedeeld als een operationele lease.

Financiële lease: Real Software als leasingnemer.
Real Software handelt nooit als leasinggever in de overeenkomsten met zijn klanten.
De Groep ging verschillende lease-overeenkomsten aan, voornamelijk gerelateerd aan kantoorgebouwen en kantooruitrusting. Activa gehouden 
onder financiële lease worden opgenomen als activa van de Groep aan hun reële waarde op het tijdstip waarop de lease-overeenkomst is 
aangegaan of, indien lager, aan de contante waarde van de minimale leasebetalingen. De overeenkomstige verplichtingen aan de leasinggever 
worden opgenomen in de balans als een financiële lease verplichting. De leasebetalingen dienen deels als financieringskosten en deels als 
aflossing van de uitstaande verplichting te worden opgenomen zodat dit resulteert in een constante periodieke rente over het resterende saldo 
van de verplichting. De financieringskosten dienen te worden toegerekend aan de winst- en verliesrekening.

Operationele lease: Real Software als leasingnemer.
Betaalbare huur onder operationele lease dient op tijdsevenredige basis over de relevante leaseperiode te worden toegerekend aan de winst- 
en verliesrekening. Ontvangen en te ontvangen voordelen en als een stimulans om een operationele lease aan te gaan worden tevens op een 
tijdsevenredige basis over de leaseperiode gespreid.
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Vreemde valuta

Alle entiteiten in de consolidatiekring hebben de euro als functionele valuta, welke tevens de functionele en presentatie valuta is van Real 
Software.

Tijdens het opmaken van de jaarrekening van de individuele entiteiten worden de verrichtingen in andere valuta dan de functionele valuta 
van de entiteiten (vreemde valuta) erkend aan de wisselkoers op de dag van de verrichting. Op balansdatum worden monetaire posten 
uitgedrukt in vreemde valuta omgerekend aan de slotkoers. Niet monetaire activa en verplichtingen die tegen hun reële waarde in een vreemde 
munt zijn opgenomen, worden omgerekend aan de wisselkoers die van toepassing was op het ogenblik dat hun reële waarde werd bepaald. 
Wisselkoersverschillen die ontstaan op de afwikkelingsdatum, en op de terugvertaling van monetaire posten, worden tijdens de periode 
toegerekend aan de operationele kosten van de winst- en verliesrekening.

Financieringskosten

Alle financieringskosten worden toegekend aan de winst- en verliesrekening tijdens de periode wanneer ze zijn opgelopen.

Overheidssubsidies

Overheidssubsidies worden opgenomen in de winst- en verliesrekening op een basis om die overeen te laten stemmen met de gerelateerde 
kosten en worden gepresenteerd onder de “overige operationale opbrengsten”.

Uitdiensttredingskosten

Vergoeding na uitdiensttreding schema
De ondernemingen van de groep voorzien in uittreding- en/of sterfgevalvergoedingen aan hun werknemers, in overeenstemming met de 
wetgeving en gangbare regelingen in elk land.

Toegezegde bijdrage regeling
Onder “toegezegde bijdrage regeling”, is de verplichting van de onderneming beperkt tot het bedrag van overeengekomen bijdrage aan een 
fonds. Alle actuariële en investeringsrisico’s worden verhaald op de werknemer. Bijdragen aan de toegezegde bijdrage regeling worden aanzien 
als kost wanneer zij verschuldigd zijn.

Toegezegde pensioenregelingen
Toegezegde pensioenregelingen zijn uittredingsvergoedingen die geen toegezegde bijdrage regelingen zijn. Onder toegezegde pensioenregelingen 
worden voordelen berekend op basis van aantal jaren dienst en op het verloningsniveau.

Het bedrag erkend in de balans bestaat uit de huidige waarde van de verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen aangepast aan 
de actuariële winsten/(verliezen) en elke nog niet erkende kost van diensten minus de netto waarde van elke fondsbelegging.

De huidige waarde van de “toegezegde pensioenregelingen” en de gerelateerde huidige en vroegere servicekosten worden berekend volgens 
de “projected unit credit-methode”. Deze vereist dat opbrengsten worden toegerekend aan de lopende periode (om de aan het dienstjaar 
toegerekende pensioenkosten te bepalen) en aan de lopende periode en de voorgaande perioden (om de contante waarde te bepalen van de 
brutoverplichtingen in hoofde van toegezegde-pensioenregelingen). Een onderneming rekent beloningen toe aan perioden waarin de verplichting 
om vergoedingen na uitdiensttreding te betalen ontstaat. Die verplichting ontstaat wanneer werknemers prestaties verrichten in ruil voor 
vergoedingen na uitdiensttreding die de onderneming in toekomstige verslagperioden verwacht te betalen.

De actuariële winsten en verliezen, voornamelijk voortkomend uit wijzigingen in actuariële veronderstellingen, worden afzonderlijk bepaald 
voor elk toegezegde pensioenregeling en worden niet onmiddellijk erkend maar uitgesteld volgens het volgende principe. De actuariële 
winsten en verliezen die een corridor hoger dan 10% van de reële waarde van de fondsbeleggingen en de huidige waarde van de toegezegde 
pensioenregelingen worden erkend in de winst- en verliesrekening over de resterende dienstlevens van de deelnemers aan het plan.

Vroegere servicekosten die werden opgelopen wanneer een plan werd geïntroduceerd of aangepast, worden erkend als een kost over de 
gemiddelde periode tot de voordelen worden toegezegd.

In de winst- en verliesrekening worden huidige en vroegere servicekosten, actuariële winsten/(verliezen) toegerekend aan personeelskosten, 
terwijl interest kosten en verwachte opbrengsten op fondsbeleggingen worden geboekt in “andere financiële inkomsten en kosten”.

Belastingen

Inkomstenbelastingen omvatten de som van de huidige en de uitgestelde belastingen.
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De over de verslagperiode verschuldigde belastingslasten zijn gebaseerd op de belastbare winst van het boekjaar. Belastbare winst verschilt van 
de nettowinst zoals vermeld in de winst- en verliesrekening omdat zij inkomsten of uitgaven uitsluit die belastbaar of aftrekbaar zijn in andere 
jaren en verder ook bestanddelen uitsluit die nooit belastbaar of aftrekbaar zijn. De schuld van de groep betreffende over de verslagperiode 
verschuldigde belastingslasten is gebaseerd op belastingstarieven die vastgesteld of substantieel vastgesteld zijn op de balansdatum.

Uitgestelde belastingen worden erkend op verschillen tussen de boekwaarde van activa en schulden in de financiële staten en de overeenstemmende 
fiscale boekwaarde die worden gebruikt in de berekening van belastbare winst, en worden in rekening gebracht op basis van de “balance sheet 
liability method”. 

Uitgestelde belastingsschulden worden doorgaans erkend voor alle belastbare tijdelijke verschillen en uitgestelde belastingsvorderingen worden 
erkend in zoverre het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn tegenover dewelke verrekenbare tijdelijke verschillen kunnen 
worden gebruikt. Dergelijke vorderingen en schulden worden niet erkend wanneer de tijdelijke verschillen voortkomen uit goodwill (of negatieve 
goodwill) of uit de eerste opname van een actief of een verplichting (anders dan in een bedrijfscombinatie) in een transactie die op het moment 
van de transactie geen invloed heeft op de winst voor belasting of op de fiscale winst (het fiscaal verlies).

Uitgestelde belastingschulden met betrekking tot tijdelijke belastbare verschillen in investeringen in dochterondernemingen, filialen en 
geassocieerde deelnemingen worden erkend, behalve wanneer de Groep het tijdstip kan bepalen waarop het tijdelijk verschil wordt afgewikkeld 
of het waarschijnlijk is dat het tijdelijk verschil in de nabije toekomst niet zal worden afgewikkeld.

Materiële vaste activa

De kost van materiële vaste activa is erkend als een actief als, en enkel als, het waarschijnlijk is dat toekomstige baten geassocieerd met het 
goed zullen doorstromen naar de Groep en als de kosten van het goed betrouwbaar kunnen worden bepaald. Na de initiële opname worden alle  
materiële vaste activa gerapporteerd aan kostprijs, verminderd met gecumuleerde afschrijvingen en uitzonderlijke waardeverminderingen. De 
historische kostprijs omvat de initiële aankoopprijs vermeerderd met alle rechtstreeks toerekenbare kosten om het actief naar de locatie en in de 
toestand te brengen teneinde het te laten werken.

Afschrijvingen worden berekend over de verwachte economische levensduur van de materiële vaste activa volgens de lineaire methode. De 
afschrijvingen starten wanneer de activa klaar zijn voor gebruik.

De verwachte economische levensduur van de meest significante categorieën van materiële vaste activa zijn: voor gebouwen 20 jaar, 
computermateriaal 4 jaar en meubilair 10 jaar.

Activa aangehouden onder financiële lease worden afgeschreven over hun verwachte levensduur op dezelfde basis als eigen activa of, indien 
korter, de termijn van de relevante lease overeenkomst.

Intern gegenereerde immateriële vast activa - onderzoek en ontwikkeling

Uitgaven voor onderzoek worden als last opgenomen in de winst- en verliesrekening op het moment waarop ze zijn opgelopen.

Intern gegeneerde immateriële activa die voortvloeien uit de ontwikkeling van de groep worden maar erkend wanneer alle volgende voorwaarden 
vervuld zijn:

er een actief is gecreëerd dat identificeerbaar is
het waarschijnlijk is dat de verwachte toekomstige economische voordelen die kunnen worden toegerekend aan het actief naar de 
entiteit zullen vloeien
de kostprijs van de ontwikkelingskosten betrouwbaar kan worden bepaald

Intern gegeneerde immateriële activa worden afgeschreven op lineaire basis over hun verwachte economische levensduur. Wanneer geen intern 
gegeneerde immateriële activa kunnen worden erkend worden ontwikkelingskosten ten laste genomen in de winst- en verliesrekening in de 
periode wanneer ze zijn opgelopen.

»
»

»

Patenten en licenties

Patenten en licenties worden initieel bepaald aan kostprijs en worden afgeschreven op lineaire basis over de verwachte economische levensduur, 
zijnde 5 jaar. 

Waardevermindering van vaste en immateriële vaste activa (excl. goodwill)

Op elke balansdatum controleert de Groep de Boekwaarde van de materiële en de immateriële vaste activa om te bepalen of er een indicatie is 
dat deze activa een waardervermindering opliepen. Indien er zo een indicatie bestaat wordt, om de omvang van de waardevermindering (indien 
nodig) te bepalen, de realiseerbare waarde van het actief geraamd. Wanneer het niet mogelijk is om de realiseerbare waarde van een afzonderlijk 
actief te ramen zal de Groep de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid bepalen tot dewelke de activa behoren.
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Realiseerbare waarde is de hoogste van de verkoopswaarde of gebruikswaarde. Om de gebruikswaarde te bepalen zullen de verwachte toekomstige 
kasstromen verdisconteerd worden naar hun huidige waarde tegen de verdisconteringsvoet die de huidige marktwaarderingen van de tijdswaarde 
van geld en de specifieke risico’s van het actief reflecteren. Indien de realiseerbare waarde van een actief (of de kasstroomgenererende 
eenheid) lager geraamd wordt dan zijn boekwaarde, wordt de boekwaarde van het actief (kasstroomgenererende eenheid) verminderd tot zijn 
realiseerbare waarde. Een waardevermindering word onmiddellijk in de resulatenrekening erkend, tenzij het relevante actief is gewaardeerd aan 
een geherwaardeerd bedrag, in dit geval zal de waardevermindering worden behandeld als een waardevermindering op een herwaardering. 
Wanneer een waardevermindering vervolgens wordt teruggedraaid zal de boekwaarde van het actief (kasstroomgenererende eenheid) 
verhogen tot de herziene raming van zijn realiseerbare waarde, maar slechts op die wijze dat de verhoogde boekwaarde de boekwaarde 
zonder waardevermindering voor het actief (kasstroomgenererende eenheid) van voorgaande jaren niet overschrijdt. Een terugdraaiing van een 
waardevermindering wordt onmiddellijk erkend in de resultatenrekening, tenzij het relevante actief wordt gewaardeerd aan een gerevalueerd 
bedrag, in welk geval de terugdraaiing van de waardevermindering is behandeld als een herwaarderingsverhoging.

Voorraad

Voorraad wordt gewaardeerd tegen de laagste waarde van de kostprijs of de opbrengswaarde. De kostprijs omvat alle inkoopkosten en, wanneer 
toepasselijk, directe arbeidskosten en de algemene kosten die werden opgelopen om de voorraad op hun huidige locatie en in hun huidige 
toestand te brengen. De kost wordt berekend volgens de gewogen gemiddelde methode. De netto realiseerbare waarde vertegenwoordigt de 
geraamde verkoopprijs verminderd met de kosten van voltooiing en de kosten opgelopen in marketing, verkoop en distributie.

Financiële instrumenten

Financiële activa en financiële schulden worden erkend op de balans van de Groep wanneer de Groep een partij wordt bij de contractuele 
voorzieningen van het betrokken financiële instrument. Wanneer de contractuele rechten van de kasstromen van het financieel actief vervallen 
of wanneer het actief is getransfereerd en de transfer in aanmerking komt om niet langer te worden opgenomen in de mate dat de risico’s en 
beloningen van de rechthebbende zijn bewaard of getransfereerd, worden de financiële activa niet langer opgenomen in de balans. Financiële 
verplichtingen worden  niet langer in de balans opgenomen wanneer die tenietgaat, dat wil zeggen wanneer de in het contract vastgelegde 
verplichting is nagekomen of ontbonden of vervallen.

Handelsvorderingen

Handelsdebiteuren worden initieel bepaald aan reële waarde, en vervolgens bepaald aan de via de effectieve rentemethode afgeschreven kost 
wanneer de impact materieel is. Toepasselijke voorzieningen voor oninbare bedragen worden erkend in de winst- en verliesrekening wanneer er 
objectief bewijs is dat het actief in waarde is verminderd. De erkende toekenning is bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief 
en de huidige waarde van de toekomstige kasstroom verdisconteerd via de effectieve rentemethode berekend vanaf de initiële opname.

Activa aangemerkt als gewaardeerd aan reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening

Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden worden initieel gewaardeerd aan de kostprijs, dat overeenkomt met de reële waarde van 
de gegeven vergoeding, rekening houdend met de transactiekosten. Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden worden na eerste 
opname gewaardeerd aan de reële waarde zonder enige vermindering met transactiekosten. Winsten en verliezen op activa aangehouden voor 
handelsdoeleinden gewaardeerd aan reële waarde, worden onmiddellijk opgenomen in de winst- en verliesrekening.

Geldmiddelen en kasequivalenten

Geldmiddelen en kasequivalenten bevatten contant geld en ‘demand deposits’, en andere kortetermijn hoog liquide activa die onmiddellijk 
converteerbaar zijn in een gekend bedrag en die niet onderhevig zijn aan een significant risico van waardewijzigingen. Geldmiddelen en kasequivalenten 
worden gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs verminderd met eventuele geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingen.

Vaste activa aangehouden voor verkoop

Een vast actief of een groep activa die wordt afgestoten wordt geclassificeerd als aangehouden voor verkoop wanneer de boekwaarde hoofdzakelijk 
zal worden gerealiseerd in een verkooptransactie en niet door het voortgezette gebruik ervan. Deze voorwaarde is enkel vervuld als de verkoop 
heel waarschijnlijk geacht wordt en als het actief (of de groep activa die wordt afgestoten) geschikt is voor onmiddellijke verkoop in zijn huidige 
staat. Bovendien dient de verkoopsovereenkomst naar verwachting afgesloten te zijn binnen het jaar na de datum van de classificatie.

Activa die geclassificeerd zijn als aangehouden voor verkoop worden gewaardeerd tegen de laagste waarde van de boekwaarde en de reële 
waarde na aftrek van verkoopkosten.

Financiële verplichtingen en de eigen-vermogensinstrumenten uitgegeven door de Groep

Financiële verplichtingen en eigen vermogen instrumenten uitgegeven door de Groep worden gerangschikt volgens de substantie van de ingegeven 
contractuele regelingen en de definities van een financiële verplichting en een eigen vermogen instrument. Een eigen vermogen instrument is elk 
contract welke getuigt van een restinterest na aftrek van alle verplichtingen in de activa van de Groep. De aangenomen boekhoudprincipes voor 
specifieke financiële verplichtingen en eigen vermogen instrumenten worden onderaan toegelicht.
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Bank leningen

Interest dragende bank leningen en ‘overdrafts’ worden initieel bepaald aan werkelijke waarde, en vervolgens bepaald aan ‘amortised cost’, via 
de effectieve rentemethode. Elk verschil tussen de opbrengsten (netto van transactiekosten) en de vereffening of de aflossing wordt erkend over 
de periode van de lening in overeenstemming met de boekhoudprincipes voor kosten van leningen van de Groep (zie boven).

Converteerbare leningen

Converteerbare leningen worden beschouwd als samengestelde componenten, enerzijds bestaande uit een schuldcomponent en anderzijds uit 
een eigen vermogencomponent. Op datum van uitgifte wordt een schatting gemaakt van de werkelijke waarde op basis van de belangrijkste 
marktrentevoet voor gelijkaardige niet-converteerbare schulden. Het verschil tussen de opbrengst gerelateerd aan de uitgave van de converteerbare 
leningen en de werkelijke waarde toegekend aan de schuldcomponent, die de achterliggende optie om de lening te converteren voor eigen 
vermogen van de Groep voor de houder vertegenwoordigt, wordt opgenomen onder het eigen vermogen (kapitaalreserves). 

De kosten van uitgifte worden verdeeld tussen de schuld- en de eigen vermogencomponent van de converteerbare lening, via een verdeelsleutel 
op basis van hun relatieve boekwaarde op datum van uitgifte. De kosten toegerekend aan de eigen vermogencomponent worden rechtstreeks 
ten laste genomen van het eigen vermogen.

De intrestkosten van de schuldcomponent wordt berekend door de belangrijkste marktrentevoet voor gelijkaardige niet-converteerbare schulden 
los te laten op  de schuldcomponent van het desbetreffende instrument. Het verschil tussen deze kost en de betaalde intrest wordt toegevoegd 
aan de boekwaarde van de converteerbare lening.

Handelsschulden

Handelsschulden worden initieel gewaardeerd aan werkelijke waarde, en worden vervolgens gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs, via het 
gebruik van de methode van de effectieve intrestvoet indien de impact materieel is. 

Eigen-vermogensinstrumenten

Eigen-vermogensinstrumenten uitgegeven door het bedrijf worden opgenomen aan de hand van de te ontvangen opbrengsten, exclusief de 
directe uitgiftekosten. 

Afgeleide financiële instrumenten en hedge accounting

Afgeleide producten gelinkt aan andere financiële instrumenten of aan niet-financiële waardecontracten worden behandeld als aparte afgeleide 
producten, indien hun risico en karakteristieken niet sterk afhankelijk zijn van het risico en de karakteristieken van de waardecontracten, en 
indien deze waardecontracten niet gewaardeerd worden aan werkelijke waarde met niet-gerealiseerde meer- en minderwaarden opgenomen in 
de winst- en verliesrekening. 

Voorzieningen

Provisies worden door de Groep erkend indien een huidige verplichting uit een actie uit het verleden voortvloeit, en dat het waarschijnlijk is dat de 
Groep aan deze verplichting zal moeten voldoen. Voorzieningen worden gewaardeerd aan de meest realistische benadering van de toekomstige 
kosten die nodig zullen zijn om aan de desbetreffende verplichting te voldoen, en worden verdisconteerd aan de huidige waarde indien het effect 
daarvan materieel is.

Herstructureringsvoorzieningen 
Een constructieve verplichting tot herstructurering dient zich aan, en wordt bijgevolg erkend als een voorziening voor herstructurering, enkel 
indien de Groep een gedetailleerd formeel herstructureringsplan kan voorleggen dat minstens de betrokken activiteit of een deel ervan, de 
belangrijkste beïnvloede gebieden, de locatie, de functie en een schatting van de benodigde mankracht die vergoed zal moeten worden, de nodige 
uitgaven, het tijdstip van implementatie van het herstructureringsplan identificeert, en een gegronde verwachting opwekt dat de desbetreffende 
herstructurering zal uitgevoerd worden door het plan te implementeren of door de belangrijkste aandachtspunten reeds aan te kondigen. 

De beslissing van het management of van het bestuur om te herstructureren geeft slechts aanleiding tot een constructieve verplichting op 
balansdatum, indien de onderneming reeds voor de balansdatum de implementatie van het herstructureringsplan gestart heeft, of indien de 
belangrijkste aandachtspunten van het plan reeds gecommuniceerd werden naar de beïnvloede partijen, op een dergelijke manier dat zij reeds 
een gegronde verwachting van de implementatie van de herstructurering hebben opgebouwd. 
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TOELICHTING 4 - VOORNAAMSTE BEOORDELINGEN EN VOORNAAMSTE BRONNEN VAN 
SCHATTINGSONzEKERHEDEN

Bijzondere waardevermindering op goodwill

In overeenstemming met IFRS 3 dient goodwill, die voorkomt bij de consolidatie, jaarlijks op bijzondere waardevermindering getoetst te worden, 
of vaker indien er indicaties zijn dat de goodwill mogelijk een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan, in overeenstemming met IAS 36 
- Bijzondere waardevermindering van activa. Deze standaard vereist ook dat de goodwill vanaf de overnamedatum wordt toegewezen aan de 
kasstroomgenererende eenheden (KGE’s), die verondersteld worden van de synergiën van de bedrijfscombinatie te genieten.
De KGE’s aan dewelke de goodwill is toegewezen, werden op bijzondere waardevermindering getoetst op balansdatum, door de boekwaarde van 
de eenheid te vergelijken met de realiseerbare waarde (d.i. de hoogste waarde van enerzijds de reële waarde verminderd met de verkoopskosten 
en anderzijds de bedrijfswaarde).

Het management van Real Software Groep gebruikt kasstroomvoorspellingen voor de KGE’s. De voornaamste veronderstellingen, die vervat 
zitten in de berekening van de bedrijfswaarde, zijn de EBITDA (EBIT verminderd met de afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen), 
de verdisconteringsvoet, de geraamde toekomstige netto kasstromen van de producten en de voorspelde omzetgroei van diensten. De 
verdisconteringsvoet toegepast op de voorspelde kasstromen is de gewogen gemiddelde kost van het kapitaal (WACC), gaande van 8,61% 
tot 10,24%. De componenten voor de bepaling van de WACC zijn gebaseerd op sector-specifieke parameters, ontvangen van verschillende 
investeringsbanken en analisten, en rekening houdend met de financiële positie van de Groep.

Bij de bedrijfswaarde benadering, waarbij de restwaarde van de kasstroomgenererende eenheden aan dewelke goodwill is toegewezen buiten 
beschouwing wordt gelaten, wordt de boekwaarde van die kasstroomgenererende eenheid op basis van 9 jaar verdisconteerde kasstromen 
gerecupereerd.

Parameteres voor de bijzondere waardevermindering op goodwill per KGE

WACC Groei

Real Solutions 8,61% 4,00%

Airial 8,61% 4,00%

Diensten België 10,24% 0,00%

Voor 2007 resulteerde deze toetsing geen bijzondere waardevermindering op goodwill.

Continuïteit

In 2007 werd de ommekeer bevestigd; zowel wat betreft de balanspositie als wat betreft de bedrijfsresultaten werd een opmerkelijke verbetering 
vastgesteld. Het eigen vermogen steeg significant van 10.461 KEUR per einde 2006 tot 33.024 KEUR per einde 2007; de belangrijkste redenen 
hiervoor zijn:

a) de nettowinst van het boekjaar: 7.361 KEUR;
b) de inbreng in natura m.b.t. de overname van Axias: 1.751 KEUR;
c) het eigen vermogen component van de converteerbare obligatie verminderd met de uitgestelde belastingen: 12.687 KEUR;
d) andere: 65 KEUR.

De herwonnen financiële sterkte werd bevestigd door de terugbetaling van de lening met Credit Suisse, door de uitgifte van een converteerbare 
lening van €75m in juli 2007. Het resultaat van deze herfinanciering is een kaspositie van €58m per jaareinde en een converteerbare lening van 
€55,6m; lopende over een termijn van 5 jaar. De Onderneming is optimistisch dat de obligatielening zal worden geconverteerd, wat een verdere 
verbetering van het eigen vermogen zou betekenen.

De ommekeer wordt bevestigd door, voor het tweede jaar op rij, af te sluiten met een winst. De  aanzienlijk verbeterde balanspositie gecombineerd 
met de comfortabele kaspositie en de sterke strategische visie van de Onderneming, overtuigden de referentie aandeelhouders, de raad van 
bestuur en het management van Dolmen Computer Associations NV  (Dolmen) om een niet-vijandelijk overnamebod te aanvaarden. De focus 
van Real ligt nu op een succesvolle voltooiing van het openbaar bod en op de overgang tot een fusie met Dolmen, binnen een jaar, om zo een 
leidinggevende Belgische IT provider te worden. 

De raad van bestuur heeft bijgevolg besloten de jaarrekening per 31 december 2007 voor te stellen op basis van het continuïteitsprincipe; en 
heeft de netto boekwaarde van de goodwill onderzocht en goegekeurd.

IFRS 5 Beëindigde bedrijfsactiviteiten

In januari 2007, kondigde de raad van bestuur het plan aan om zijn Retail business te verkopen. De onderneming past IFRS 5 - Vaste activa 
aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten toe om de impact van haar beslissing weer te geven. De overboekingen volgens 
IFRS 5 worden verder uitgelegd in toelichting 33.
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TOELICHTING 5 - INFORMATIE OVER DE BEDRIJFSSEGMENTEN

INKOMSTEN

Een analyse voor de inkomsten van de Groep over het jaar, voor zowel voor de voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten, is als volgt:

31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

Voortgezette bedrijfsactiviteiten

Opbrengsten van producten 23.429 24.550

Opbrengsten van diensten 68.544 66.191

91.973 90.741

Beëindigde bedrijfsactiviteiten

Opbrengsten van producten 0 13.158

Opbrengsten van diensten 0 0

0 13.158

Totale opbrengst 91.973 103.899

BEDRIJFSSEGMENTEN (primair)

Voor management doeleinden is de Groep momenteel ingedeeld in twee afdelingen, Producten en Diensten. Deze afdelingen zijn de basis voor 
de primaire informatie over de bedrijfssegmenten van de Groep. De hoofdactiviteiten zijn als volgt:

Producten: ontwikkeling, implementatie en ondersteuning van de producten uit ons productportfolio waarvan we typisch IP 
gebruiksrechten verkopen als licenties en IT ondersteuning onder de vorm van onderhoudscontracten.
Diensten: ICT diensten gaande van het ontwerpen, het ontwikkelen en de implementatie van bedrijfssystemen die verkocht worden 
met een vaste prijs of met een vastgelegde prijs per tijdseenheid.  De toegevoegde waarde voor onze klanten zijn onze competenties 
op technisch gebied (Project Services, Java, Microsoft, iSeries, Oracle en Infrastructuur) en op functioneel gebied (kennis van de 
industrie) en processen (IT-project en toepassingsmanagement). 

»

»

Segmentopbrengsten en -resultaat

Segmentopbrengsten Segmentresultaat

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Voortgezette bedrijfsactiviteiten EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000

Producten 23.518 24.547 2.504 3.043

Diensten 69.106 66.901 4.113 5.544

Andere 0 0 -2.510 -1.942

92.624 91.448 4.107 6.645

Niet-toegewezen

Financiële kost -5.129 -5.613

Winst voor belastingen -1.022 1.032

Winstbelastingen 4.777 -1.023

Winst voor het jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 3.755 9

Beëindigde bedrijfsactiviteiten

Producten 0 13.274 3.607 2.302

Diensten 0 0 0 0

Andere 0 0 0 0

0 13.274 3.607 2.302

Niet-toegewezen

Financiële kost 0 0

Winst voor belastingen 3.607 2.302

Winstbelastingen 0 0

Winst voor het jaar uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 3.607 2.302

Geconsolideerde opbrengsten en winst van het jaar 92.624 104.722 7.362 2.311
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De opbrengst zoals deze hierboven wordt voorgesteld heeft enkel betrekking op externe klanten. Er werden in 2006 en 2007 geen intersectoriële 
verkopen gerealiseerd.

Activa en verplichtingen van segmenten

Activa Verplichtingen

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000

Producten 24.517 11.782 6.624 5.513

Diensten 35.161 25.290 19.812 17.989

Andere 69.159 36.594 69.225 42.084

Totaal van alle segmenten 128.837 73.666 95.661 65.586

Niet toegewezen 5.739 152 3.358

Geconsolideerd 128.837 79.405 95.813 68.944

Bijkomende segment informatie

CAPEX
Afschrijvingen en 

waardeverminderingen

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000

Producten 462 235 498 136

Diensten 723 402 288 392

Andere 82 294 58 66

Totaal van alle segmenten 1.267 931 844 594

Andere niet-kaskosten Eenmalige kosten en 
opbrengsten

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000

Producten -561 -76 555 230

Diensten 38 -690 -97 1.736

Andere 0 0 0 727

Totaal van alle segmenten -523 -766 458 2.693
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TOELICHTING 6 - GEOGRAFISCHE SEGMENTEN

De activiteiten van de Groep zijn gesitueerd in België, Frankrijk en Luxemburg. De volgende tabel geeft een analyse van de verkopen en vaste 
activa van de Groep per geografische markt.

Omzet per geografische markt 31/12/2007 31/12/2006

EUR ’000 EUR ‘000

Voortgezette bedrijfsactiviteiten

België 44.581 45.337

Frankrijk 33.321 31.044

Luxemburg 14.071 14.360

Andere 0 0

Totaal voortgezette bedrijfsactiviteiten 91.973 90.741

Beëindigde bedrijfsactiviteiten

België 0 9.332

Frankrijk 0 504

Luxemburg 0 0

Andere 0 3.322

Totaal beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 13.158

Het onderstaande is een analyse van de boekwaarde van segmentactiva, addities van materiële vaste activa en immateriële vaste activa per 
segment waarin het activa zich bevindt.

Boekwaarde van 
segmentactiva

Aanschaffingen materiële en 
immateriële vaste activa

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000

België 102.804 53.462 1.065 665

Frankrijk 21.307 19.878 91 187

Luxemburg 4.726 6.065 111 79

Totaal 128.837 79.405 1.267 931
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TOELICHTING 7 - ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN EN -KOSTEN

31/12/2007 31/12/2006

EUR ’000 EUR ‘000

Winst op verkoop van vaste activa 0 45

Wisselkoers- en betalingsverschillen 170 244

Overheidssubsidies 101 80

Ontvangen commissies 293 224

Andere 87 115

Andere bedrijfsopbrengsten 651 707

 

31/12/2007 31/12/2006

EUR ’000 EUR ‘000

Operationele belastingen 93 180

Wisselkoers- en betalingsverschillen 143 50

Schadeloosstellingen en boetes 9 13

Verlies op verkoop van vaste activa 0 0

Andere 112 88

Andere bedrijfskosten 357 331

De overheidssubsidies betreffen subsidies ontvangen door Airial van de Europese Unie voor verscheidene Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, 
die gedeeltelijk worden doorgerekend aan klanten.

De ontvangen commissies betreffen management fees van SCS NV die gefactureerd zijn door de Groep aan Supply Chain Software voor de periode 
voorafgaand aan de overname van de overige 40% van SCS NV.

Geen andere winsten of verliezen werden opgenomen met betrekking tot leningen en vorderingen, behalve deze omschreven in toelichting 19 met 
betrekking tot de handelsvorderingen. 
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TOELICHTING 8 - COURANTE BEDRIJFSKOSTEN

31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

1. Diensten en diverse goederen

De aankoop van diensten en niet-verhandelbare goederen omvat uitgaven voor onderaannemers en raadgevers, voor de operationele leasing van 
wagens en ander materiaal voor een bedrag van 27.403 KEUR (in 2006: 25.657 KEUR).

Huur en onderhoud 2.482 3.111

Onderaannemers en raadgevers 14.430 12.523

Autokosten 5.487 5.791

Reiskosten 1.865 1.812

Andere uitgaven 3.138 2.420

Totaal diensten en diverse goederen 27.403 25.657

2. Personeelskosten

Salarissen en lonen 45.360 45.695

Kosten van sociale zekerheid 7.251 7.902

Personeelsverzekeringen 1.465 551

Pensioenkosten 79 -46

Op aandelen gebaseerde vergoedingen 699 0

Andere 407 403

Totaal personeelskosten 55.260 54.506

Op het einde van het jaar stelde de groep 851 (FTE’s: 833,07) mensen te werk (2006: 968; FTE’s: 956,53).

3. Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen van immateriële vaste activa 167 37

Afschrijvingen van materiële vaste activa 677 557

Totaal afschrijvingen en waardeverminderingen 844 594

Zie eveneens toelichting 14 over materiële vaste activa en toelichting 15 over immateriële vaste activa

4. Voorzieningen

Voorzieningen -297 -604

Bijzondere waardevermindering op dubieuze vorderingen -226 91

Bijzondere waardevermindering op verouderde voorraad 0 0

Totaal voorzieningen -523 -513
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TOELICHTING 9 - EENMALIGE INKOMSTEN EN UITGAVEN

31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

Eenmalige opbrengsten 512 2.461

Herstructureringsopbrengst 187 251

Andere eenmalige kosten -241 -19

458 2.693

De eenmalige inkomsten bestaan voornamelijk uit de negatieve goodwill op de verhoging van de deelneming in SCS NV (van 60% naar 100%). 
Deze negatieve goodwill bedraagt 341 KEUR (zie eveneens toelichting 35 over de overname van dochterondernemingen).

Vorig jaar omvatten de eenmalige opbrengsten de vervreemding van de deelneming in Stork Real.

De andere eenmalige kosten zijn gerelateerd aan eenmalige kosten die gedurende het jaar voorkwamen buiten de gewone bedrijfsactiviteiten van 
de Groep.
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TOELICHTING 10 - FINANCIEEL RESULTAAT

31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

FINANCIELE OPBRENGSTEN

Intrest op bankdeposito’s 65 92

Intrest op financiële vorderingen 2

Intrest op voor verkoop beschikbare financiële activa

Intrest op tot einde looptijd aangehouden beleggingen 78 (5)

Intrest op activa aangehouden voor handelsdoeleinden 727 (6)

Totaal intrestopbrengsten van financiële vorderingen en geldbeleggingen 871 94

Andere financiële inkomsten 0 0

TOTAAL FINANCIELE OPBRENGSTEN 871 94

Er is geen bijzondere waardevermindering geboekt op de financiële instrumenten.

FINANCIELE KOSTEN

Intrest achtergestelde obligatielening 0 -1.469 (3)

Intrest financiële leasing -171 -185

Intrest op bankschulden -1.227 (1) -1.047 (1)

Herfinancieringsuitgaven 0 -986 (2)

Andere financiële intrest uitgaven 0 -1.841 (3)

Intrest en afschrijvingen van transactie kost op de converteerbare lening -3.309 (8) 0

Afschrijving van kosten voor uitgifte premies 0 0

Totaal financieringskosten -4.706 -5.528

Verlies bij het niet langer opnemen van een financiële schuld aan geamortiseerde kostprijs -1.294 (7) -179 (4)

Aanpassing reële waarde financiële instrumenten 0 0

TOTAAL FINANCIELE KOSTEN -6.000 -5.707

FINANCIEEL RESULTAAT -5.130 -5.613

(1) Voornamelijk gerelateerd aan lening van Credit Suisse. 

(2) De kosten voor het herfinancieringsproject worden afgeschreven over de duur van de nieuwe overeenkomst van de lening. In de financiële kosten werd er 

rekening gehouden met een aanpassing van de afschrijving voor het vervroegd terugbetalen van €6m in januari 2007.

(3) Voornamelijk gerelateerd aan achtergestelde en niet-achtergestelde leningen van de moederonderneming.

(4) Verwijlintresten operationele schulden.

(5) Intrest hoofdzakelijk gerelateerd aan het geld op de geblokkeerde rekening voor de overname van Dolmen (€41m).

(6) Ontvangen intresten op de BEVEK’s, geplaatst met de opbrengst van de converteerbare lening.

(7) Voornamelijk gerelateerd aan de intresten (1.000 KEUR) en de afschrijving van de transactiekost van de lening op Credit Suisse (1.310 KEUR). 

(8) Afschrijving van transactiekosten (230 KEUR), afschrijving van de eigen-vermogenscomponent van de converteerbare obligatie (1.075 KEUR) en de intresten op 

de converteerbare obligatie (1.805 KEUR).
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TOELICHTING 11 - WINSTBELASTINGEN

31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

Opgenomen in de winst- en verliesrekening

Actuele belastingen -1.054 -962

Uitgestelde belastingen 5.831 -62

4.777 -1.023

31/12/2007 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2006

EUR ‘000 % EUR ‘000 %

Aansluiting van de effectieve belastingsvoet

Nettowinst van voortgezette bedrijfsactiviteiten 3.754 2.311

Minderheidsbelangen 0 0

Resultaat van bedrijven waarop vermogensmutatie is toegepast 0 0

Belastingskost 4.777 -1.023

Winst voor belastingen -1.023 3.334

Belastingen aan de lokale winstbelastingstarief van 33,99% 348 33,99% -1.133 33,99%

Belastingeffect op verworpen uitgaven -182 -17,84% -360 10,81%

Niet-aftrekbare afschrijvingen op goodwill en immateriële vaste activa 0 0,00% 0 0,00%

Fiscale verliezen van het jaar (1) -1.248 -121,99% -466 13,97%

Belastingseffect van belastingvrije inkomsten 0 0,00% 0 0,00%

Niet-belastbare dividenden van beleggingen in niet-geconsolideerde 
ondernemingen

0 0,00% 0 0,00%

Niet-belastbaar financiële en andere opbrangsten -21 -2,05% 950 -28,49%

Uitgestelde belastingsactiva niet opgenomen gedurende voorgaande 
jaren

5.979 584,46% 0 0,00%

Belastingseffect van actuele en uitgestelde belastingsaanpassingen 
gerelateerd aan vorige jaren

0 0,00% 0 -0,01%

Effect van verschillende belastingstarieven van dochterondernemingen 
werkzaam in het buitenland

-63 -6,16% 0 0,00%

Belastingseffect door het gebruik van fiscale, vroeger niet-opgenomen, 
fiscale verliezen

0 0,00% 0 0,00%

Waardeverminderingen op uitgestelde belastingsactiva -35 -3,42% -13 0,40%

Andere 0 0,00% 0 0,00%

Belastingskost en effectieve belastingsvoet voor het jaar 4.777 466,98% -1.023 30,67%

(1) De fiscale verliezen van het jaar bestaan uit de belastingen betaald door de dochterondernemingen die winst realiseren.

31/12/2007 31/12/2006

Balans EUR ‘000 EUR ‘000

Actuele winstbelastingsschulden 322 117
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TOELICHTING 12 - WINST PER AANDEEL

De gewone winst per aandeel wordt berekend door het nettoresultaat toewijsbaar aan de Groep te delen door het gewogen gemiddelde van het 
aantal uitstaande aandelen gedurende het jaar (d.w.z. uitgegeven aandelen met uitzondering van de eigen aandelen). De verwaterde winst per 
aandeel wordt berekend door het nettoresultaat toewijsbaar aan de Groep, te delen door het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen 
gedurende het jaar,  beide gecorrigeerd voor elk effect van potentiële gewone aandelen die tot verwatering zullen leiden.

31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

Netto winst /(verlies) voor berekening netto resultaat per aandeel  (EUR ’000) 7.361 2.311

Impact van potentiële gewone aandelen die tot verwatering zullen leiden (EUR ’000) 0 0

Aangepaste netto winst/(verlies) voor de berekening van de verwaterde winst per 
aandeel (EUR ’000)

7.361 2.311

Gewogen gemiddelde aantal aandelen voor berekening van winst per aandeel 281.596.371 212.367.501

Impact van potentiële gewone aandelen die tot verwatering zullen leiden 21.674.043 0

Aangepast gewogen gemiddeld aantal aandelen voor berekening van de verwaterde 
winst per aandeel

303.270.414 212.367.501

Gewone winst per aandeel (EUR) 0,026 0,011

uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 0,013 0,000

uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 0,013 0,011

Verwaterde winst per aandeel (EUR) 0,024 0,011

uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 0,012 0,000

uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 0,012 0,011

Alle aandelen zijn gewone aandelen; daardoor is er geen effect op de berekening van de winst per aandeel dat zou ontstaan door preferente 
aandelen. 

Met de volgende verwateringseffecten is eveneens rekening gehouden bij de berekening van de winst per aandeel:
a) De potentiële aandelen, in kader van het warrantenplan van 2007 (zie hiervoor toelichting 29): 14.440.000 stuks
b) De potentiële aandelen die zullen worden uitgegeven in het kader van de overname van Axias (de tweede en de derde te betalen schijf): 
7.234.043 stuks. Deze uitgifte zou een inbreng in natura zijn van de schulden t.o.v. de vroegere aandeelhouders van Axias.

De totale potentiële aandelen bedragen (a) + (b): 21.674.043 aandelen.

Deze potentiële aandelen resulteren niet in additionele winsten.

Voor de berekening van de verwaterde winst per aandeel werd geen rekening gehouden met de potentiële gewone aandelen m.b.t. de 
converteerbare lening, omdat deze aandelen een anti-verwaterend effect hebben voor de huidige periode. De conversie van de converteerbare 
lening zou resulteren in 134.892.086 nieuwe gewone aandelen.

Daarnaast heeft de Onderneming ook potentiële gewone aandelen m.b.t. het warrantenplan van 2005 (zie hiervoor toelichting 29). Deze 
aandelen zijn eveneens niet in rekening gebracht aangezien deze warranten niet werden uitgeoefend. 
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TOELICHTING 13 - GOODWILL

31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

Per einde van de vorige verslagperiode

Aanschaffingswaarde 72.471 72.471

Gecumuleerde bijzondere waardeverminderingen -44.116 -44.116

Netto boekwaarde 28.355 28.355

Wijzigingen tijdens de verslagperiode

Aanschaffingen 4.739

Bijzondere waardevermindering

Eliminatie op vervreemdingen

Wisselkoersverschillen

Per einde van de verslagperiode 33.094 28.355

Aanschaffingswaarde 77.210 72.471

Gecumuleerde bijzondere waardeverminderingen -44.116 -44.116

Netto boekwaarde 33.094 28.355

Toetsing van bijzondere waardevermindering op de goodwill
Volgens de normen van IFRS 3 - Bedrijfscombinaties, wordt goodwill niet afgeschreven , maar getoetst op bijzondere waardeverminderingen. 
Deze standaard vereist ook dat de goodwill vanaf de overnamedatum wordt toegewezen aan de kasstroomgenererende eenheden (KGE’s), 
die verondersteld worden van de synergiën van de bedrijfscombinaties te genieten. De bedrijfswaarde-methode verdisconteert de geraamde 
kasstromen op basis van een jaarlijks financieel plan, goedgekeurd door het management. Kasstromen, die verder gaan dan een jaar, worden 
geëxtrapoleerd gebruik makend van de meest nauwkeurige voorspelling van de groei. Deze groei mag de gemiddelde lange termijn groei voor de 
sector waarin de KGE opereert, niet overstijgen. Het management maakt de voorspellingen (prijs, volume, prestatiecurve) op basis van prestaties 
uit het verleden en op basis van verwachtingen van de sector. De gewogen gemiddelde groei schattingen zijn consistent met de voorspellingen in 
de sector rapportering. De verdisconteringsvoet toegepast op de voorspelde kasstromen is de gewogen gemiddelde kost van het kapitaal (WACC), 
gaande van 8,61% tot 10,24%. De componenten voor de bepaling van de WACC zijn gebaseerd op sector-specifieke parameters, ontvangen van 
verschillende investeringsbanken en analisten, en rekening houdend met de financiële positie van de Groep. 

Voor 2007 resulteerde deze toetsing niet in een bijzondere waardevermindering op goodwill.

Overname van AXIAS:
Op 3 juli 2007 nam Real Axias NV over. Op deze overname werd een goodwill van 4.739 KEUR gerealiseerd. Dit werd als volgt berekend:

EUR ‘000

Bruto aankoopprijs 5.150

Netto contante waarde van de aankoopprijs 4.953

Rechtstreeks aan de bedrijfscombinatie toerekenbare kosten 99

Reële waarde van de netto identificeerbare activa van Axias per 30/06/2007 gecorrigeerd 
voor het tax effect

313

Goodwill Axias 4.739

zie ook toelichting 35 m.b.t. de overname van dochterondernemingen

31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

Goodwill opgesplitst per KGE:

Real Solutions (Luxemburg) 14.930 14.930

Airial Conseil (Frankrijk) 8.455 8.455

Diensten België 9.709 4.970

Totale boekwaarde van goodwill 33.094 28.355
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TOELICHTING 14 - MATERIELE VASTE ACTIVA

Terreinen en 
gebouwen

Computers en 
bureaumateriaal Meubilair en andere Totaal

EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000

Aanschaffingswaarde

Per 1 januari 2006 7.383 12.077 4.016 23.476

Toevoegingen 20 487 211 718

Verworven door een bedrijfscombinatie 0 0 0 0 

Geclassificeerd als aangehouden voor verkoop -3.354 -2.909 -483 -6.746

Verveemdinng 0 0 -461 -461 

Per 1 januari 2007 4.049 9.655 3.284 16.988

Toevoegingen 144 557 129 829

Verworven door een bedrijfscombinatie 0 12 63 75

Vervreemding 0 0 -90 -90

Per 31 december 2007 4.193 10.223 3.385 17.801

Bevattende:

Tegen kostprijs 4.193 10.223 3.385 17.801

Geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

Per 1 januari 2006 -2.354 -11.300 -3.423 -17.077

Afschrijvingskost gedurende het jaar -258 -605 -162 -1.025

Bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0

Geclassificeerd als aangehouden voor verkoop 1.174 2.775 391 4.340

Verdwijning bij verkoop 0 0 411 411

Per 1 januari 2007 -1.438 -9.130 -2.783 -13.351

Afschrijvingskost gedurende het jaar -187 -289 -204 -680

Bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 

Verdwijnging bij verkoop 0 0 3 3

Per 31 december 2007 -1.625 -9.419 -2.984 -14.028

Boekwaarde  

Per 31 december 2007 2.568 804 401 3.773

Per 31 december 2006 2.611 525 501 3.637

Terreinen en gebouwen bestaan voornamelijk uit eigendom aangehouden in België. 
De volgende percentages worden toegepast: 

Gebouwen 5% 
Machines en meubilair 10-25% 
Computer & bureaumateriaal 10-33% 
Voertuigen 25%

De boekwaarde van de vaste activa van de Groep bevat een financiële leasing voor een bedrag van 2.252 KEUR (in 2006, 1.656 KEUR). De 
geleasde activa bestaan uit de leasing van gebouwen (2.227 KEUR) en uit de leasing van bureaumateriaal (25 KEUR).

De Groep heeft, in het kader van bankfaciliteiten toegestaan aan de Groep, terreinen en gebouwen in onderpand gegeven voor een bedrag van 
ongeveer 927 KEUR (in 2006: 3.240 KEUR).

Er zijn geen verplichtingen met betrekking tot vaste activa.
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TOELICHTING 15 - IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Onderzoeks- en 
ontwikkelingskosten Totaal

EUR ‘000 EUR ‘000

Kosten

Per 1 januari 2006 107 107

Uitgaven 212 212

Vervreemdingen of geclassificeerd als aangehouden voor verkoop -19 -19

Overboekingen naar/van 0 0

Per 1 januari 2007 300 300

Uitgaven 454 454

Vervreemdingen of geclassificeerd als aangehouden voor verkoop 0 0

Overboekingen naar/van 0 0

Per 31 december 2007 754 754

Geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

Per 1 januari 2006 0 0

Afschrijvingskost gedurende het jaar -46 -46

Bijzondere waardevermindering 0 0

Verkopen en vervreemdingen 9 9

Overboekingen naar/van 0 0

Per 1 januari 2007 -37 -37

Afschrijvingskost gedurende het jaar -167 -167

Bijzondere waardevermindering 0 0

Verkopen en vervreemdingen 0 0

Per 31 december 2007 -204 -204

Boekwaarde

Per 31 december 2007 550 550

Per 31 december 2006 263 263

Kosten voor onderzoek en ontwikkeling werden in de resultatenrekeningen opgenomen op het moment dat zij zich voordeden. De creatie en de 
ontwikkeling van nieuwe software is nauw gelinkt met de onderzoeks- en ontwikkelingsfase. Hierdoor kunnen de kosten, opgelopen tijdens de 
onderzoeksfase niet duidelijk onderscheiden worden van de kosten opgelopen tijdens de ontwikkelingsfase waardoor de voorwaarden voor de 
capitalizatie van de ontwikkelingskosten niet gehaald worden.

De toevoeging in 2007 is een investering in Outlooksoft. Dit is een rapporteringsmodule die wordt toegevoegd aan de bestaande Business 
Intelligence Software.
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TOELICHTING 16 - DOCHTERONDERNEMINGEN

31/12/2007

Naam van de 
dochteronderneming

Adres Land Controle % Belangen % Hoofdactiviteit

Airial Conseil SA 3, rue Bellini 
92806 Puteaux Cedex

Frankrijk 100% 100% Software consultancy&supply

Real Services NV Prins Boudewijnlaan 26, 
550 Kontich

België 100% 100% Slapende vennootschap

Real Solutions SA Rue d’Eich 33 
1461 Luxemburg

Luxemburg 100% 100% Software consultancy&supply

Real Software France SA Rue Péreire 103 
78100 Sain Germain en Laye

Frankrijk 100% 100% Slapende vennootschap

Real Software Nederland BV Plotterweg 8 
3821 BB Amersfoort

Nederland 100% 100% Software consultancy&supply

Xenia NV Prins Boudewijnlaan 26 
2550 Kontich

België 100% 100% Slapende vennootschap

Oriam SA 8, Parvis de Saint-Maur 
94106 Saint-Maur Cedex

Frankrijk 100% 100% Software consultancy&supply

Oriam Corporation Corp. One International Place, 
Boston, MA 02210

VS 100% 100% Software consultancy&supply

Supply Chain Software NV (1) Prins Boudewijnlaan 26 
2550 Kontich

België 100% 100% Software consultancy&supply

Axias NV (2) Prins Boudewijnlaan 24a 
2550 Kontich

België 100% 100% Software consultancy&supply

(1) De deelneming steeg van 60% tot 100%. Hierdoor is SCS niet langer een joint venture, maar een dochteronderneming (zie eveneens toelichting 35 overname van 

dochterondernemignen).

(2) Nieuwe verwerving (3 juli 2007) (zie eveneens toelichting 40 overname van dochterondernemingen).

GEASSOCIEERDE DEELNEMINGEN 31/12/2007

NaAM Adres Land Controle % Belangen % Hoofdactiviteit

Eco2B.com (3) Molenhuizen 25 
3980 Tessenderlo

België 50% 50% Slapende vennootschap

Merk op dat de deelneming van 25% van Tradcom verkocht werd in 2007 (zie eveneens toelichting 17 investeringen in geassocieerde deelnemingen).

ANDERE BELEGGINGEN 31/12/2007

Naam Adres Land Controle % Belangen % Hoofdactiviteit

Antwerp Digital Mainport NV (3) Noorderlaan 139
2050 Antwerpen

Belgium 9% 9% Slapende vennootschap

Bakery 2B NV (3) Vredesstraat 56 
2600 Antwerpen

Belgium 8% 8% Slapende vennootschap

(3) Deze deelnemingen hebben in de boeken van Real geen waarde.
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TOELICHTING 17 - INVESTERINGEN IN GEASSOCIEERDE DEELNEMINGEN

31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

Kost investeringen in geassocieerde deelneming 496 621

Aandeel in de winst na de verwerving, netto van ontvangsten dividenden -496 -571

Totale investeringen in geassocieerde deelnemingen 0 50

In 2007 is de investering in Tradcom NV verkocht voor 60 KEUR (de boekwaarde was 50 KEUR). De winst op de transactie is opgenomen als een 
eenmalige opbrengst in de winst- en verliesrekening.

Een detail van de geassocieerde deelnemingen van de Groep per 31 december 2007 vindt u hieronder:

Naam Adres Land Controle % Belangen % Hoofdactiviteit

Eco2B.com Molenhuizen 25, 3980 Tessenderlo België 50% 50% Slapende vennootschap

Samenvattende financiële informatie van de geassocieerde deelnemingen van de Groep:

31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

Totale activa 67 308

Totale passiva 100 108

Netto actief -33 200

Aandeel van de groep in het netto actief van de geassocieerde deelnemingen 0 0

Opbrengst 0 210

Winst over de periode -100 0

Aandeel van de groep in de winst (verlies) van de geassocieerde deelnemingen -50 0
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TOELICHTING 18 - UITGESTELDE BELASTINGEN

Opgenomen uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen

31/12/2007 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2006

Uitgestelde 
belastingvorderingen

Uitgestelde 
belastingverplichtingen

Uitgestelde 
belastingvorderingen

Uitgestelde 
belastingverplichtingen

EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000

Andere voorzieningen 148 0 296 0

Voorwaarts te verrekenen fiscale 
verliezen

(1) 5.979 -5.979 0 0

Totaal (zoals gepresenteerd in de balans) 148 0 296 0

Voorwaarts verkregen fiscale verliezen van Real Software NV op vervaldatum

31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

Zonder tijdslimiet 275.013 275.254

Uitgestelde belastingvorderingen die niet opgenomen zijn door de Groep per 31 december 2007

Bruto bedrag
Totaal uitgestelde 

belastingvorderingen
Opgenomen 

belastingvorderingen
Niet opgenomen 

belastingvorderingen

EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000

Overgedragen fiscale verliezen (1) 275.013 93.477 5.979 87.498

Personeelsbeloningen (pensioenen) 360 123 123 0

Andere voorzieningen 
(herstructurering)

142 48 26 23

Totaal 275.516 93.648 6.127 87.520

(1) Real Software NV gaf op 5 juli 2007 een converteerbare lening uit. Doordat, onder IFRS het eigen-vermogenscomponent wordt afgezonderd van het vreemd-

vermogenscomponent m.b.t. deze lening, ontstond er, bij de eerste opname, een verrekenbaar tijdelijk verschil. Zoals uitgelegd in IAS 12.23 is de vrijstelling voor 

een eerste opname zoals vermeld in IAS 12.15 (b) niet van toepassing, omdat het tijdelijk verschil ontstaat bij de eerste opname van het eigen-vermogenscomponent 

dat afzonderlijk van het vreemd-vermogenscomponent plaatsvindt. Daarom nam Real Software een eerste uitgestelde belastingverplichting van 5.979 KEUR op. Zoals 

verder uitgelegd in IAS 12.23, moest de uitgestelde belastingverplichting opgenomen worden in het eigen vermogen, dit in overeenstemming met IAS 12.61.

Onder IAS 12.58 moeten veranderingen in de uitgestelde belastingverplichting na de eerste opname opgenomen worden in de winst- en 
verliesrekening als een kost (opbrengst).

Per december 2006 had Real Software NV belangrijke ongebruikte fiscale verlieze voor een bedrag van 275.254 KEUR. Deze verliezen werden in 
het verleden niet aangewend als uitgestelde belastingvordering.

Omwille van het ontstaan van de verrekenbare tijdelijke verschillen naar aanleiding van de converteerbare lening dit jaar, kan Real nu, op basis 
van IAS 12.35, een uitgestelde belastingvordering opnemen ten belope van deze verrekenbare tijdelijke verschillen. Aangezien deze fiscale 
verliezen resulteren uit historische transacties in de winst- en verliesrekeningen zal de gerelateerde uitgestelde belastingsvordering, op basis van 
IAS 12.58, opgenomen worden als een inkomst in de winst- en verliesrekeningen van de periode.

Bovendien werden de opgenomen uitgestelde belastingsvorderingen en de uitgestelde belastingsverplichtingen genet op de balans. Echter, in de 
winst- en verliesrekeningen werd een opbrengst van 5.979 KEUR geboekt op basis van de uitgestelde belastingsvordering van van 5.979 KEUR.
Per 31 december 2007, een uitgestelde belastingsvordering van 5.979 KEUR (in 2006, 2 KEUR) is opgenomen van de in total 275.013 KEUR (in 
2006, 275.254 KEUR) voorwaarts te verrekenen fiscale verliezen. Deze uitgesteld belastingsvorderingen vertegenwoordigen een inkomen dat 
waarschijnlijk zal gerealiseerd worden in de nabije toekomst.

Uitgestelde belastingverplichtingen, niet opgenomen door de Groep per 31 december 2007
Er is geen uitgestelde belastingsverplichting met betrekking op de tijdelijke verschillen voor wat betreft de niet-uitgekeerde winsten van de 
dochterondernemingen en van joint ventures opgenomen omdat de Groep in de positie is om de tijdsbepaling voor de terugdraaiing van de 
tijdelijke verschillen te controleren en het is waarschijnlijk dat deze verschillen niet zullen worden teruggedraaid in de nabije toekomst. 



finAnciëLE�infoRMAtiE
-��0�-����

TOELICHTING 19 - HANDELS- EN OVERIGE VORDERINGEN

1. HANDELS- EN OVERIGE VORDERINGEN 31/12/2007 31/12/2006

EUR ’000 EUR ’000

Brutobedrag handelsvorderingen 31.133 31.410

Voorziening voor dubieuze vorderingen -1.006 -1.763

Netto boekwaarde handelsvorderingen 30.126 29.647

Overige vorderingen 3.077 3.104

Uitgestelde lasten 1.042 1.080

Overlopende opbrengsten -38 0

Andere financiële vorderingen 0 0

Overige vorderingen 2.073 2.024

Handels- en overige vorderingen 33.204 32.751

De gemiddelde betalingsperiode is 101 dagen (in 2006: 101 dagen). Hoewel de algemene verkoopsvoorwaarden voorzien in een intrestkost 
van 12% op jaarbasis, wordt in de praktijk geen intrest aangerekend op de handelsvorderingen. De interstvoet van 12% wordt enkel toegepast 
in zeer specifieke gevallen. De openstaande vorderingen in de Groep worden van nabij opgevolgd. Wanneer de facturen vervallen, wordt een 
controleprocedure opgestart. Wanneer de facturen 30 dagen vervallen zijn, zal de reden voor de betalingsvertraging onderzocht worden. 
Hierbij wordt er rekening gehouden met de betalingsgewoontes van de klant. Voor het niet betalen bestaan verschillende redenen: op te lossen 
administratieve problemen, de levering van diensten die nog niet volledig zijn, insolvabiliteit van de klant, enz. Afhankelijk van de reden zal 
actie ondernomen worden om de uitstaande vordering te innen. De tweede fase in de kredietcontrole start vanaf 90 dagen vervallen. Vanaf dat 
moment wordt het risico voor op niet-betaling beschouwd als zeer hoog. Op basis van een geval per geval analyse en op basis van ervaringen 
uit het verleden zal een voorziening voor dubieuze vorderingen worden aangelegd. Voordat de voorziening wordt aangelegd, wordt deze 
goedgekeurd door de Groepscontroller.
Voor het aancaarden van nieuwe klanten gebruikt de Groep een extern kredietwaardigheidssysteem om de kredietwaardigheid van de potentiële 
klant in te schatten en om de kredietlimiet vast te leggen. In het algemeen heeft Real solvabele klanten in stabiele sectoren. Er zijn geen klanten 
die meer dan 5% van de openstaande vorderingen vertegenwoordigen, de concentratie van het risico is dus zeer beperkt. Een bijkomend 
voordeel in de IT-sector is het feit dat de budgetten voor IT-investeringen en IT-ontwikkelingen vaak beschikbaar zijn voor de aanvang van het 
project. Bijgevolg heeft Real zeer lage afschrijvingen op dubieuze debiteuren.
De handelsvorderingen van de Groep omvatten een bedrag van 26.972 KEUR (in 2006: 24.339 KEUR) debiteuren die vervallen zijn op de 
balansdatum en waarvoor de Groep geen voorziening heeft aangelegd. Er werd geen voorziening aangelegd, omdat er geen opmerkelijke 
veranderingen zijn in de kredietwaardigheid van de klant zijn en deze bedragen nog steeds als inbaar worden beschouwd. De Groep heeft geen 
zekerheden op deze bedragen.

Ouderdomsanalyse van de vorderingen die vervallen zijn, maar nog geen waardervermindering hebben ondergaan

31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

Courant 18.745 17.402

Minder dan 91 dagen vervallen (*) 6.248 5.801

Vervallen 91-120 dagen 1.453 1.109

Vervallen > 121 dagen 345 28

Totaal 26.792 24.339

(*) Zoals hierboven uitgelegd worden de voorzieningen voor dubieuze vorderingen pas beschouwd vanaf 90 dagen vervallen, daarom werden deze vorderingen van 
minder dan 90 dagen op één lijn voorgesteld.

2. BEWEGINGEN IN DE VOORzIENINGEN VOOR DUBIEUzE VORDERINGEN

31/12/2007 31/12/2006

EUR ’000 EUR ’000

Beginsaldo 1.763 2.435

Bijzondere waardeverminderingen opgenomen op de vorderingen 576 1.863

Bedragen afgeschreven als niet-onbaar gedurende het jaar 0 0

Geïnde bedragen gedurende het jaar -531 0

Herklassering van voorzieningen naar beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 -208

Terugboeking bijzondere waardeverminderingen -802 -2.327

Eindsaldo 1.006 1.763



finAnciëLE�infoRMAtiE
-��1�-

De gedurende het jaar opgenomen bijzondere waardeverminderingen zijn het verschil tussen de boekwaarde van deze handelsvorderingen en 
de contante waarde van de te innen ontvangsten.

Zie ook Toelichting 8.4 “Voorzieningen dubieuze vorderingen”.

Ouderdomsanalyse van de handelsvorderingen die een waardevermindering hebben ondergaan

31/12/2007 31/12/2006

EUR ’000 EUR ’000

90-120 dagen vervallen 110 171

>120 dagen vervallen 1.095 1.611

Totaal 1.205 1.782

3. NIET LANGER OPNEMEN VAN FINANCIELE ACTIVA

Tijdens 2007 droeg de Groep 5.263 KEUR (in 2006, 4.666 KEUR) over aan de factoring maatschappij. In het geval van insolvabiliteit van de klant 
is het financieel risico beperkt tot 5% van de overgedragen facturen. 
Zie eveneens toelichting 22 m.b.t. leningen.

Het grootste deel van de vorderingen van Airial zijn verkocht aan een factoring maatschappij. De overdracht van de vorderingen zorgt voor de 
opname van een financiële schuld t.o.v. ontvangen geldmiddelen (zie eveneens toelichting 22 m.b.t. de leningen). De betaling door de klant aan 
de factoring maatschappij leidt tot het niet langer opnemen van de vordering.

TOELICHTING 20 -  GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN

31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

Korte termijn bankbeleggingen - termijn van ten hoogste 3 maanden 1.343 82

Geldmiddelen op een geblokkeerde rekening 41.000 0

Geldmiddelen 5.734 6.493

Geldmiddelen en kasequivalenten 48.076 6.575

De geldmiddelen en kasequivalenten aangehouden door de Groep, bevatten korte termijn geldbeleggingen op de bank met een oorspronkelijke 
looptijd van maximaal 3 maanden. De boekwaarde van deze activa benaderen de actuele waarde.
De intrestvoet op de bankbeleggingen lag in 2007 tussen 2,50% en 3,00% (in 2006, tussen 2,50% en 3,00%) en voor de geldmiddelen op de 
geblokkeerde rekening op 4%.

Merk op dat per eind 2007, €41m geldmiddelen op een geblokkeerde rekening staat, deze zullen worden aangewend voor de overname van de 
Dolmen aandelen. 
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TOELICHTING 21 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

Uitgegeven aandelen 17.808 17.574

Niet-opgevraagd aandelenkapitaal 0 0

Uitgegeven en volledig volstorte aandelen 17.808 17.574

Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur kan, binnen de limieten van haar bevoegdheden en binnen het toegestaan kapitaal, aandelen uitgeven, met of zonder 
stemrechten of met dezelfde of verschillende rechten en voordelen, hetzij preferentieel of anders, als deze verbonden aan de bestaande aandelen 
van de vennootschap, warrants of converteerbare obligaties.

De bevoegdheid van de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal is van toepassing niet alleen voor kapitaalverhogingen door inbreng in 
geld door de bestaande aandeelhouders in overeenstemming met hun preferentieel recht, maar ook voor kapitaalverhogingen door inbreng in 
natura en kapitaalverhogingen door inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, zelfs ten voordele 
van personen die geen werknemers zijn van Real of haar bijkantoren.

Op de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 6 april 2004 werd de raad van bestuur van Real Software NV gemachtigd 
om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een maximaal bedrag van € 11.398.141,42 
(exclusief mogelijke uitgiftepremies) binnen het kader van het toegestaan kapitaal van de Vennootschap. Deze machtiging werd ingevoegd als 
artikel 6 van de statuten. De bevoegdheden van de raad van bestuur onder het toegestaan kapitaal werden toegekend voor een duur van 5 jaar 
(akte gepubliceerd in Belgisch Staatsblad op 7 mei 2004).

De raad van bestuur werd op dezelfde aandeelhoudersvergadering gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen 
door middel van inbrengen in natura of kapitaalverhogingen in geld met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de aandeelhouders na 
het tijdstip dat de Vennootschap de mededeling heeft ontvangen van de Belgische Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen dat 
haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van Real Software NV. Deze bevoegdheid is geldig voor een periode van 
drie jaar vanaf 6 april 2004. 

Op de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 19 juni 2007 werd de raad van bestuur opnieuw gemachtigd om het 
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in natura of in geld met opheffing of beperking van het voorkeurrecht 
van de aandeelhouders na het tijdstip dat de Vennootschap de mededeling heeft ontvangen van de Belgische Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van Real Software NV.  Deze bevoegdheid is 
geldig voor een periode van drie jaar vanaf 2 oktober 2007.     

Op de buitengewone algemene vergadering van 2 oktober 2007 heeft de raad van bestuur de bevoegdheid gekregen om het maatschappelijk 
kapitaal van de vennootschap te verhogen met 17.807.903,55 euro, uitgiftepremies (indien er zouden zijn) niet inbegrepen binnen het kader van 
het toegestaan kapitaal. Deze machtiging is opgenomen in artikel 6 van de statuten van Real. De machtiging is geldig voor een periode van vijf 
jaar beginnend vanaf de datum van publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De machtiging is gepubliceerd in de bijlagen van het 
Belgisch Staatsblad op 5 november 2007.

Dezelfde buitengewone algemene vergadering heeft de raad van bestuur gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te 
verhogen door inbrengen in natura of in geld met afstand van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, zelfs in het voordeel van de personen 
die geen deel uitmaken van het personeel van Real, in de omstandigheid dat de raad van bestuur door de CBFA op de hoogte wordt gebracht van 
een overnamebod op de effecten van de vennootschap. Deze volmacht is geldig voor een periode van drie jaar vanaf 2 oktober 2007.

Op de datum van dit jaarverslag, heeft de raad van bestuur nog geen gebruik gemaakt van haar volmacht om het maatschappelijk kapitaal van 
de vennootschap te verhogen, behalve in verband met de uitgifte van 543.489 nieuwe aandelen in het kader van de Axias NV transactie. 

Bijgevolg is de raad van bestuur nog steeds gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal van Real te verhogen met een maximaal bedrag van 
17.773.761,50 euro, met uitsluiting van uitgiftepremies, desgevallend. Dit stelt de raad van bestuur in de mogelijkheid om maximaal 282.930.958 
nieuwe aandelen uit te geven (tegen een fractiewaarde van 0,06282 euro per aandeel toe te wijzen aan het maatschappelijk kapitaal van de 
vennootschap en met uitsluiting van uitgiftepremies, desgevallend).
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Volledig volstorte gewone aandelen

Aantal 
aandelen

Maatschappelijk 
kapitaal

Uitgifte- 
premie

EUR ‘000 EUR ‘000

Balans per 1 januari 2006 183.488 11.527 419.957

Kapitaalverhoging door inbreng in natura 68.988 4.334

Omzetting van G1 Converteerbare obligaties (1) 27.273 1.713

Premie ontstaan door de creatie van kapitaalaandelen in 2006 55.369

Balans per 1 januari 2007 279.749 17.574 475.326

Kapitaalverhoging door inbreng in natura (2) 3.726 234 1.517

Transfert binnen eigen vermogen (3) -476.222

Op aandelen gebaseerde vergoedingen (4) 699

Balans per 31 december 2007 283.474 17.808 1.320

(1) Vrijwillige omzetting van 1.500 G1-converteerbare obligaties gehouden door Real Holdings LLC en Roosland Beheer BV voor een totaal bedrag van €15.000.000 

aan een vaste conversievoet van €0,55 per aandeel.

(2) Uitgifte van Real aandelen voor de verwerving van Axias NV (zie ook Toelichting 35 “Overnames”).

(3) Overdracht tussen overgedragen resultaat en de uitgiftepremie.

(4) Aandelenoptieplan (zie ook Toelichting 29 “Op aandelen gebaseerde betalingen”).

Het maatschappelijk kapitaal van Real bedraagt €17.807.903,55 en is volledig volstort per 31 december 2007. Het is vertegenwoordigd door 
283.474.447 gewone aandelen, die elk een fractiewaarde hebben van €0,06282. Reals aandelen hebben geen nominale waarde.

Elk aandeel heeft recht op een stem en recht op dividenden.
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TOELICHTING 22 - LENINGEN VAN BANKEN EN DERDEN

Kortlopend

31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

Gewaarborgd - aan geamortiseerde kostprijs

Kaskredieten

Bankleningen

Verplichtingen verbonden met overgedragen vorderingen 5.263 4.666

Financiële leaseverplichtingen (zie toelichting 24) 64 64

Andere leningen

5.327 4.730

Niet gewaarborgd - aan geamortiseerde kostprijs

Kaskredieten 24 24

Bankleningen 23

Converteerbare obligaties (zie toelichting 23)

Andere leningen 1.700 721

1.746 745

Totaal 7.073 5.474

Langlopend

31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

Gewaarborgd - aan geamortiseerde kostprijs

Kaskredieten

Bankleningen 12.825

Verplichtingen verbonden met overgedragen vorderingen

Financiële leaseverplichtingen (zie toelichting 24) 341 398

Andere leningen

341 13.222

Niet gewaarborgd - aan geamortiseerde kostprijs

Kaskredieten

Bankleningen

Converteerbare obligaties (zie toelichting 23)

Andere leningen 1.503 17

1.503 17

Totaal 1.844 13.240

Overzicht van financieringsovereenkomsten

De verplichtingen verbonden met overgedragen vorderingen zijn de factoringkredietlijn in de franse ondernemingen van de Groep (zie toelichting 
19 m.b.t. handelsvorderingen en overige vorderingen).

De langlopende banklening van 2006 heeft betrekking op de lening van Credit Suisse. Deze werd in 2007 volledig terugbetaald.

De financiële leaseverplichtingen omvatten de financiële leases die het bedrijf heeft voor haar gebouwen en andere activa. De andere niet-
gewaarborgde leningen omvatten voornamelijk de schuld tegenover de voormalige aandeelhouders van Axias.
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De gemiddelde intrestvoeten van de bankleningen zijn de volgende:

31/12/2007 31/12/2006

Bankleningen 4,89% 4,00%

Andere leningen 5,84% 11,62%

Kredietinstellingen (1) 8,28% 16,46%

De Groep is beperkt blootgesteld aan het intrestrisico, aangezien het enkel leningen heeft met vaste intrestvoeten, met uitzondering van de 
factoringkredietlijn die onderworpen is aan een variabele intrestvoet (EURIBOR 3M + 0,6%).

De bestuurders schatten de rëele waarde van de leningen van de Groep, na verdiscontering van de toekomstige kasstromen (enkel voor lange 
termijn schulden), aan de marktwaarde als volgt:

31/12/2007 31/12/2006

Verplichtingen verbonden met overgedragen vorderingen 5.288 4.666

Andere leningen 3.579 7.543

Het volgende overzicht geeft een detail van de verplichtingen per contractuele vervaltermijn:

binnen  
het jaar

in het 
2de jaar

in het 
3de jaar

in het 
4de jaar

in het 
5de jaar

na  
5 jaar

Totaal

Totaal leningen en financieringen 2007 7.073 1.573 64 64 64 79 8.917

Totaal leningen en financieringen 2006 5.474 74 71 64 12.888 143 18.714

Wanbetaling en schendingen

Vorig jaar, was de kredietlijn t.a.v. Credit Suisse afhankelijk van financiële ratio’s die moesten gerespecteerd worden gedurende de vijfjarige looptijd 
van de kredietlijn. Het niet behalen van deze ratio’s liet de schuldeiser toe te beslissen om gehele of gedeeltelijke terugbetaling te eisen van de 
verstrekte kredieten.

(1) voornamelijk m.b.t. lening t.a.v. Credit Suisse (juli ‘06 - juni ‘07)
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TOELICHTING 23 - CONVERTEERBARE OBLIGATIES

Op 16 juli 2007 kondigde de Groep de succesvolle plaatsing van een senior onbevoorrechte converteerbare lening aan, deze is vervalbaar in 
2012. De converteerbare lening bestaat uit 1.500 converteerbare obligaties met elk een nominale waarde van 50 KEUR. De obligaties brengen 
een intrest van 2% per jaar op, semestrieel betaalbaar, en behalve bij voorafgaande convertering, kunnen de obligaties afgekocht worden op 16 
juli 2012 aan 118,44% van hun hoofdsombedrag. De obligatiehouders hebben het recht hun obligatie te converteren in volstorte aandelen van 
€0,566 onderworpen aan de aanpassingsmechanismen in overeenstemming met de algemene voorwaarden van deze obligatie. De geschatte 
netto opbrengsten van de obligatie, na aftrek van de geschatte transactie kosten, bedragen ongeveer €71,6m. Deze opbrengsten werden 
gebruikt voor de terugbetaling van de bankschulden (Credit Suisse) en de uitstaande schulden aan de referentie aandeelhouder. Van de netto 
opbrengsten blijft er €49,2m over voor interne en extern groei.

In het geval van een verandering in de controle over de Groep, het niet naleven van de verplichtingen van de Group of in een ander specifiek 
geval, zoals insolvabiliteit, kunnen de obligatiehouders een vervroegde afkoop van de converteerbare lening vragen.

De converteerbare obligaties kunnen op ieder moment van de conversieperiode geconverteerd worden.

In toepassing van IAS 32 - Financiële instrumenten: Presentatie, analyseerde Real de voorwaarden van de obligatie om te bepalen of zij een 
vreemdvermogens- en/of een eigen-vermogenscomponent bevatten. Dergelijke instrumenten worden samengestelde financiële instrumenten 
genoemd, waarbij de vreemdvermogens- en eigen-vermogenscomponent worden gesplitst. IAS 32 vereist dat het verschil tussen de reële 
waarde van het instrument in zijn geheel en het bedrag dat afzonderlijk voor het vreemd-vermogenscomponent wordt bepaald, aan het eigen-
vermogenscomponent wordt toegewezen. Het verschil tussen de initiële boekwaarde en het afkoopbedrag wordt afgeschreven over de looptijd 
van de obligatie, dit resulteert in een rëele intrestvoet van 12,88%.

EUR ‘000

Ontvangsten bij uitgifte 75.000

Vreemd-vermogenscomponent op datum van uitgifte 56.334

Eigen-vermogenscomponent 18.666

Het eigen-vermogenscomponent van 18.666 KEUR werd gecrediteerd aan het eigen vermogen voor het uitgestelde belastingseffect.

De intrestlasten voor het jaar werden berekend door toepassing van de effectieve intrestvoet van 12,88%. Het vreemd-vermogenscomponent is 
gewaardeerd aan kost. Het verschil tussen de boekwaarde van het vreemd-vermogenscomponent op datum van uitgifte (56.334 KEUR) en het 
gerapporteerde bedrag in de balans per 31 december 2007 (55.552 KEUR) vertegenwoordigt de afschrijving van de initiële aanpassing aan de 
boekwaarde van de schuld tengevolge van de opsplitsing van het eigen-vermogenscomponent van de obligatie.

Zie eveneens toelichting 37 m.b.t. financiële instrumenten.
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TOELICHTING 24 - FINANCIELE LEASE VERPLICHTINGEN

Minimale lease betalingen Contante waarde van de minimale 
lease betalingen

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000

Bedragen verschuldigd onder financiële lease

Binnen het jaar 401 394 246 225

Op meer dan 1 jaar maar minder dan 5 jaar 1.521 1.542 1.050 1.011

Op meer dan 5 jaar 1.619 1.998 1.497 1.782

3.541 3.935 2.793 3.018

Minus: toekomstige financiële kosten -747 -916

Contante waarde van lease-verplichtingen 2.793 3.018 2.793 3.018

Minus: het bedrag dat binnen de 
12 maanden wordt verschuldigd 
(gepresenteerd onder de kortlopende 
verplichtingen

-246 -225

Bedragen verschuldigd op meer dan 12 
maanden

2.547 2.793

Het beleid van de Groep bestaat erin om het gebouw te Kontich en een deel van het vaste actief te leasen onder de vorm van een financiële 
leasing. De leasetermijn is 15 jaar voor het gebouw en 10 jaar voor het meubilair. Voor het jaar eindigend op 31 december 2007, lag de 
gemiddelde effectieve intrestvoet tussen 5,7% en 6,0% (in 2006, tussen 5,7% en 6,0%).

De reële waarde van de lease-verplichtingen van de Groep benaderen hun boekwaarde.

De verplichtingen van de Groep onder financiële leasing zijn gewaarborgd door het eigendomsrecht van de lessor op de geleasede activa.
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TOELICHTING 25 - VOORzIENINGEN

Klanten-
geschillen

Andere geschillen 
en kosten

Herstructurerings-
kosten

Totaal

EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000

Per 1 januari 2007 463 1.000 1.847 3.310

Toevoegingen 0 272 0 272

Terugnemingen 0 -40 -611 -651

Bestedingen -98 -501 -1.708 -2.306

Overboeking naar verplichtingen verbonden aan 
activa aangehouden voor verkoop

0 0 537 537

Per 31 december 2007 365 732 66 1.163

31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

Opgedeeld als:

Kortlopend 200 1.955

Langlopend  963 1.355

1.163 3.310

De voorziening voor klantengeschillen betreft de geschatte kostprijs om reeds geleverde diensten te corrigeren. De voorziening voor andere 
geschillen is de beste schatting van het management van de verplichtingen van de groep tegenover voormalige werknemers / onderaannemers / 
management buy-outs. Deze bedragen werden niet verdisconteerd, omdat ze niet materieel zijn.

De voorziening voor herstructureringskosten per jaareinde (66 KEUR) dekt opzegvergoedingen. De boekwaarde van de voorziening is na de 
aanpassing aan de beëindigde bedrijfsactiviteiten in het kader van IFRS 5 (538 KEUR).

TOELICHTING 26 - LATENTE VERPLICHTINGEN

De groep heeft overige verplichtingen voor een bedrag van 78 KEUR en betreft verschillende hangende geschillen en potentiele juridische 
geschillen.

TOELICHTING 27 - VERPLICHTINGEN

31/12/2007  31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

Waarborgen

Waarborgen aan Credit Swiss voor gebouwen gebruikt door Real Software

   Hypotheek eerste rang voor de gebouwen Oostkamp 0 3.240

   Pand handelsfonds eerste rang 0 31.850

Inpandgeving patenten en handelsmerk RLS

Inpandgeving aandelen Real Software, eigendom van Real Holdings

Inpandgeving aandelen RLS entiteiten (Airial, RLS France, RLS Nederland, Real Solutions)

Inpandgeving vorderingen

De handlichting van voornoemde zekerheden door Credit Suisse blijkt uit de onderhandse akte van 16 juli 2007. De formele handelingsprocedure 
wordt doorlopen.
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TOELICHTING 28 - OPERATIONELE LEASE OVEREENKOMSTEN

31/12/2007  31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

Minimale leasebetalingen op grond van een operationele lease opgenomen als last gedurende het jaar 4.502 3.924

Op balansdatum had de Groep de volgende openstaande verplichtingen op grond van niet-opzegbare operationele leases, die als volgt betaalbaar 
zijn:

31/12/2007  31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

Binnen het jaar 3.442 3.197

Op meer dan 1 jaar, maar minder dan 5 jaar 4.252 4.353

De operationele leasebetalingen vertegenwoordigen huurschulden van de Groep m.b.t. bepaalde kantoren. De operationele lease-overeenkomsten 
hebben een gemiddelde termijn van 3 tot 4 jaar.

TOELICHTING 29 - OP AANDELEN GEBASEERDE BETALINGEN

Warrants 2001 (verlopen)
Op 21 december 2001 heeft de buitengewone algemene vergadering van Real 2.186.845 warrants gecreëerd, “Warrants 2001” genoemd, in 
het kader van een aandelenoptieplan voor werknemers, bestuurders en consultants van Real en haar dochters. De Warrants 2001 werden 
gecreëerd bij buitengewone algemene vergadering gehouden op 21 december 2001 binnen het kader van een aandelenoptieplan voor bedienden, 
bestuurders en consultants van de vennootschap en haar verbonden ondernemingen. Deze Warrants 2001 hebben in principe een termijn van 
vijf jaar, startend op 21 december 2001. Bijgevolg zijn alle Warrants 2001 momenteel verlopen.

Bank Warrants (verlopen)
Op 21 december 2001 heeft de vennootschap 4.000.000 warrants gecreëerd, zogenaamde “Bank Warrants”. Op 6 april 2004 heeft de buitengewone 
algemene vergadering beslist — ter gelegenheid van de overname van een bankschuld door Gores Technology Group, LLC. — om alle 4.000.000 
Bank Warrants te annuleren en te vernietigen, met de instemming van hun houders.

Warrants 2005 (niet onderschreven)
Op 28 juli 2005, heeft de raad van bestuur van Real in het kader van het toegestaan kapitaal 2.872.943 warrants gecreëerd, “Warrants 2005” 
genoemd, binnen het kader van een aandelenoptieplan voor bepaalde belangrijke werknemers van Real. De warrants werden ingeschreven door 
Real en kunnen toegekend worden door Reals benoemings - en remuneratiecomité aan de relevante begunstigden. De relevante kenmerken 
van deze Warrants 2005 worden samengevat hieronder. Het benoemings - en remuneratiecomité kan afwijkende voorwaarden voorzien in de 
onderliggende aandelenoptieovereenkomst wanneer de warrants worden toegekend aan de relevante begunstigden, op voorwaarde evenwel dat 
dergelijke afwijkende voorwaarden toegelaten zijn onder de uitgifte en uitoefenvoorwaarden van de warrants zoals bepaald door de buitengewone 
aandeelhoudersvergadering.

Uitgiftedatum: 28 juli 2005.

Aantal aandelen uit te geven bij de van uitoefening van de warrants: Iedere Warrant 2005 geeft de houder recht op één aandeel. De 
nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen van de vennootschap. De aandelen zullen 
delen in het resultaat van de vennootschap vanaf en voor het volledige boekjaar waarin ze zullen worden uitgegeven. Dividenden 
betaald op de aandelen zullen genieten van het verminderde voorheffingtarief, d.i. het zogenaamde “VVPR” recht. Het VVPR recht zal 
worden vertegenwoordigd door een bijzondere strip. De vennootschap zal verzoeken dat de nieuwe aandelen en de VVPR-strips worden 
genoteerd op Euronext Brussel.

Uitgifteprijs: De warrants zullen gratis worden aangeboden of tegen de prijs die bedongen is in de aandelenoptiovereenkomst van de 
geselecteerde werknemer.

Uitoefenprijs: De uitoefenprijs van de Warrants 2005 zal bepaald worden door het benoemings – en remuneratiecomité van de 
vennootschap en zal minstens gelijk zijn aan (i) het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel zoals genoteerd op Euronext 
Brussel of enige andere gereglementeerde of publieke markt waarop de aandelen van de vennootschap zullen genoteerd worden 
of verhandeld worden gedurende de periode van 30 dagen, of eender welke andere relevante periode die bepaald werd door het 
benoemings - en remuneratiecomité voorafgaand aan de machtiging aan de geselecteerde werknemer of (ii) de slotkoers van de 
aandelen zoals genoteerd op Euronext Brussel of eender welke andere gereglementeerde of publieke markt waarop de aandelen van 
de vennootschap dan zullen noteren of verhandeld worden, op de dag voorafgaand aan de dag van toekenning aan de geselecteerde 
werknemer.

»
»

»

»
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Looptijd van de warrants: Tenzij de aandelenoptieovereenkomst een kortere duur zou bepalen, hebben de Warrants 2005 een termijn 
van vijf jaar vanaf de datum waarop de aandelenopties uitgegeven worden door de raad van bestuur van de vennootschap.

Uitoefenperiode: De warrants kunnen enkel uitgeoefend worden tussen 1 en 15 april, 1 en 15 juni en 1 en 15 september van ieder jaar, 
ermee rekening houdend dat ze definitief verworven en uitoefenbaar zijn.

Definitieve verwerving van de warrants: De warrants worden definitief verworven in drie schijven van 1/3 op de eerste, tweede en 
derde verjaardag van de datum van aanbod aan de geselecteerde deelnemers. De raad van bestuur kan echter beslissen om de 
definitieve verwerving van de warrants te versnellen ingeval van een controlewijziging.

Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap: Op het ogenblik van uitoefening van deWarrants 2005, zal het 
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd worden met een bedrag gelijk aan het product van het aantal uitgeoefende 
Warrants 2005 en de fractionele waarde van de bestaande aandelen. Het bedrag van de uitoefenprijs van iedere Warrant 2005 die 
boven de fractionele waarde stijgt van de bestaande aandelen, indien van toepassing, moet geboekt worden als een uitgiftepremie.

Speciale opmerking: De Warrants 2005 werden toegekend tegen een uitoefenprijs van 0,50 euro, maar werden echter geweigerd. 
Bijgevolg zouden alle 2.872.943 Warrants 2005 mogelijk nog steeds aan de begunstigden onder het warrantplan kunnen aangeboden 
worden(36), maar de raad van bestuur is van plan om nieuwe warrantplannen te creëren, indien de noodzaak ervoor bestaat, eerder 
dan de 2005 Warrants opnieuw toe te kennen.

CS Warrants (niet langer uitoefenbaar)
Op 29 september 2006 heeft Real drie warrants gecreëerd, namelijk “CS Warrants” ten gunste van Credit Suisse International. De akte tot vrijgave 
en beëindiging (“deed of release and termination”) afgesloten tussen Real en Credit Suisse op 16 juli 2007 voorziet dat de beëindiging van de 
uitstaande verplichting van Real onder de Credit Suisse Facility betrekking heeft op de beëindiging van het uitstaande recht van uitoefening door 
de “Uitlener” (d.i. Credit Suisse International) van de CS Warrants. Bijgevolg bestaan de CS Warrants 2006 niet meer.

Warrants 2007
Op 3 juli 2007 heeft de raad van bestuur van Real 14.440.000 warrants gecreëerd, “Warrants 2007” genoemd, binnen het kader van een 
aandelenoptieplan voor bepaalde belangrijke werknemers van Real. De Warrants 2007 werden gedeeltelijk toegekend aan de verantwoordelijken 
van de vennootschap en werden gedeeltelijk ingeschreven door Real om vervolgens toegekend te worden aan bepaalde belangrijke werknemers, 
die allen hun Warrants 2007 hebben aanvaard. Deze Warrants 2007 werden gecreëerd binnen het kader van het toegestaan kapitaal door de 
raad van bestuur op 3 juli 2007. De relevante kenmerken van deze Warrants 2007 worden hieronder samengevat.

Aandelenoptieplan: De Warrants 2007 worden uitgegeven in het kader van een aandelenoptieplan hoofdzakelijk voor werknemers leden 
van de directie en in subsidiaire orde voor andere leden van het senior management van Real. Het benoemings - en remuneratiecomité 
van Real is verantwoordelijk voor de administratie van het aandelenoptieplan en kan bijkomende voorwaarden opleggen, indien van 
toepassing, op het ogenblik van het aanbod van de warrants.

Vorm van de Warrants 2007: De Warrants 2007 zijn uitgegeven op naam. 

Warrants op aandeel: Iedere warrant geeft de houder ervan recht om in te schrijven op één nieuw aandeel van Real.

Aandelen: De aandelen die moeten uitgegeven worden bij uitoefening van de Warrants 2007 zullen dezelfde rechten hebben als de 
bestaande aandelen van Real. De aandelen zullen delen in het resultaat van Real vanaf en voor het hele boekjaar binnen welk zij zullen 
uitgegeven worden. De nieuwe aandelen zullen niet genieten van het recht van het verlaagde voorheffingtarief, d.i. de zogenaamde 
“VVPR” status.

Uitgifteprijs: De Warrants 2007 worden gratis aangeboden.

Uitoefenperiode: De uitoefenprijs van de Warrants 2007 zal gelijk zijn aan de gemiddelde slotkoersen van de aandelen van Real die 
genoteerd worden op Euronext Brussel gedurende de 30 dagen periode voorafgaand aan de datum waarop de Warrants 2007 worden 
uitgegeven door de raad van bestuur, i.e. 0,47 euro.

Termijn: Tenzij de aandelenoptieovereenkomst een kortere duur bepaalt, hebben de Warrants 2007 een termijn van vijf jaar vanaf de 
datum waarop deWarrants 2007 worden uitgegeven door de raad van bestuur van Real.

Beleid van definitieve verwerving: De Warrants 2007 toegekend aan een geselecteerde deelnemer zullen definitief uitoefenbaar worden 
in drie schijven van 1/3, elk op de datum van toekenning en op de eerste en tweede verjaardag van de datum van toekenning. Indien 
de bovenstaande schijven resulteren in een aantal cijfers na de komma, dan zal het getal bereikt bij toekenning worden afgerond 
naar beneden. De raad van bestuur zal echter de definitieve verwerving versnellen van Warrants 2007 in geval van een verandering 
van controle over Real. Bij beëindiging van de werknemer of consultancy overeenkomst, zullen de Warrants 2007 stoppen definitief 
verworven te worden (tenzij anders gestipuleerd door het aanstellings- en vergoedingscomité).

»
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Uitoefenperiode. Warrants 2007 die definitief werden verworven, kunnen enkel uitgeoefend worden gedurende de volgende perioden: 
jaarlijks, gedurende de periode van de Warrants 2007, tussen 1 en 15 april, 1 en 15 juni, tussen 1 en 15 september en tussen 1 en 15 
december. De raad van bestuur mag bijkomende uitoefenperiodes voorzien.

Kapitaalverhoging: Bij de uitoefening van de Warrants 2007 en de uitgifte van nieuwe aandelen van Real, zal de uitoefenprijs van de 
Warrants 2007 toegewezen worden aan het maatschappelijk kapitaal van Real. In de mate dat het bedrag van de uitoefenprijs van 
de Warrants 2007 per uit te geven aandeel bij de uitoefening van de Warrants 2007 de pari waarde van de aandelen van Real zou 
overstijgen onmiddellijk voorafgaand aan de uitoefening van de betrokkenWarrants 2007, dan zal een deel van de uitoefenprijs per uit 
te geven aandeel op de uitoefening van de Warrant 2007 gelijk zijn aan zulke pari waarde geboekt worden als maatschappelijk kapitaal 
en op de balans zal geboekt worden als uitgiftepremie. De uitgiftepremie, indien van toepassing, zal dienen als garantie voor derde

»

»
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partijen op dezelfde wijze als het maatschappelijk kapitaal van Real en zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening die enkel 
verminderd of weggeboekt kan worden ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering aangenomen op de wijze vereist voor 
een aanpassing van de statuten van Real.

Warrants uitgeoefend tijdens de periode
Er werden geen warrants uitgeoefend in 2007.

Op aandelen gebaseerde betalingen
Volgens de hierboven vermelde criteria, wordt de impact op de resultatenrekening geschat als volgt:

EUR ‘000 2007 2008 2009 Totaal

Geschatte impact op de winst- en verliesrekening 699 206 46 951

Warrants 2008
Real heeft de intentie om bij een succesvolle afronding van het overnamebod onder een nieuw aandelenoptieplan 6.650.000 nieuwe warrants uit 
te geven (zogenaamde “Warrants 2008”) om deze toe te kennen aan bepaalde belangrijke werknemers van Dolmen.

TOELICHTING 30 - PENSIOENEN EN GELIJKAARDIGE VERPLICHTINGEN

Pensioenplannen

Real Software voorziet pensioenplannen voor bepaalde werknemers in België, Frankrijk en Nederland.
De Belgische pensioenplannen omvatten voornamelijk toegezegde bijdrageregelingen met een minimum gegarandeerde opbrengst. Omdat 
deze plannen gefinancierd worden door een verzekeringsovereenkomst dat voorziet in een gegarandeerde opbrengst, werden deze verwerkt als 
toegezegde bijdrage regelingen (Defined Contribution plannen).

31/12/2007 31/12/22006

Toegezegde bijdrage regelingen EUR ‘000 EUR ‘000

Bedragen betaald voor deze plannen 65 54

Toegezegde pensioenregelingen

De netto verplichting op de balans is als volgt samengesteld:

Toegezegde pensioenregeling verplichting - gefinancierde plannen 623 846

Reeële waarde vd plan activa -415 -494

Deficit gefinancierde plannen 207 352

Toegezegde pensioenregeling verplichting - niet gefinancierde plannen 112 148

Totaal tekort (overschot) 320 500

Niet verrekende anciënniteit

Niet verrekende actuariëel (verlies) winst 101 -55

Netto toegezegde verplichting/(vordering) (1) 421 445

Bedragen opgenomen in de verlies- en winstrekeningen:

Aan het dienstjaar toegerekende pensioenlasten 45 45

Rentelasten op toegezegde pensioenregelingen 41 42

Verwacht rendement op fondsbeleggingen -19 -20

Opgenomen kost mbt de verstreken diensttijd 0 0

Opgenomen actuariële (winst)/verlies) -54 -36

Periodieke pensioenlast 14 30

Het werkelijke rendement op fondsbeleggingen was: -17 -18

Bedragen opgenomen in de verlies- en winstrekeningen onder de rubriek personeelslasten

De pensioenregeling is als volgt samengesteld:

Toegezegde pensioenregeling verplichting begin boekjaar 994 982
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Aan het dienstjaar toegerekende pensioenlasten 45 45

Werknemersbijdragen 10 12

Rentelasten 41 42

Betaalde pensioenlasten -144 0

Actuariële winst (verlies) -211 -87

Toegezegde pensioenregeling verplichting einde boekjaar 735 994

De fondsbeleggingen  zijn als volgt samengesteld:

Reële waarde fondsbeleggingen begin boekjaar 494 413

Verwacht rendement op fondsbeleggingen 19 20

Bijdragen betaald door de werkgever 38 52

Bijdragen betaald door de werknemer 10 12

Vergoedingen -144 0

Actuariële winst (verlies) -1 -2

Reële waarde fondsbeleggingen einde boekjaar 415 494

De belangrijkste categorieën van fondsbeleggingen in procenten tov de totale fondsbelleggingen zijn:

Verzekeringscontracten 100% 100%

De voornaamste actuariële hypothesen gebruikt op balansdatum (gewogen gemiddelden):

Discontovoet 5,10% 4,46%

Verwacht rendement op fondsbeleggingen 4,25% 4,25%

Geschatte loonsverhogingen 4,27% 4,28%

De aanpassingen gedurende de laatste twee jaren zijn de volgende:

Toegezegde pensioenregeling verplichting 735 994

Reële waarde vd plan activa -415 -494

Overschot / (tekort) 320 500

Gedane aanpassingen mbt pensioenregeling n.a. n.a.

Gedane aanpassingen mbt plan activa -1 -2

De verwachte bijdrage voor de onderneming voor 2008 bedragen 49 KEUR.

(1) De afwijking met de verplichtingen mbt het personeel op de balans is een voorziening voor brugpensioenen bij RLS NV.

TOELICHTING 31 - GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

1) Kapitaalverhoging

Voor de betaling van de uitgestelde vergoeding in het kader van de overname van Axias NV in juli 2007, gaf Real op 28 januari 2008 543.389 
aandelen uit. De uigifte zorgde voor een verhoging van het maatschappelijk kapitaal met €34.142; terwijl het overblijvende gedeelte - de 
inbreng van een schuld - van €221.298, geboekt werd als een uitgiftepremie en verminderd werd van de schuld ten aanzien van de vroegere 
aandeelhouders van Axias NV.

Na deze kapitaalsverhoging bedraagt het kapitaal €17.842.045,53 vertegenwoordigd door 284.017.936 aandelen.

Na deze transactie heeft de raad van bestuur nog steeds het recht het kapitaal van Real te verhogen met een maximale bedrag van €17.773.761,50 
exclusief de mogelijk uitgiftepremies. Dit geeft de raad van bestuur de mogelijkheid tot het uitgeven van 282.930.958 nieuwe aandelen (aan een 
fractiewaarde van 0,06282 per aandeel dat toegewezen wordt aan het maatschappelijk kapitaal van de Onderneming, en exclusief de mogelijk 
uitgiftepremies).

2) Lancering van de tender voor de overname van Dolmen

Zoals meegedeeld in het persbericht van 20 december 2007, lanceerde Real een tender voor de overname van de aandelen van Dolmen. De 
tender werd gelanceerd op 20 februari 2008. Voor meer gedetaileerde informatie over de tender verwijzen we naar de prospectus; deze is 
beschikbaar op onze website (www. realsoftwaregroup.com).
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TOELICHTING 32 - VERBONDEN PARTIJEN

De directe moedervennootschap en ultieme controlerende partij van de groep zijn Real Holdings LLC en Gores Technology Group LLC Inc in de VS.

Transacties tussen de vennootschap en haar dochterondernemingen, die verbonden partijen zijn, worden geëlimineerd in de consolidatie en 
worden hier niet toegelicht.  Transacties met andere verbonden partijen worden hieronder toegelicht en hebben voornamelijk betrekking op 
commerciële transacties uitgevoerd aan de heersende marktvoorwaarden.

Verkoop van goederen en diensten Aankoop van goederen en diensten

Commerciële transacties 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000

Real Holdings LLC 158 2.329

Dochteronderneming Gores Technology Group 726 688

Andere verbonden ondernemingen 0 0 0 0

Joint Ventures - niet-geconsolideerd deel 0 202 0 74

Diensten tussen verbonden ondernemingen werden uitgevoerd aan de heersende marktvoorwaarden en met waarborgen die gebruikelijk zijn 
voor vergelijkbare transacties in de markt.

Bedrag verschuldigd door 
verbonden partijen

Bedrag verschuldigd aan 
verbonden partijen

Openstaande saldo’s 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000

Real Holdings LLC -63 13.443

Dochteronderneming Gores Technology Group 313 55

Andere verbonden ondernemingen 0 0 0 0

Joint Ventures - niet-geconsolideerd deel 0 8 0 9

VERGOEDING EN VOORDELEN

Het vergoedingspakket van de niet-uitvoerende bestuurders is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. Het benoemings- 
en remuneratiecomité maakt aanbevelingen aan de raad van bestuur met betrekking tot de remuneratiepolitiek, richtlijnen en objectieven van 
de bestuurders en executive managers van de vennootschap.

BESTUURDERS

Rechtstreekse vergoeding

Volgens de Code Lippens dient de vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders rekening te houden met hun verantwoordelijkheden en bestede 
uren. Niet-uitvoerende bestuurders hebben geen recht op prestatiegebonden vergoedingen zoals bonussen, lange termijnaandelenoptieplannen, 
bijkomende voordelen of pensioenvoordelen.

Tijdens het boekjaar 2007 werd geen vergoeding betaald aan de bestuurders voor bijkomende geleverde diensten. Als algemene regel heeft Real 
geen enkel voordeel dat prestatiegebonden is toegekend aan niet-uitvoerende bestuurders, onafhankelijke bestuurders noch andere bestuurders. 
Deze regel is in overeenstemming met de aanbeveling in de Code Lippens.

In tegenstelling tot de Code Lippens is de raad van bestuur van oordeel dat de niet-uitvoerende bestuurders niet vergoed moeten worden 
voor hun mandaat, behalve in zoverre ze een onafhankelijk bestuurder zijn. Dientengevolge, en op aanbeveling van Reals benoemings- en 
remuneratiecomité bestaat de vergoeding uit de volgende elementen:

Een vaste jaarlijkse uitbetaling per (niet-uitvoerende) bestuurder ten belope van 11.800 euro;
Een dubbele compensatie voor de voorzitter van de raad van bestuur, op voorwaarde dat hij een onafhankelijke bestuurder is, van 23.600 
euro (niet toepasselijk in 2007); 
Een vaste vergoeding van 1.200 euro per vergadering van de raad van bestuur en/of subcomités waaraan de betrokken bestuurder 
deelneemt (verminderd tot 600 euro in geval van een telefonische conferentie); en
Voor bijkomende vergaderingen vereist voor de noodwendigheden van de onderneming, wordt dezelfde variabele compensatie betaald.

De vergoeding voor de niet-uitvoerende bestuurders wordt berekend per kalenderjaar en elk halfjaar uitbetaald. De basis voor de berekening van 
de vergoeding is de aansprakelijkheid van de bestuurders, waarvoor een minimumvergoeding is vastgesteld. Om bovendien actieve inspanningen 
van bestuurders te erkennen, wordt er een vaste vergoeding toegekend per bijgewoonde vergadering. De berekening is gebaseerd op een 
gemiddelde van 11 vergaderingen van de raad van bestuur en zijn subcomités zes vergaderingen van de raad van bestuur, d.i. een per kwartaal, 
één strategische vergadering en één begrotingsvergadering) en een gemiddelde van vier comitévergaderingen (auditcomité of benoemings- en 
remuneratiecomité), plus één mogelijke aanvullende vergadering die handelt over andere aangelegenheden.

»
»

»

»
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De algemene vergadering van 28 maart 2006 besloot 174.600 euro ter beschikking te stellen voor de vergoeding van de onafhankelijke 
bestuurders voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2006. De eigenlijke kost tijdens het boekjaar 2006 bedroeg 141.779 euro.

De algemene vergadering van 27 maart 2007 besloot 174.600 euro ter beschikking te stellen voor de vergoeding van de onafhankelijke 
bestuurders voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2007 Op 31 december 2007 bedroeg het totale bedrag aan vergoedingen betaald 
aan onafhankelijke bestuurders 81.840 euro; er werden voor 87.300 euro voorzieningen getroffen.

De totale bruto vergoeding voor het boekjaar 2007 voor de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders, inclusief vaste, variabele en uitzonderlijke 
vergoedingen, bedroeg 864.140,04 euro, waarvan 466.840 euro betaald werd in 2007 en het resterende bedrag in 2008.

In 2007 betaalde Real zijn huidig Afgevaardigd Bestuurder, Gores Technology Küsnacht Branch, vertegenwoordigd door Ashley W. Abdo een 
bonus van 283.573 euro, gerelateerd aan zijn prestaties in 2007, waarvan 275.000 euro geprovisioneerd werd op het einde van het boekjaar 
2006. Onder de managementdienstenovereenkomst gesloten tussen Real en Gores Technology, Ltd, Küsnacht Branch, bedroeg de totale bruto 
vergoeding voor 2007 420.000 euro, waarvan 385.000 euro al betaald werd. De vaste vergoeding omvat alle uitgaven, behalve kosten voor 
telefoon, restaurant, logement en zakenreizen. In dezelfde overeenkomst, aangaande de prestaties in 2007, werd een bijkomende vergoeding 
(bonus) voorzien bij het bereiken van welbepaalde targets, vastgelegd door de raad van bestuur. In dit opzicht werd een provisie aangelegd van 
275.000 euro bij het afsluiten van het boekjaar 2007.
 
In 2007 werd een overeenkomst afgesloten met All Together BVBA, vertegenwoordigd door Bruno Segers, die met ingang van 1 februari 
2008 werd aangesteld als Managing Director. Deze overeenkomst voorziet in een vaste jaarlijkse vergoeding van 300.000 euro, betaalbaar 
in 12 schijven, en een bijkomende vergoeding van 195.000 euro bij het bereiken van welbepaalde targets. De vaste vergoeding omvat alle 
uitgaven, behalve kosten voor telefoon, fax, internet, restaurant, business entertainment, vervoer- en hotelkosten bij zakenreizen. Deze kosten 
worden vergoed bij voorlegging van ondersteunende documenten. Elke partij heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te beëindigen, 
mits naleving van een opzeggingstermijn van drie maanden in 2007, zes maanden in 2008, negen maanden in 2009 en twaalf maanden 
vanaf 2010. De dienstverleningsovereenkomst legt strikte verplichtingen op aan de manager zowel met betrekking tot niet-concurrentie als tot 
vertrouwelijkheid.

In het licht van de succesvolle overname moet worden vermeld dat Dolmen specifieke uitzonderlijke bonusovereenkomsten gesloten heeft met 
sommige van haar key-managers om hen te belonen voor hun inspanningen bij de voorbereiding van de voorgestelde transactie en om hen te 
motiveren om minstens een jaar na de overname door Real bij Dolmen (of in geval van fusie, bij de eengemaakte entiteit) te blijven. 

Real is van oordeel dat het behoud van deze key-managers vitaal is om de continuïteit te verzekeren en om de integratie van Dolmen in Real te 
vergemakkelijken met het oog op de fusie van beide ondernemingen.

Deze uitzonderlijke bonusovereenkomsten voorzien een voorwaardelijke retentiepremie, een succespremie die betrekking heeft op de overname 
en/of een succespremie die betrekking heeft op de daaropvolgende fusie. Deze bonusovereenkomsten zijn onderworpen aan de goedkeuring van 
de algemene aandeelhoudersvergadering van Dolmen. De totale maximumkost voor Dolmen van deze overeenkomsten (inclusief toepasselijke 
belastingen en socialezekerheidsbijdragen) bedraagt ongeveer 671.000 euro. 

Real erkent bovendien dat op 19 december 2007 Dolmen en haar huidige CEO Managing Director, de heer Jan De Ville een overeenkomst 
gesloten hebben met betrekking tot de beeïndiging van de heer Jan De Ville’s tewerkstellingsovereenkomst. De heer Jan De Ville stapt op als 
CEO van Dolmen met ingang van 1 april 2008. De totale maximumkost voor Dolmen van het beëindigingspakket dat is overeengekomen met 
de heer Jan De Ville bedraagt ongeveer 450.000 euro (inclusief toepasselijke belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (exclusief prepensioen, 
betaalbaar vanaf 1 september 2011 tot en met 31 augustus 2016, waarvan de totale kost voor Dolmen geraamd wordt op 25.000 euro).

In geval het overnamebod succesvol afgerond wordt zal Real (a) op de eerstvolgende algemene vergadering van Dolmen na het afronden van het 
overnamebod, de beslissing goedkeuren die genomen werd door de raad van bestuur van Dolmen om hogervermelde speciale verloningspakketten 
toe te staan, op voorwaarde van goedkeuring door de algemene vergadering van Dolmen en (b) onherroepelijk afstand doen van alle rechten 
dat het mogelijks heeft als gevolg van het overnamebod om de geldigheid of afdwingbaarheid van deze beslissing aan te vechten op grond van 
artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. 

Real zal geen van de key-managers (d.i. de managers opgesomd in Hoofdstuk 6) ontslaan gedurende een periode van een jaar na het afsluiten 
van het overnamebod, behalve wanneer de raad van bestuur van Real daar unaniem toe beslist (afwezige bestuurders of bestuurders die zich 
onthouden van de stemming tellen niet als negatieve stemmen).

Onkosten

Bovenop bovenvermelde vergoedingen, die enkel van toepassing zijn op onafhankelijke bestuurders of uitvoerende bestuurders, hebben alle 
bestuurders recht op de terugbetaling van alle gedane onkosten (bvb. reis- of accommodatiekosten met betrekking tot vliegreizen, bijzondere 
communicatiekosten, enz.) op voorwaarde dat deze onkosten ondersteund zijn door rechtvaardigingsstukken.

Tijdens het boekjaar 2007 zijn voor een totaal van 110.054 euro onkostennota’s terugbetaald aan bestuurders. Dit bedrag omvat onder meer 
huisvesting voor de Afgevaardigd Bestuurder-CEO in de nabijheid van Reals hoofdkantoren en gerelateerde onkosten, voor een totaal van 41.728 
euro.
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Leningen

Real Software heeft geen leningen toegekend aan de leden van de raad van bestuur.  

UITVOEREND MANAGEMENT

De vergoeding van het uitvoerend management wordt vastgesteld door de raad van bestuur op aanbeveling van het benoemings- en 
remuneratiecomité, na aanbeveling van de CEO.

De vergoeding van het uitvoerend management is bedoeld om uitvoerende managers aan te trekken, te behouden en te motiveren. Het niveau 
en de structuur van de vergoeding zijn onderworpen aan een jaarlijkse herziening van het benoemings- en remuneratiecomité, dat rekening 
houdt met de vigerende marktpraktijken. Het jaarlijks toezicht houdt geen automatische herzieningsmechanismen in, behalve wanneer wettelijk 
vereist.

De vergoeding van de leden van het uitvoerend management bestaat uit de volgende elementen:
Ieder lid van het uitvoerend management heeft recht op een vaste basisvergoeding die aansluit bij de verantwoordelijkheden, 
relevante ervaring en competenties in lijn met de gangbare vergoedingen voor gelijkwaardige functies en een variabele vergoeding 
die vastgesteld wordt door de raad van bestuur en die in lijn ligt met de doelstellingen van de onderneming en persoonlijke 
managementdoelstellingen.
Aan ieder lid van het uitvoerend management kan de mogelijkheid geboden worden deel te nemen aan een aandelenoptieplan, in 
overeenstemming met de aanbevelingen gemaakt door het benoemings- en remuneratiecomité, na aanbeveling van de CEO.

In 2007 betaalde Real het resterende bedrag aan bonussen van 2006, voor een totaal bedrag van 411.334,23 euro.

»

»

De totale vergoeding met betrekking tot boekjaar 2007 van het uitvoerend management, behalve de CEO (zie hierboven), en bestaande 
uit de CFO, COO, Operations Manager Retail, Vice President Sales & Marketing, Vice President Client Delivery, Vice President International 
Operations en Secretaris Generaal bedroeg 2.108.490,15 euro. Van dit bedrag was 310.413,33 euro betaalbaar als variabele vergoeding en 
resultaatsgerelateerde bonussen voor 2007, waarvan 56.922 euro betaald werd in 2007 en het resterende bedrag betaald wordt in 2008.

Deze bedragen zijn brutobedragen exclusief socialezekerheidsbijdragen voor Real en haar verbonden ondernemingen.

Alle leden van het uitvoerend management, behalve de Managing Director-CEO Gores Technology Ltd., Küsnacht Branch en de CEO, All Together 
BVBA en de CTO Werner Prühs zijn tewerkgesteld op basis van een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomsten zijn in het algemeen 
van onbepaalde duur, met een proefperiode. De arbeidsovereenkomsten kunnen beëindigd worden op ieder moment door de onderneming, 
behoudens een contractuele opzeggingsperiode. De arbeidsovereenkomst bevat strikte niet-concurrentiebedingen voor 12 maanden, alsook 
confidentialiteitsbedingen en IP overdrachtsbepalingen.

Gores Technology Ltd. London, Küsnacht Branch is tewerkgesteld op basis van een dienstenovereenkomst. Het dienstencontract kan op elk 
moment beëindigd worden, behoudens een opzegperiode van drie maand, of onmiddellijk in geval van controlewijziging. Het dienstencontract 
legt eveneens niet-concurrentie- en confidentialiteitsverplichtingen op aan de manager.

Real Software heeft geen leningen toegekend aan de leden van haar raad van bestuur.

Aandelen en warrants in het bezit van bestuurders en het uitvoerend management

Op de datum van dit Prospectus waren geen aandelen van de onderneming in het bezit van leden van de raad van bestuur van Real, behalve de 
25.000 aandelen gehouden door Jos Nijns, CFO. 

Als onderdeel van het aandelenoptieplan Warrants 2007, heeft Real aandelenopties uitgegeven en toegekend aan sommige leden van het senior 
managemnt en sommige van zijn executives, meer bepaald All Together BVBA, de managementvennootschap van de heer Bruno Segers, en 
Werner Prühs Consulting, de managementvennootschap van de heer Werner Prühs, Jos Nijns, Paul De Schrijver, Thierry de Vries en Zander 
Colaers, die de onderneming ondertussen al verlaten heeft. 

Voor meer informatie betreffende de Warrants 2007 en de andere (historische) aandelenoptieplannen, zie Hoofdstuk 14. Real voorziet verder 
de uitgifte van een nieuw pakket warrants “Warrants 2008” genaamd, onder de omstandigheden en voorwaarden hierboven beschreven onder 
Hoofdstuk 14.
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TOELICHTING 33 - BEEINDIGDE BEDRIJFSACTIVITEITEN

Op 16 januari 2007 kondigde Real de verkoop aan, van haar Retail point-of-sale (POS) activiteiten aan Centric. De beslissing van Real om de 
Retail POS activiteit te verkopen is genomen wegens de aanhoudende consolidatie binnen de Retail IT-markt en de nood aan schaalvergroting op 
europees vlak om zo winstgevend te blijven en ‘state of the art’ oplossingen te blijven aanbieden. Daarenboven vormen IT-oplossingen in verband 
met software de kernactiviteiten van Real, waarbij verticale softwaretoepassingen, bedrijfsoplossingen en software ontwikkeling in de Benelux 
en in Frankrijk worden aangeboden. De Retail afdeling van Real is gebouwd rondom de POS hardware (kasregister) en de bijhorende software 
en dienstverlening. Alhoewel software bij de POS activiteiten hoort past de POS hardware niet goed bij de IT-oplossingsstrategie van Real. Als 
gevolg van de overdracht zal Real al zijn energie en inspanningen kunnen richten op het doen groeien van de overblijvende meest belangrijke 
software IT-oplossingen, zowel intern als door fusies en/of overnames.

Per 31 december 2006 werden de Retail activiteiten geboekt als een groep activa aangehouden voor verkoop. Het resultaat van de beëindigde 
bedrijfsactiviteiten, opgenomen in de winst- en verliesrekeningen worden hieronder voorgesteld.

31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

Resultaat van het boekjaar voor beëindigde bedrijfsactiviteiten

Bedrijfsopbrengsten -60 13.274

Omzet 0 13.158

Andere bedrijfsopbrengsten -60 116

Bedrijfskosten -340 -11.912

Aankopen handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 0 -2.178

Diensten en diverse goederen -227 -2.271

Personeelslasten -113 -7.244

Afschrijvingen en waardeverminderingen 0 -476

Voorzieningen 0 253

Andere bedrijfskosten 0 4

OPERATIONEEL RESULTAAT voor eenmalige opbrengsten en kosten -400 1.362

Eenmalige opbrengsten 3.386 0

Herstructureringskosten 538 1.172

Bijzondere waardeverminderingen 0 0

Andere eenmalige kosten 186 -232

OPERATIONEEL RESULTAAT (EBIT) 3.710 2.302

Aandeel in de winst in geassocieerde deelnemingen 0 0

Beleggingsinkomsten 0 0

Financiële inkomsten 0 0

Financiële kosten 0 0

Winst (verlies) van het boekjaar voor winstbelastingen 3.710 2.302

Winstbelastingen (1) -103

Winst (verlies) van het boekjaar van beëindigde bedrijfsactiviteiten 3.607 2.302

(1) Winstbelastingen op de verkoop van beëindigde bedrijfsactiviteiten in Real Software Frankrijk and Real Software Nederland.
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Kasstromen van beëindigde bedrijfsactiviteiten

De impact van de verkoop van de beëindigde bedrijfsactiviteiten in 2007 op de kasstroom, is voorgesteld als “Opbrengst door verkoop van 
een dochteronderneming” in het geconsolideerd kasstroomoverzicht. Het belangrijkste deel van deze opbrengsten werden gebruikt voor de 
vermindering van de openstaande schuld bij Credit Suisse van €13,5m naar €7,5m.

De Onderneming heeft een schuld gerelateerd aan de beïndigde bedrijfsactiviteiten van 76 KEUR om de huur van de kantoren van Real Software 
Frankrijk te dekken.

TOELICHTING 34 - HANDELS- EN OVERIGE SCHULDEN

31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

Handelsschulden 8.272 11.463

Overige schulden 18.272 28.638

Uitgestelde inkomsten 2.131 3.141

Te betalen kosten 2.177 11.065

Overige schulden 13.965 14.431

Handels- en overige schulden 26.544 40.101

De totale handelsschulden per 31 december 2006 bestaan, zoals in de tabel hierboven vermeld, uit 11.463 KEUR handelsschulden en 2.722 
KEUR handelsschulden geassocieerd met activa aangehouden voor verkoop.

De te betalen kosten bevatten overlopende interesten op leningen. In 2007 betaalde de Onderneming €10,5m over te dragen interesten aan 
de referentie-aandeelhouder.

De overige schulden bevatten zowel de sociale schulden als BTW schulden.

De gemiddelde credit periode is 82 dagen (in 2006, 109 dagen). Het lager aantal dagen komt door de verbeterde kassituatie van de 
Onderneming en door de tijdsbepaling van de hardware transacties.

Er werden geen interesten betaald voor late betalingen.

De Groep heeft een financieel risico-beheersingsbeleid om te garanderen dat alle schulden betaald worden binnen de betalingstermijn.
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TOELICHTING 35 - OVERNAMES

1. Beschrijving van het overgenomen bedrijf

A. Overname van Axias NV
Op 3 juli 2007 heeft Real Software Axias NV, een Belgische onderneming gespecialiseerd in projecten in Customer Relationship Management 
(CRM), Business Intelligence (BI) en Enterprise Resource Planning (ERP) oplossingen, overgenomen. Het bedrijf past perfect in de Real Software 
strategie gegeven zijn focus op drie strategische Real oplossingsdomeinen, zijn gevestigde reputatie op de Belgische markt en de expertise van 
zijn mensen en het management.
De Groep heeft 100% van de aandelen van Axias NV overgenomen voor een bedrag van €5.150.000. 33% wordt uitgesteld voor één jaar en is 
afhankelijk van het aantal werknemers na minstens één jaar en een ander 33% wordt uitgesteld voor twee jaar en is afhankelijk van het aantal 
werknemers na minstens twee jaar. 
De vergoeding wordt volledig betaald in aandelen van Real Software waarvoor het aantal uit te geven aandelen op afwikkelingsdatum bepaald 
wordt als 33% van 5.150 KEUR gedeeld door de gemiddelde prijs van het aandeel van Real Software 30 dagen voor de afwikkelingsdatum.
De direct aan de overname toerekenbare kosten bedragen 194 KEUR.
Had Axias overgenomen geweest per 1 januari 2007, dan had de geconsolideerde opbrengst en winst respectievelijk 2.818 KEUR en 339 KEUR 
hoger geweest.
De opbrengst en winst van Axias die in de geconsolideerde bedragen van Real Software begrepen zijn sinds de overnamedatum, bedragen 
respectievelijk €2,9m and €0,3m.
De betaalde goodwill heeft voornamelijk betrekking op de toegang tot gespecialiseerd personeel op vlak van ERP-implementatie dat niet kon 
opgenomen worden als een immaterieel actief in overeenstemming met IAS.

B. Stijging van participatie in Supply Chain Software NV
Op 12 oktober 2007 verhoogde Real Software zijn participatie in Supply Chain Software NV (SCS NV) van 60% tot 100%. Dit laat toe om de 
activiteiten volledig te integreren zodat Real’s verkoop- en distributiecapaciteit en SCS’ uitzonderlijke supply chain management kennis elkaar 
aanvullen en versterken.
De Groep heeft de overige 40% van de aandelen van SCS NV overgenomen voor een symbolisch bedrag van €1.
Er waren geen direct aan de overname toerekenbare kosten.
Had SCS volledig geconsolideerd geweest vanaf 1 januari 2007, dan had de geconsolideerde opbrengst en winst respectievelijk 1.466 KEUR en 
36 KEUR hoger geweest.
De opbrengst en winst van SCS die in de geconsolideerde bedragen van Real Software begrepen zijn sinds de overnamedatum, bedragen 
respectievelijk 463 KEUR en 267 KEUR.
Na de rëele waarde analyse volgens IFRS 3, resulteerde de overgenomen bijkomstige participatie van 40% in SCS NV in een negatieve goodwill 
(zie onderaan).
De negatieve goodwill heeft voornamelijk te maken met de werkgerelateerde schulden van SCS NV.

2. Overzicht van de overgenomen activa en verplichtingen

Axias NV (in KEUR) SCS NV (in KEUR)

Boekwaarde Reële waarde 
aanpassingen

Reële 
waarde op 

moment van 
overname

Boekwaarde Reële waarde 
aanpassingen

Reële 
waarde op 

moment van 
overname

Vaste activa 73 0 73 8 8

Immateriële vaste activa 3 3 0 0

Materiële vaste activa 70 70 8 8

Financiële activa 0 0 0 0

Uitgestelde belastingen 0 0 0 0

Vlottende activa 1.777 0 1.777 839 839

Voorraden 0 0 0 0

Handelsvorderingen 760 760 394 394

Andere vorderingen 50 50 0 0

Andere vlottende activa 636 636 6 6

Geldmiddelen en kasequivalenten 331 331 439 439

Langlopende verplichtingen 24 0 24 3 3

Provisies 0 0 3 3
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Uitgestelde belastingen 0 0 0 0

Financiële verplichtingen 24 24 0 0

Andere langlopende verplichtingen 0 0 0 0

Kortlopende verplichtingen 1.415 97 1.512 398 105 503

Financiële schulden 433 433 0 0

Handels- en andere schulden 622 622 133 133

Personeelsvoordelen 252 252 224 105 329

Andere kortlopende verplichtingen 108 108 40 40

Belastingschulden 0 97 97 0 0

Netto identificeerbare activa, 
verplichtingen en voorwaardelijke 
verplichtingen

411 -97 314 446 -105 341

Totale aankoopvergoeding 5.051

Reële waarde van de vergoeding op 
balansdatum

1.751

Uitgestelde reële waarde van de 
vergoeding

3.202

Direct aan de overname toerekenbare 
kosten

98

Goodwill 4.737

Negatieve goodwill opgenomen in 
de winst- en verliesrekening

-341

De initiële boekhoudkundige verwerking van de overname van Axias NV werd enkel bepaald op een voorlopige basis op de balansdatum. Op 
het moment van afsluiten van dit jaarverslag waren de nodige marktwaarderingen en andere berekeningen nog niet gefinaliseerd en werden 
de aanpassingen aan de goodwill, zoals hierboven beschreven, enkel op een voorlopige basis bepaald gebaseerd op de beste schatting van de 
bestuurders.

De negatieve goodwill werd opgenomen onder de lijn “eenmalige opbrengsten” in de winst- en verliesrekening.

3. Netto kasstroom uit de overname

31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

Totaal betaalde aankoopvergoeding bij overname 1.751 0

Niet-geldelijke vergoeding -1.751

Vergoeding betaald in geldmiddelen en kasequivalenten 0 0

Overgenomen geldmiddelen en kasequivalenten -770

Netto kasstroom uit de overname -770 0

Effect van de overnames op het geconsolideerd kasstroomoverzicht:

31/12/2007 31/12/2007

EUR ‘000 EUR ‘000

zoals voorgesteld in 
het geconsolideerd 
kasstroomoverzicht

Aanpassingen 
m.b.t. de 

overnames 
(IFRS 3)

Kasstroom 
overzicht na 

aanpassingen

Bedrijfsresultaat (EBIT) 7.817 7.817

Afschrijvingen en waardeverminderingen 844 844

Mutatie voorzieningen -2.566 -2.566

(Winst) / Verliezen op verkoop van activa -3.428 -3.428

Uitgifte van kapitaalaandelen 699 699

Negatieve goodwill 0 -341 -341

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 3.366 3.025



finAnciëLE�infoRMAtiE
-�110�-����

Wijzigingen in werkkapitaal (2) -7.224 -429 -7.653

Netto kasstroom -3.858 -4.628

Betaalde belastingen op het resultaat -952 -952

Netto kasstroom uit operationele activiteiten -4.810 -5.580

Ontvangen intresten 871 871

Investeringen in immateriële vaste activa -454 -454

Investeringen in materiële vaste activa -813 -813

Nieuwe investeringen in geassocieerde deelnemingen 50 50

Overname van filialen 0 770 770

Buitengebruikstellingen van financiële vaste activa 5.843 5.843

Activa aangehouden voor handelsdoeleinden -8.257 -8.257

Cash op geblokkeerde rekening voor de overname van Dolmen (2) -41.000 -41.000

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten -43.760 -42.990

Betaalde intresten -11.902 -11.902

Ontvangsten door uitgifte van obligatielening 74.218 74.218

Increase / Decrease financial liabilities repayments -13.245 -13.245

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten 49.071 49.071

Totale kasstroom 501 501

TOELICHTING 36 - ACTIVA AANGEHOUDEN VOOR HANDELSDOELEINDEN

Om het behalen van een beter rendement op een surplus aan geldmiddelen investeerde de Groep in BEVEK’s. Het gemiddelde rendement van 
deze BEVEK’s is ongeveer 4% op jaarbasis. Zowel de gerealiseerde als de niet-gerealiseerde winsten op deze BEVEK’s werden geboekt als 
financiële inkomsten. Deze BEVEKS’s worden gebruikt door Airial (Frankrijk), Oriam (Frankrijk) en door Real Software NV (België). Deze activa 
worden gewaardeerd aan de reële waarde.

31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

BEVEK’s 9.992 1.736

Zie ook toelichting 37 over Financiële instrumenten
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TOELICHTING 37 - FINANCIELE INSTRUMENTEN

Beheer van het kapitaal

De Groep beheert zijn kapitaal door het verzekeren van de continuïteit van de enititeiten van de Groep en door het optimaliseren van de 
schuld- en eigen-vermogensbalans. Om deze doelstelling te bereiken worden nieuwe leningen slechts aanvaard na de goedkeuring door het 
Financieringscomité. Leningen worden enkel aangegaan met het oog op de verdere groei van de Onderneming door middel van overnames.
De Groep beschouwt als ratio de verhouding van de nettoschuld ten opzichte van de EBITDA, waarvan de maximale waarde gehandhaafd door 
de Groep 4 is.

De nettoschuld op EBITDA:

31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

Schuld 67.262 21.732

Activa aangehouden voor handelsdoeleinden 9.992 1.736

Geldmiddelen en kasequivalenten 48.076 6.575

Nettoschuld 9.194 13.421

EBITDA (1) 4.950 7.239

Nettoschuld / EBITDA ratio 1,86 1,85

(1) EBITDA wordt bepaald als EBIT verminderd met de afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.

Categorieën van financiële instrumenten

31/12/2007 31/12/2006

EUR ‘000 EUR ‘000

Financiële activa

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met 
verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening

Aangehouden voor handelsdoeleinden 9.992 1.736

Als zodanig aangewezen bij eerste opname

Afgeleide instrumenten in aangewezen afdekkingsrelaties

Tot einde looptijd aangehouden beleggingen

Leningen en vorderingen 81.280 39.326

Voor verkoop beschikbare financiële activa

Financiële verplichtingen

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met 
verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening

Aangehouden voor handelsdoeleinden

Als zodanig aangewezen bij eerste opname

Afgeleide instrumenten in aangewezen afdekkingsrelaties

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 93.807 61.833

Financiële-garantiecontracten

De Groep houdt geen leningen of vorderingen aan die aangewezen zijn als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 
waardeverminderingen in de winst- en verliesrekening.
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Reële waarde van financiële instrumenten
De bepaling van de reële waarde van financiële activa en financiële verplichtingen gebeurt als volgt:

de reële waarde van financiële activa en financiële verplichtingen waarvan de voorwaarden gebruikelijk zijn en die verhandeld zijn op 
actieve liquide markten wordt bepaald door verwijzing naar de officiële marktnoteringen;
de reële waarde van overige financiële activa en verplichtingen (met uitzondering van afgeleide instrumenten) wordt bepaald in 
overeenstemming met algemeen aanvaarde waarderingsmethodes die gebaseerd zijn op verdisconteerde kasstroomanalyses en die 
gebruik maken van waarneembare huidige markttransacties en noteringen van gelijkaardige instrumenten;
de reële waarde van afgeleide instrumenten wordt bepaald aan de hand van berekeningen op basis van gequoteerde prijzen. In het 
geval dat zulke prijzen niet beschikbaar zijn, worden verdisconteerde kasstroomanalyses gebruikt aan de hand van de aangewezen 
rendementscurve voor de duur van de niet-optionele afgeleide instrumenten, en optiewaarderingsmodellen voor optionele afgeleide 
instrumenten; en
de reële waarde van financiële-garantiecontracten wordt bepaald aan de hand van optiewaarderingsmodellen waarvan de voornaamste 
veronderstellingen zijn: de waarschijnlijkheid van wanbetaling door de tegenpartij geextrapoleerd vanuit marktgebaseerde 
kredietinformatie en het bedrag van verlies in geval van wanbetaling.

De reële waarde wordt geschat gebaseerd op verdisconteerde kasstromen aan de hand van huidige marktintrestvoeten met een aangewezen 
kredietspreiding.

De Groep beschouwt dat de boekwaardes van financiële activa en verplichtingen opgenomen in de jaarrekening hun reële waardes benaderen.

»

»

»

»

Beheer van financiële risico’s
De Groep is slechts beperkt blootgesteld aan de krediet- en liquiditeitsrisico’s.

A. Kredietrisico
Het klantenbestand van Real bestaat voornamelijk uit middelgrote en grote klanten die onder de vorm van een wettelijke rechtspersoon opereren 
en waarvoor financiële informatie publiekelijk beschikbaar is. Het klantenbestand is relatief stabiel en de betalingshistoriek wordt zeer dicht 
opgevolgd door de “credit and collection department” van de Groep. In het geval van nieuwe klanten, wordt een kredietanalyse opgemaakt 
vooraleer de klant wordt aanvaard.
De maximale blootstelling aan het kredietrisico komt overeen met de boekwaarde van elke vordering.

Zie ook toelichting 19 m.b.t. de handels- en andere vorderingen voor een ouderdomsanalyse van de vorderingen.

B. Liquiditeitsrisico
De ultieme verantwoordelijkheid voor de liquiditeitsrisico ligt bij het “Finance Committee” en het “Treasury Management”. Het “Treasury 
Management” volgt de liquiditeit van elke onderneming van de Groep van nabij op via gedetailleerde kasstroomplanning en -voorspellingen. Dit 
wordt voornamelijk uitgevoerd via een systeem van cash pooling om een teveel aan kasmiddelen binnen de ondernemingen van de Groep te 
beperken.
Factoring wordt gebruikt in enkele ondernemingen om hun liquiditeitspositie te verbeteren. De factoring-overeenkomst omvat geen materieel 
risico, aangezien het risico beperkt is tot 5% van de totale overgedragen vorderingen.

C. Valutarisico
De Groep heeft als functionele valuta de euro en is enkel werkzaam in EURO-landen. De groep koopt en verkoopt geen goederen of diensten 
in andere valuta dan de euro, behalve m.b.t. de consulting fees gefactureerd aan Gores Ltd (in US Dollar) dat 200 KEUR bedroegen in 2007 en 
daarom als immaterieel worden beschouwd.

D. Intrestrisico’s
De Groep is slechts beperkt blootgesteld aan het intrestrisico, aangezien de Groep enkel leningen heeft met een vaste rentevoet, behalve m.b.t. 
de schuld gerelateerd aan de factoring dat onderworpen is aan een variabele intrestvoet (EURIBOR 3M + 0,6%).
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TOELICHTING 38 - AUDIT OPINIE»
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2. ENKELVOUDIGE JAARREKENING

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de
onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

NAAM:

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Adres: Nr.:

Postnummer: Gemeente:

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van

Internetadres *:

Ondernemingsnummer 0429.037.235

DATUM 2/10/2007 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van 
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van 25/03/2008

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1/01/2007 31/12/2007tot

Vorig boekjaar van 1/01/2006 31/12/2006tot

De bedragen van het vorige boekjaar zijn

Real Software

Prins Boudewijnlaan

2550 Kontich

26

zijn niet **

 NAT.  VOL  1.1 Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.
40 1 EUR

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

 0429.037.235

/

Antwerpen

identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Bienvenueda avenua 1466 , . Pacific Palisades, CA, Verenigde Staten van Amerika

Functie : Bestuurder

Honour Scott Michael

Mandaat : 11/05/2005- 28/03/2011

Bloemenlaan 12 , 1150 Brussel 15, België

Functie : Bestuurder

Davignon Viscount Etienne

Mandaat : 1/10/2004- 1/10/2010

Le Corbusièrlaan 23 , 2050 Antwerpen 5, België

Functie : Bestuurder

JPD Consult     BVBA     0867.515.243

Mandaat : 1/10/2004- 1/10/2010

Vertegenwoordigd door :
Depaemelaere Jean-Pierre

Zeedijk 450 , bus 401, 8670 Koksijde, België

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: 

Totaal aantal neergelegde bladen: 

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

*   Facultieve vermelding.
**  Schrappen wat niet van toepassing is.

Nummers van de secties van het standaardformulier die niet werden neergelegd
omdat ze niet dienstig zijn:

53
5.3.6, 5.16 

JAARVERSLAG, VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de
onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

NAAM:

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Adres: Nr.:

Postnummer: Gemeente:

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van

Internetadres *:

Ondernemingsnummer 0429.037.235

DATUM 2/10/2007 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van 
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van 25/03/2008
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Vorig boekjaar van 1/01/2006 31/12/2006tot
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2550 Kontich

26

zijn niet **

 NAT.  VOL  1.1 Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.
40 1 EUR

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

 0429.037.235

/

Antwerpen

identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Bienvenueda avenua 1466 , . Pacific Palisades, CA, Verenigde Staten van Amerika

Functie : Bestuurder

Honour Scott Michael

Mandaat : 11/05/2005- 28/03/2011
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Vertegenwoordigd door :
Depaemelaere Jean-Pierre

Zeedijk 450 , bus 401, 8670 Koksijde, België

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: 

Totaal aantal neergelegde bladen: 

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

*   Facultieve vermelding.
**  Schrappen wat niet van toepassing is.

Nummers van de secties van het standaardformulier die niet werden neergelegd
omdat ze niet dienstig zijn:

53
5.3.6, 5.16 

JAARVERSLAG, VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de
onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

NAAM:

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Adres: Nr.:

Postnummer: Gemeente:

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van

Internetadres *:

Ondernemingsnummer 0429.037.235

DATUM 2/10/2007 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van 
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van 25/03/2008
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Vorig boekjaar van 1/01/2006 31/12/2006tot
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zijn niet **

 NAT.  VOL  1.1 Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.
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JAARVERSLAG, VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
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Nr.  0429.037.235  VOL  1.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Stijn Streuvelslaan 13 , 3190 Boortmeerbeek, België

Functie : Bestuurder

DR Associates     BVBA     0462.765.422

Mandaat : 1/10/2004- 1/10/2010

Vertegenwoordigd door :
Roodhooft Filip

Stijn Streuvelslaan 13 , 3190 Boortmeerbeek, België

Loma Rosada 4217 , 79934 El Paso, Texas, Verenigde Staten van Amerika

Functie : Voorzitter van de raad van bestuur

Patton William B. Jr.

Mandaat : 1/10/2004- 1/10/2010

Wilshire Boulevard 10877 , 90024 Los Angeles, California, Verenigde Staten van Amerika

Functie : Bestuurder

Page Joseph

Mandaat : 1/10/2004- 1/10/2010

Alte Landstrasse 39 , bus A, 8700 Küsnacht, Zwitserland

Functie : Gedelegeerd bestuurder

Gores Technology Ltd

Mandaat : 8/01/2006- 8/01/2012

Vertegenwoordigd door :
Abdo Ashley Warren

Alte Landstrasse 39 , bus A, 8700 Küsnacht, Zwitserland

8th Street 923 , 90266 Manhatten Beach California, Verenigde Staten van Amerika

Functie : Bestuurder

Stone Mark

Mandaat : 1/10/2005- 28/03/2011

Louisalaan 240 , 1050 Brussel 5, België

Functie : Commissaris

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA (IBR025)     CVBA     0429.053.863

Mandaat : 29/03/2005- 29/03/2008

Vertegenwoordigd door :
Blomme William - vennoot (1167)

Berkenlaan 8 , bus B, 1831 Diegem, België

2/53
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Nr.  0429.037.235  VOL  1.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE
Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.

Werd de jaarrekening geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris
is? JA

Indien JA, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor
en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A.    Het voeren van de boekhouding van de onderneming **,
B.    Het opstellen van de jaarrekening **,
C.    Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D.    Het corrigeren van de jaarrekening.

NEE *./

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,
kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van alle erkende boekhouder of erkende boekhouder-
fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn
opdracht.

Lidmaatschaps-
nummer

Aard van de 
opdracht

(A, B, C en/of D)
Naam, voornamen, beroep en woonplaats

*    Schrappen wat niet van toepassing is.
**   Facultatieve vermelding.
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BALANS NA WINSTVERDELING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Materiële vaste activa

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Oprichtingskosten

Terreinen en gebouwen ....................................................

Installaties, machines en uitrusting ...................................

Meubilair en rollend materieel ...........................................

Leasing en soortgelijke rechten ........................................

Overige materiële vaste activa .........................................

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ...........................

Financiële vaste activa
 5.4/

Verbonden ondernemingen ..............................................

Deelnemingen ............................................................

Vorderingen ................................................................

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ..............................................................................

Deelnemingen ............................................................

Vorderingen ................................................................

Andere financiële vaste activa ...........................................

Aandelen ....................................................................

Vorderingen en borgtochten in contanten ...................

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar

Handelsvorderingen ....................................................

Overige vorderingen ...................................................

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden .........................................................................

Grond- en hulpstoffen .................................................

Goederen in bewerking ...............................................

Gereed product ...........................................................

Handelsgoederen ........................................................

Onroerende goederen bestemd voor verkoop .............

Vooruitbetalingen .......................................................

Bestellingen in uitvoering ..................................................

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Handelsvorderingen ..........................................................

Overige vorderingen ..........................................................

Geldbeleggingen

Eigen aandelen .................................................................

Overige beleggingen .........................................................

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

 5.2

 5.1

 5.3

 5.5.1

 5.14

 5.14

 5.5.1/
 5.6

 5.6

......................................................................

.................................................................

.....
........................................................
..............

............................................................

..........

..........................................................

.........

.............................................................

......
.......................................
............................

............................

............................

...................................

................................

...................................................................

...................................................................

.......................................................

............
.....................................................
..............

4.599.601,00

3.856.938,00

962.056,00

607.610,00

34.449,00

2.251.876,00

947,00

37.030.953,00

133.193,00

28.441.221,00

28.155.485,00

28.155.485,00

285.736,00

285.736,00

67.670.493,00

13.186.847,00

11.573.475,00

1.613.372,00

49.004.857,00

49.004.857,00

1.895.683,00

3.583.106,00

104.701.446,00

33.568.463,00

169.527,00

4.917.880,00

5.109.617,00

1.883.544,00

497.314,00

132.319,00

2.545.606,00

50.834,00

23.371.439,00

23.005.485,00

23.005.485,00

50.000,00

50.000,00

315.954,00

315.954,00

20.476.239,00

597.314,00

597.314,00

597.314,00

15.982.503,00

15.904.125,00

78.378,00

81.975,00

81.975,00

2.153.720,00

1.660.727,00

54.044.702,00

20/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

280/1

280

281

282/3

282

283

284/8

284

285/8

29/58

29

290

291

3

30/36

30/31

32

33

34

35

36

37

40/41

40

41

50/53

50

51/53

54/58

490/1

20/58

Toel.
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Codes Boekjaar Vorig boekjaarPASSIVA

Reserves

EIGEN VERMOGEN

Uitgiftepremies

Kapitaal
Geplaatst kapitaal .............................................................
Niet-opgevraagd kapitaal ..................................................

Wettelijke reserve.............................................................
Onbeschikbare reserves ..................................................

Voor eigen aandelen ..................................................
Andere .......................................................................

Overgedragen winst (verlies)

Grote herstellings- en onderhoudswerken .........................

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ........................

Belastingen .......................................................................

Uitgestelde belastingen

Overige risico's en kosten .................................................

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

Financiële schulden ..........................................................

Achtergestelde leningen ..............................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen .........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................

Kredietinstellingen ......................................................

Overige schulden ........................................................

Handelsschulden ..............................................................

Leveranciers ...............................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 
vervallen ............................................................................

Belastingen .................................................................

Overige schulden ..............................................................

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

 5.7

...............................................................

.........................................................................................
............

......................................................................

.................................................................................

............

......................................(+)/(-)

........................................................

...........

............................................

.......................

Belastingvrije reserves ......................................................
Beschikbare reserves .......................................................

Kapitaalsubsidies

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het 
netto-actief

..................................................................

....
.............................................................................
.................VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .........

.........Voorzieningen voor risico's en kosten ................................
................................

............................................................................

........

Te betalen wissels ......................................................

Bezoldigingen en sociale lasten ..................................

 5.9

 5.8

 5.9

Overige schulden ..............................................................

Schulden op ten hoogste één jaar ........................................
...........................

Financiële schulden .........................................................

Kredietinstellingen .......................................................

Overige leningen .........................................................

Handelsschulden ...............................................................

Leveranciers ...............................................................

Te betalen wissels ......................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ..............................................................

17.807.904,00
17.807.904,00

1.516.962,00

2.715,00
2.639.570,00

-15.180.248,00

10/15

10
100
101
11
12
13
130
131

1311
1310

132

14
15

19

16

160/5

160

161

162

163/5

Herwaarderingsmeerwaarden ...............................................
.......................

133

168

17/49

17

170/4

170

171

172

173

174

175

1750

1751

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45 5.9

.......................................................

............
...................................................
................

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

678.957,00
678.957,00

24.508,00

654.449,00

96.933.380,00
80.700.868,00

79.001.368,00

76.120.105,00

2.547.259,00

334.004,00

1.699.500,00

13.233.921,00

309.509,00

23.797,00

23.797,00

5.106.353,00

5.106.353,00

5.178.311,00

1.320.410,00

3.857.901,00

2.615.951,00

2.998.591,00

104.701.446,00 54.044.702,00

3.031.437,00
17.573.866,00

17.573.866,00

476.221.031,00

2.944.491,00
226.526,00
75.680,00

75.680,00
2.715,00

2.639.570,00

-493.707.951,00

2.823.881,00
2.823.881,00

42.926,00

2.780.955,00

48.189.384,00
17.092.614,00

17.092.614,00

2.808.810,00

14.283.804,00

17.337.730,00

294.049,00

744.797,00

744.797,00

8.042.369,00

8.042.369,00

7.253.329,00

2.139.806,00

5.113.523,00

1.003.186,00

13.759.040,00

7.089.109,00

2.944.491,00
226.526,00
75.680,00

75.680,00

Toel.

 5.9
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Nr.  0429.037.235  VOL  3

RESULTATENREKENING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfskosten

Bedrijfsopbrengsten

Omzet ..............................................................................

Geproduceerde vaste activa ..............................................

Andere bedrijfsopbrengsten ...............................................

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ...........................

Aankopen .....................................................................

Afname (toename) van de voorraad ...................(+)/(-)

Diensten en diverse goederen ...........................................

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ............(+)/(-)

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in 
uitvoering en handelsvorderingen - Toevoegingen 
(terugnemingen) ........................................................(+)/(-)

Andere bedrijfskosten ........................................................

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-
kosten ............................................................................ (-)

Bedrijfswinst(verlies)

Opbrengsten uit financiële vaste activa .............................

Opbrengsten uit vlottende activa .......................................

Financiële opbrengsten

Kosten van schulden ........................................................

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen - Toevoegingen (Terugneming) ..............(+)/(-)

Andere financiële kosten ...................................................

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor 
belasting

 5.10

..................................................................

.

....................................................................... (+)/(-)

Toename (afname) in de voorraad goederen in
bewerking en gereed product en in de bestellingen in 
uitvoering ..................................................................(+)/(-)

 5.10

Afschrijvingen en waardeverminderingen op
 oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste 
activa ................................................................................

 5.10

Voorzieningen voor risico's en kosten - Toevoegingen 
(bestedingen en terugnemingen) ..............................(+)/(-)  5.10

 5.10

.....................................................(+)/(-)

.........................................................

................

Andere financiële opbrengsten .........................................  5.11

Financiële kosten  5.11

41.711.810,00

38.364.603,00

44.608,00

3.302.599,00

41.517.638,00

828.747,00

231.433,00

597.314,00

11.859.281,00

27.969.643,00

1.372.263,00

-307.414,00

-295.996,00

91.114,00

194.172,00

2.331.615,00

1.361.889,00

959.342,00

10.384,00

5.447.111,00

143.500,00

-2.921.324,00

5.303.611,00

57.270.176,00

51.471.638,00

93.809,00

5.704.729,00

54.807.106,00

3.062.234,00

3.224.753,00

-162.519,00

13.675.948,00

37.191.347,00

1.489.646,00

-73.542,00

-824.163,00

285.636,00

2.463.070,00

4.341.684,00

4.090.765,00

8.909,00

242.010,00

6.746.047,00

6.318.556,00

427.491,00

58.707,00

70/74

70

630

62

71

72

74

60/64

60

600/8

609

61

631/4

635/7

640/8

649

9901

75

750

751

752/9

65

650

651

652/9

9902

Toel.

..............................................................

.............

........................................................................

...

6/53



finAnciëLE�infoRMAtiE
-�12��-

Nr.  0429.037.235  VOL  3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Uitzonderlijke opbrengsten

Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële
vaste activa .......................................................................

Andere uitzonderlijke opbrengsten ....................................

Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen
op oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa .......................................................................

Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke 
kosten ......................................................................... (-)

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ............

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa ..............

Andere uitzonderlijke kosten .............................................

Uitzonderlijke kosten

Belastingen ......................................................................

Regularisering van belastingen en terugneming van 
voorzieningen voor belastingen .........................................

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting

Winst (Verlies) van het boekjaar

...................................................

...................

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten
Toevoegingen (bestedingen) ....................................(+)/(-)

 5.11

..........(+)/(-)

Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen 

Terugneming van waardeverminderingen op financiële
vaste activa .......................................................................
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke
risico's en kosten ..............................................................
Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa ...................

..........................................................

............

....................

....................
Overboeking naar de uitgestelde belastingen .....................

.....................
Belastingen op het resultaat ........................................(+)/(-)  5.12

....................................(+)/(-)

Onttrekking aan de belastingvrije reserves .........................
.........................

Overboeking naar de belastingvrije reserves .......................
.......................

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-)

5.723.759,00

5.679.579,00

483.542,00

-1.595.304,00

1.256.843,00

822.003,00

2.318.893,00

12.221,00

12.609,00

388,00

2.306.672,00

2.306.672,00

44.180,00

1.980.760,00

39.847,00

1.569.574,00

371.339,00

-926.451,00

301.022,00

-3.316.257,00

18.811,00

2.069.973,00

2.965.918,00

-8,00

312,00

320,00

2.965.926,00

2.965.926,00

76

760

664/8

663

762

763

764/9

66

660

661

662

761

669

9905

689

780

680

67/77

670/3

77

9904

789

9903

Toel.
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..............................(+)/(-)

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies .............................................

Andere rechthebbenden .........................................................................

aan de wettelijke reserves ......................................................................

Vergoeding van het kapitaal ....................................................................

Bestuurders of zaakvoerders ...................................................................

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het eigen vermogen

Over te dragen winst (verlies) 

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..............................................

aan de reserves ......................................................................................

Tussenkomst van de vennoten (of de eigenaar) in het verlies

Uit te keren winst

Te bestemmen winst(verlies)saldo

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar ....................(+)/(-)

........................................................

.............

.........................................................

............

..........................................................(+)/(-)

................

................
........................................................................................
.............

aan de overige reserves ........................................................................

-491.401.279,00

2.306.672,00

-493.707.951,00

476.221.031,00

476.221.031,00

-15.180.248,00

-493.707.951,00

2.965.926,00

-496.673.877,00

-493.707.951,00

9906

(9905)

14P

791/2

791

792

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/6

691

..................................................(+)/(-)
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

TOELICHTING

Nieuwe kosten van het boekjaar ............................................................

Kosten van oprichting en kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte van
leningen en andere oprichtingskosten ...................................................

Herstructureringskosten ........................................................................

Mutaties tijdens het boekjaar

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

..........................................

............................

Waarvan

Andere ..........................................................................................(+)/(-)

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

Afschrijvingen.........................................................................................

STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN

..........................................

............................

     xxxxxxxxxxxxxxx 169.527,00

36.334,00

133.193,00

133.193,00

8003

8004

(20)

200/2

204

20P

8002
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Geboekt .....................................................................................................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

......................................

................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......

......

Teruggenomen want overtollig ..................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Mutaties tijdens het boekjaar

568.698,00

568.698,00

568.698,00

568.698,00

8031

8041

8051

8121P

8071

8051P

8021

8091

8101

8081

8121

210

8111
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Geboekt .....................................................................................................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN 
EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

......................................

................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

......................................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......

......

Teruggenomen want overtollig ..................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Mutaties tijdens het boekjaar

1.316.305,00

946.675,00

570.349,00

158.625,00

1.728.029,00

177.023,00

96.770,00

1.026.928,00

701.101,00

8032

8042

8052

8122P

8072

8052P

8022

8092

8102

8082

8122

211

8112

11/53



finAnciëLE�infoRMAtiE
-�12��-����

Nr.  0429.037.235  VOL  5.2.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Geboekt .....................................................................................................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

GOODWILL

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

......................................

................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................................

.................................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......

......

Teruggenomen want overtollig ..................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Mutaties tijdens het boekjaar

95.338.983,00

90.790.733,00

95.338.983,00

649.750,00

91.440.483,00

3.898.500,00

8033

8043

8053

8123P

8073

8053P

8023

8093

8103

8083

8123

212

8113

12/53



finAnciëLE�infoRMAtiE
-�12��-

Nr.  0429.037.235  VOL  5.2.4

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

VOORUITBETALINGEN

......................................

................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......

......

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

Mutaties tijdens het boekjaar

1.194.114,00

1.194.114,00

1.194.114,00

1.194.114,00

8034

8044

8054

8124P

8074

8054P

8024

8094

8104

8084

8124

213

8114

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen want overtollig ..................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

13/53



finAnciëLE�infoRMAtiE
-�1�0�-����

Nr.  0429.037.235  VOL  5.3.1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

.......................................

...............................
     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................................

...............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afgeboekt .................................................................................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

TERREINEN EN GEBOUWEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar .....................................................
.................

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

......

......

3.189.854,00

6.208,00

2.159.612,00

1.036.450,00

26,00

1.231.942,00

74.394,00

962.056,00

1.306.310,00

8171

8181

8191

8251P

8211

8191P

8161

8231

8241

8221

8321P

8271

8251

8281

8301

8311

8291

8321

(22)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen want overtollig ..................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

14/53



finAnciëLE�infoRMAtiE
-�1�1�-

Nr.  0429.037.235  VOL  5.3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

.....................................

.................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................................

...............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

......

......

9.260.918,00

434.856,00

2.616.237,00

7.079.537,00

214.418,00

2.506.095,00

6.471.927,00

607.610,00

8.763.604,00

8172

8182

8192

8252P

8212

8192P

8162

8232

8242

8222

8322P

8272

8252

8282

8302

8312

8292

8322

(23)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen want overtollig ..................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

15/53



finAnciëLE�infoRMAtiE
-�1�2�-����

Nr.  0429.037.235  VOL  5.3.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

.....................................

.................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

......

......

1.230.885,00

10.621,00

496.514,00

8.221,00

1.098.566,00

396.244,00

710.543,00

34.449,00

8173

8183

8193

8253P

8213

8193P

8163

8233

8243

8223

8323P

8273

8253

8283

8303

8313

8293

8323

(24)

744.992,00

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen want overtollig ..................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

16/53



finAnciëLE�infoRMAtiE
-�1���-

Nr.  0429.037.235  VOL  5.3.4

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

......................................

................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

......

......

WAARVAN

Terreinen en gebouwen

Installaties, machines en uitrusting

Meubilair en rollend materieel

..............................................................

........

..................................................................................

..........

......................................................................

4.284.849,00

147.760,00

4.137.089,00

1.739.243,00

273.091,00

127.121,00

1.885.213,00

2.251.876,00

2.226.647,00

25.229,00

8174

8184

8194

8254P

8214

8194P

8164

8234

8244

8224

8324P

8274

8254

8284

8304

8314

8294

8324

(25)

250

251

252

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen want overtollig ..................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

17/53



finAnciëLE�infoRMAtiE
-�1�4�-����

Nr.  0429.037.235  VOL  5.3.5

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

......................................

................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

......

......

441.374,00

144.006,00

297.368,00

390.540,00

13.400,00

107.519,00

296.421,00

947,00

8175

8185

8195

8255P

8215

8195P

8165

8235

8245

8225

8325P

8275

8255

8285

8305

8315

8295

8325

(26)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen want overtollig ..................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

18/53



finAnciëLE�infoRMAtiE
-�1�5�-

Nr.  0429.037.235  VOL  5.3.6

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

......................................

................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

......

......

8176

8186

8196

8256P

8216

8196P

8166

8236

8246

8226

8326P

8276

8256

8286

8306

8316

8296

8326

(27)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen want overtollig ..................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

19/53



finAnciëLE�infoRMAtiE
-�1���-����

Nr.  0429.037.235  VOL  5.4.1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

......................................

................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

.....................................

.....................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN
AANDELEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................................

.....................................

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................
..............................

Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................
..............................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...........................
...........................

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...........................
...........................

Mutaties tijdens het boekjaar

Toevoegingen ............................................................................................

Terugbetalingen..........................................................................................

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

Wisselkoersverschillen .....................................................................(+)/(-)

Overige mutaties ..............................................................................(+)/(-)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
EINDE BOEKJAAR .........................................................................................

..

...........................

...........................

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

87.126.819,00

5.150.000,00

92.276.819,00

64.121.334,00

64.121.334,00

28.155.485,00

8371

8381

8391

8451P

8411

8391P

8361

8431

8441

8421

8521P

8471

8451

8481

8501

8511

8491

8521

8551P

8541

8581

8601

8611

8591

8621

8631

8551

(280)

281P

(281)

8651

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen want overtollig ..................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

20/53



finAnciëLE�infoRMAtiE
-�1�7�-

Nr.  0429.037.235  VOL  5.4.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

......................................

................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

.....................................

.....................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING -
DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................................

.....................................
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar..............................

..............................
Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................
..............................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
..........................

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING
BESTAAT -VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Mutaties tijdens het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER 
EINDE BOEKJAAR .........................................................................................

..

...........................

...........................
     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

682.973,00

125.000,00

557.973,00

632.973,00

75.000,00

557.973,00

8372

8382

8392

8452P

8412

8392P

8362

8432

8442

8422

8522P

8472

8452

8482

8502

8512

8492

8522

8552P

8542

8582

8602

8612

8592

8622

8632

8552

(282)

283P

(283)

8652

...........................

...........................

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen want overtollig ..................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Toevoegingen ............................................................................................

Terugbetalingen..........................................................................................

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

Wisselkoersverschillen .......................................................................(+)/(-)

Overige mutaties ................................................................................(+)/(-)

21/53



finAnciëLE�infoRMAtiE
-�1���-����

Nr.  0429.037.235  VOL  5.4.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

.......................................

...............................
     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................................

...............................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

.....................................

.....................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................................

.....................................
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................

..............................
Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................
..............................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...........................
...........................

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...........................
...........................

Mutaties tijdens het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER 
EINDE BOEKJAAR .........................................................................................

..

...........................

...........................

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

315.954,00

30.218,00

285.736,00

8373

8383

8393

8453P

8413

8393P

8363

8433

8443

8423

8523P

8473

8453

8483

8503

8513

8493

8523

8553P

8543

8583

8603

8613

8593

8623

8633

8553

(284)

285/8P

(285/8)

8653

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen want overtollig ..................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Toevoegingen ............................................................................................

Terugbetalingen..........................................................................................

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

Wisselkoersverschillen .....................................................................(+)/(-)

Overige mutaties ..............................................................................(+)/(-)
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DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN AANGEHOUDEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282
van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de 
posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.

NAAM, volledig adres van de ZETEL 
en zo het een onderneming naar 

Belgisch recht betreft, 
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten

rechtstreeks doch-
ters

Aantal % %

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

Jaarrekening
per

Munt-
code

Eigen vermogen Nettoresultaat

(+) of (-)
(in eenheden)

Supply Chain Software NV 31/12/2006 EUR
Prins Boudewijnlaan 26 
2550 Kontich
België
0437.627.475

1.025.297 237.200

. 1500 100,00 0,00

Xenia NV 31/12/2006 EUR
Prins Boudewijnlaan 26 
2550 Kontich
België
0460.066.446

325.403 -1.363

. 2500 100,00 0,00

Oriam BO 31/12/2006 EUR
Parvis de Saint Maur 8 
94100 Saint Maur des Fosses
Frankrijk

847.371 222.120

. 9993 99,93 0,00

Airial Conseil SA BO 31/12/2006 EUR
Rue Bellini 3 
92806 Puteaux Cedex
Frankrijk

2.540.733 385.126

. 48918 99,98 0,00

Real Solutions BO 31/12/2006 EUR
Rue d'Eich 33 
1461 Luxemburg
Luxemburg

1.597.286 1.251.889

. 2170 99,95 0,00

Real Services NV 31/12/2006 EUR
Prins Boudewijnlaan 26 
2550 Kontich
België
0472.031.001

55.635 446

. 650 100,00 0,00

ECO2BE.com NV 31/12/2005 EUR
Molenhuizen 25 
3980 Tessenderlo
België
0472.154.527

-32.935 -100.013

. 620 50,00 0,00
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DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN AANGEHOUDEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL 
en zo het een onderneming naar 

Belgisch recht betreft, 
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten

rechtstreeks doch-
ters

Aantal % %

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

Jaarrekening
per

Munt-
code

Eigen vermogen Nettoresultaat

(+) of (-)
(in eenheden)

Real Software Frankrijk BO 31/12/2006 EUR
Rue Pereire 106 
78100 Saint Germain en Laye
Frankrijk

-41.461 -339.420

. 499994 99,99 0,00

Real Software Nederland BO 31/12/2006 EUR
Spacelab 37 
3824 NS Amesfoort
Nederland
         B

442.468 131.526

. 40 100,00 0,00

Axias NV 31/12/2006 EUR
Prins Boudewijnlaan 24A , bus B
2550 Kontich
België
0471.808.988

71.227 56.523

. 2500 100,00 0,00
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ONDERNEMINGEN WAARVOOR DE ONDERNEMING AANSPRAKELIJK IS IN HAAR HOEDANIGHEID VAN ONBEPERKT
AANSPRAKELIJK VENNOOT OF LID

De jaarrekening van elk van de ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is, wordt bij de voorliggende jaarrekening
gevoegd en samen hiermee openbaar gemaakt, tenzij in de tweede kolom de reden wordt vermeld waarom dit niet het geval is; deze
vermelding gebeurt door te verwijzen naar de van toepassing zijnde code (A,B of C) die onderaan het blad wordt bepaald.

De jaarrekening van de vermelde onderneming:

A. wordt door deze onderneming openbaar gemaakt door neerlegging bij de Nationale Bank van België;

B. wordt door deze onderneming daadwerkelijk openbaar gemaakt in een ander lidstaat van de Europese Unie,
     overeenkomstig artikel 3 van de richtlijn 68/151/EEG;
C. wordt door integrale of evenredige consolidatie opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de onderneming die is 
    opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen 
    inzake de geconsolideerde jaarrekening.

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM
en zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,

HET ONDERNEMINGSNUMMER
Eventuele code

Prins Boudewijnlaan 26 

2550 Kontich

België

0437.627.475

Supply Chain Software NV A

Prins Boudewijnlaan 26 

2550 Kontich

België

0460.066.446

Xenia NV A

Prins Boudewijnlaan 26 

2550 Kontich

België

0472.031.001

Real Services NV A

Spacelab 37 

3824NS Amesfoort

Nederland

         B

Real Software Nederland BO B

Prins Boudewijnlaan 24A , bus B

2550 Kontich

België

0471.808.988

Axias NV A
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OVERIGE GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag .....................................

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van 

Aandelen

Vastrentende effecten

Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen ...................................

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Niet-opgevraagd bedrag ........................................................................................

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

hoogstens één maand ....................................................................................

meer dan één jaar ...........................................................................................

meer dan één maand en hoogstens één jaar ..................................................

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

48.931.026,00

42.066.735,00

6.864.291,00

73.831,00 81.975,00

8681

8682

52

8684

51

53

8686

8687

8688

8689

...................................................................................................................

.

..............................................................................................

......................

..............................................................

......................................................

...........................................

...........................................

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

OVERLOPENDE REKENINGEN
Boekjaar

Over te dragen kosten 3.582.360,00

Verkregen opbrengsten 746,00
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STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar.......................................................

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar........................................................

100P

(100)

XXXXXXXXXXXXXX 17.573.866,00

17.807.904,00

Wijzigingen tijdens het boekjaar
Codes Bedragen Aantal aandelen

Kapitaalsverhoging (inbreng in natura Axias NV) 234.038,00 3.725.531

Kapitaalsverhoging (incorporatie uitgiftepremies 476.221.031,00

Kapitaalsvermindering (incorporatie verliezen) -476.221.031,00

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

Aandelen zonder nominale waarde 17.807.904,00 283.474.447

Op naam................................................................................................................

Aan toonder...........................................................................................................

8702

8703

XXXXXXXXXXXXXX

1.027.745

282.446.702

XXXXXXXXXXXXXX

Codes
Niet-opgevraagd

bedrag
Opgevraagd,

niet-gestort bedragNiet-gestort kapitaal

Niet-opgevraagd kapitaal ......................................................................................

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal .........................................................................

Aandeelhouders die nog moeten volstorten 

(101)

8712

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Eigen aandelen

Boekjaar

Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag
..........................Aantal aandelen

Gehouden door haar dochters

Codes

8722

8731

8732

8721

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN

Bedrag van de lopende converteerbare leningen

Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741

8740 75.000.000,00

Maximum aantal uit te geven aandelen 8742 134.892.086

Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN

Aantal inschrijvingsrechten in omloop

8746

8745 14.440.000

8747 14.440.000

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751 17.807.904,00

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.........

................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.........

.............................................................................

..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................

............................................

.............................................................................................

..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...........................................
.........................................................................................................
..............................
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Aandelen buiten kapitaal

Boekjaar

Verdeling

Aantal aandelen

Daaraan verbonden stemrecht

Uitsplitsing van de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Codes

8762

8771

8781

8761..............................................................................................................................
......... .......................................................................................................

................................

...................................................................

..................................................................................................................................................
........................................................

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE 
KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN

Totaal aantal effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht uitgegeven door Real 
Aantal
%

Actuele stemrechten: (verbonden aan de momenteel uitstaande Real aandelen)

Real Holdings LLC / 110,255,675 / 25.44%
KBC Financial Products Ltd.(*) / 32,056,000 / 7.40%
KBC Financial Products Ltd. (*) (aandelen geleend aan anderen) / 27,944,000 / 6.45%
Fortis Investment Management NV / 14,961,143 / 3.45%
UBS AG / 9,174,334 / 2.12%
Deutsche Bank AG / 3,682,917 / 0.85%
Andere / 85,943,867 / 19.83%

Totaal huidige stemrechten 284,017,936 

Potentiële (toekomstige) stemrechten: (verbonden aan aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen dat zal uitgegeven
worden bij uitoefening van) 

Warrants 2005 (**) / 0 / 0%
Warrants 2007 (***) / 14,440,000 / 3.33%
Converteerbare Obligaties 2007 (****) / 134,892,086 (*****)/ 31.13%
UBS AG / 15,287,770 / 3.53%
KBC Financial Products Ltd / 4,046,763 / 0.93%
Sandell Asset Management Corp. / 19,784,173 / 4.57%

Totaal potentiële stemrechten 433,350,022

(*) in verband met de uitgifte van de Converteerbare Obligaties 2007, KBC Financial Products Ltd. Heeft een overeenkomst afgesloten met
Real Holdings LLC in juli 2007, om tot 60 miljoen Real aandelen te lenen voor een periode van maximum drie jaar. 
(**) Deze Warrants 2005 werden gecreëerd in het kader van het toegestane kapitaal door de raad van bestuur op 28 juli 2005, werden
toegekend aan de begunstigden van het plan, maar werden geweigerd.
(***) Deze Warrants 2007 werden gecreëerd in het kader van het toegestane kapitaal door de raad van bestuur op 3 juli 2007 binnen het
kader van een aandelenoptie plan voor het personeel van Real. Raadpleeg voor meer details met betrekking tot de specifieke bepalingen
inzake de Warrants 2007 .
(****) De raad van bestuur heeft converteerbare obligaties uitgegeven in juli 2007 binnen het kader van het toegestane kapitaal op 5 juli
2007 waarop volledig was ingeschreven op 6 juli 2007 voor een bedrag van 75 miljoen Euro. Indien alle converteerbare obligaties zouden
omgezet worden tegen de initiële omzettingsprijs van 0.556 Euro per aandeel, zou het totale bedrag van openstaande aandelen van Real
toenemen met 134,892,086 aandelen. Raadpleeg voor meer details met betrekking tot de specifieke bepalingen inzake de Converteerbare
Obligaties hieronder.
(*****) Dit getal vertegenwoordigt het totale aantal uitstaande aandelen van Real die uitgegeven zouden worden, indien de Converteerbare
Obligaties 2007 geconverteerd zouden worden aan hun initiële conversieprijs (gelijk aan 0,556 Euro per aandeel). Echter, de bepalingen en
voorwaarden die de uitgifte van de Converteerbare Obligaties 2007 regelen, voorzien in verscheidene aanpassingsmechanismen. Het is
bijgevolg meer dan waarschijnlijk, indien en in die mate dat een gedeelte van of alle Converteerbare Obligaties 2007 geconverteerd zouden
worden, Real een verschillend aantal aandelen zou uitgeven. Momenteel werden geen van de Converteerbare Obligaties 2007 voorgelegd
voor conversie.
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Nr.  0429.037.235  VOL  5.8

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN

Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK
BEDRAG VOORKOMT.

Voorzieningen voor verliezen op WIU 18.784,00

Andere 635.665,00
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Codes Boekjaar

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

Overige leningen ................................................................................................................................

Leveranciers .......................................................................................................................................

Te betalen wissels .............................................................................................................................

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 

Handelsschulden ......................................................................................................................................
.

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar 

Financiële schulden ...................................................................................................................................

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

.....................................

................................

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens
5 jaar 

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER
DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

Overige schulden ......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

....

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar .......................................................
.......................................................

309.509,00

245.880,00

63.629,00

309.509,00

77.424.863,00

76.120.105,00

1.050.241,00

254.517,00

1.699.500,00

79.124.363,00

1.576.505,00

1.497.018,00

79.487,00

1.576.505,00

8811

8821

8831

8841

8801

8851

8861

8871

8881

8891

(42)

8901

8802

8812

8822

8832

8842

8852

8862

8872

8882

8892

8902

8912

8803

8813

8823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

8893

8903

8913

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

Overige leningen ................................................................................................................................

Leveranciers .......................................................................................................................................

Te betalen wissels .............................................................................................................................

Handelsschulden ......................................................................................................................................
.

Financiële schulden ...................................................................................................................................

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

Overige schulden ......................................................................................................................................

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

Overige leningen ................................................................................................................................

Leveranciers .......................................................................................................................................

Te betalen wissels .............................................................................................................................

Handelsschulden ......................................................................................................................................
.

Financiële schulden ...................................................................................................................................

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

Overige schulden ......................................................................................................................................
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Codes Boekjaar

Totaal door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden of onherroepelijk beloofd op activa 
van de onderneming

....................................................

.................

Belastingen

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

(begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ...............................................

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming ...........................................................................................................................

..
SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

(post 450/3 van de passiva)

Vervallen belastingschulden ....................................................................................................................

Niet-vervallen belastingschulden ...............................................................................................................

Geraamde belastingschulden ....................................................................................................................

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ............................................

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten .......................................................

3.099.368,00

2.701.735,00

397.633,00

3.099.368,00

1.320.410,00

3.857.901,00

8931

8941

8951

8961

8921

8971

8981

8991

9001

9011

9051

9021

9061

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9022

9062

9012

9072

9073

450

9076

9077

9052

Leveranciers .......................................................................................................................................

Te betalen wissels .............................................................................................................................. 9042

9032

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

Overige leningen ................................................................................................................................

Leveranciers .......................................................................................................................................

Te betalen wissels .............................................................................................................................

Handelsschulden ......................................................................................................................................
.

Financiële schulden ...................................................................................................................................

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

Overige schulden ......................................................................................................................................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ...............................................

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

Overige leningen ................................................................................................................................

Leveranciers .......................................................................................................................................

Te betalen wissels .............................................................................................................................

Handelsschulden ......................................................................................................................................
.

Financiële schulden ...................................................................................................................................

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

Overige schulden ......................................................................................................................................
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Boekjaar

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

OVERLOPENDE REKENINGEN

Toe te rekenen kosten 156.134,00

Toe te rekenen intresten 715.057,00

Over te dragen maintenance 1.474.939,00

Over te dragen omzet 651.320,00

Andere 1.141,00
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BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar
BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Andere bedrijfsopbrengsten

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende 
bedragen ............................................................................................................. 81.162,00 63.821,00740

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers ingeschreven in het personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ..................................................................

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ....................

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................................

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ...............................................

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ................................................

Personeelskosten

Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ........................................ (+)/(-)

Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorzieningen voor pensioenen

Geboekt .........................................................................................................

Teruggenomen ..............................................................................................

Waardeverminderingen

Andere ................................................................................................................ 

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen .....................................

Andere personeelskosten ....................................................................................

Pensioenen ..........................................................................................................

Op handelsvorderingen

Voorzieningen voor risico's en kosten

Toevoegingen .....................................................................................................

Bestedingen en terugnemingen ..........................................................................

Andere bedrijfskosten

Bedrijfsbelastingen en -taksen .............................................................................

Uitzendkrachten en ter beschikking van de ondernemng gestelde 
personen

Kosten voor de onderneming ...............................................................................

417

425,1

710.832

557

962.450

574,9

19.920.682,00

6.144.186,00

410.845,00

1.493.930,00

26.895.773,00

8.107.833,00

333.617,00

1.854.124,00

-18.418,00 -18.172,00

100.025,00

307.414,00 173.567,00

243.000,00

538.996,00

289.823,00

1.113.986,00

28.946,00

62.168,00

58.163,00

227.473,00

2

3,5

6.625

238.636,00

5

5,2

8.218

356.862,00

620

621

622

623

624

9087

635

9086

9110

9088

9111

9112

9113

9115

9116

640

641/8

9096

9097

9098

617

Geboekt .........................................................................................................

Teruggenomen ..............................................................................................

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ..................................................................

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ....................

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................................
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Nr.  0429.037.235  VOL  5.11

FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar
FINANCIËLE RESULTATEN

Andere financiële opbrengsten

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de 
resultatenrekening

Kapitaalsubsidies ..........................................................................................

Interestsubsidies ...........................................................................................

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

9126

9125

Positieve koersverschillen 237.277,00

Ontvangen betalingskortingen 2.973,00

Andere 274,00 1.760,00

Rente vorderingen intercompany 10.110,00

Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio

Waardeverminderingen op vlottende activa

Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling
van vorderingen ..................................................................................................

Gevormd ..............................................................................................................

Aangewend en teruggenomen .............................................................................

Voorzieningen met financieel karakter

Andere financiële kosten

Geboekt ...............................................................................................................

Teruggenomen ....................................................................................................

Geactiveerde interesten 6503

6501

6511

6510

6561

6560

653

....................

....................
........................................................................................
..

Uitsplitsing van de overige financiële kosten

Bankkosten 13.681,00 23.213,00

Andere 637,00 319.870,00

Koersverschillen 103.437,00 47.017,00

Beurskosten 25.745,00 37.391,00

BoekjaarUITZONDERLIJKE RESULTATEN

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten

Andere 9.180,00

Terugbetaling intresten RSZ 35.000,00

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten

Verbrekingsvergoedingen 822.003,00
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BELASTINGEN EN TAKSEN

Codes Boekjaar
BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen
...........................................................................

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ...................................................................................

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen ....................................................

Geraamde belastingsupplementen ...........................................................................................................

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst voor belastingen, zoals die blijkt uit 
de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd ...................

12.609,00

12.609,009135

9134

9137

9136

9139

9138

9140

..........................................................................................

.............................................

...................................................................................

....................................................

Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Actieve latenties ........................................................................................................................................

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ...............................

Bronnen van belastinglatenties
Codes Boekjaar

275.013.122,00

275.013.122,009142

9141

Andere actieve latenties

9144Passieve latenties .....................................................................................................................................

Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE
VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde

Aan de onderneming (aftrekbaar) ........................................................................

Door de onderneming ..........................................................................................

Ingehouden bedragen ten laste van derden als

Bedrijfsvoorheffing ...............................................................................................

Roerende voorheffing ..........................................................................................

2.716.160,00

8.077.800,00

2.077.565,00

8.714.343,00

6.836.709,00 9.064.356,00

9146

9145

9148

9147
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Nr.  0429.037.235  VOL  5.13

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN 
Waarvan

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of 
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming

Bedrag van de inschrijving ..................................................................................................................

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa ................................................................................................

Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop ............................................................

Door de onderneming getrokken of door aval getekende handelseffecten ................................................

Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn 
gewaarborgd .............................................................................................................................................

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ............................................................................

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ......................................................

Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken
activa ........................................................................................................................................................

2.226.647,00

927.122,00

9150

9149

9153

9151

9161

9191

9171

9201

9181

9162

9172

9192

9182

9202

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE
EN OP RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN
NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN

Bedrag van de inschrijving ..................................................................................................................

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa ................................................................................................

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ............................................................................

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ......................................................

Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken
activa ........................................................................................................................................................

..

..

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

TERMIJNVERRICHTINGEN
Gekochte (te ontvangen) goederen

Verkochte (te leveren) goederen

Verkochte (te leveren) deviezen

Gekochte (te ontvangen) deviezen

9213

9216

9214

9215

............................................................................................................

..............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
.....................................

VERPLICHTINGEN VOORTVOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS
GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF
OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE
GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN
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Nr.  0429.037.235  VOL  5.13

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

BoekjaarCode

9220

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar
VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Deelnemingen .......................................................................................................

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Door verbonden ondernemingen gestelde of onherroepelijk beloofd als 
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming.............................

Achtergestelde vorderingen ...................................................................................

...............................................................................................

........................

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN 
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Financiële vaste activa

Andere vorderingen ...............................................................................................

Vorderingen ................................................................................................................
...............Op meer dan één jaar ...........................................................................................

Op hoogstens één jaar ..........................................................................................

Geldbeleggingen

Aandelen ...............................................................................................................

........................................................................................................

.......................

Vorderingen ..........................................................................................................

Schulden .....................................................................................................................
..........

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen ...........................

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen.....................................................
.....................................................

Financiële resultaten

Opbrengsten uit financiële vaste activa .................................................................
..............................................................Opbrengsten uit vlottende activa ...........................................................................

....................................................Andere financiële opbrengsten .............................................................................
..................................................Kosten van schulden ............................................................................................

...................................Andere financiële kosten .......................................................................................
........................................

Financiële vaste activa

Vorderingen .................................................................................................................
..............

Schulden

28.155.485,00

28.155.485,00

3.487.587,00

3.487.587,00

1.707.574,00

1.707.574,00

1.361.889,00

10.110,00

21.630,00

83.945,00

83.945,00

23.005.485,00

23.005.485,00

3.771.332,00

3.771.332,00

2.654.583,00

2.654.583,00

4.090.765,00

3.449.290,00

50.000,00

92.178,00

92.178,00

10.666,00

10.666,00

50.000,00

.....................................................................................................................

..........

Realisatie van vaste activa

Verwezenlijkte meerwaarden

Verwezenlijkte minderwaarden

................................................................................

.............................................................................................................................
.................................................

(280/1)

(280)

9271

9281

9291

9301

9311

9321

9331

9351

9341

9361

9371

9381

9391

9401

9421

9431

9441

9461

9471

9481

9491

9362

9372

(282)

9272

9282

9292

9302

9352

(282/3)

9312

................................................................................................

...............................

Op meer dan één jaar ...........................................................................................

Op hoogstens één jaar ..........................................................................................

Deelnemingen .......................................................................................................

Achtergestelde vorderingen ...................................................................................

Andere vorderingen ...............................................................................................

Op meer dan één jaar ...........................................................................................

Op hoogstens één jaar ..........................................................................................

Op meer dan één jaar ...........................................................................................

Op hoogstens één jaar ..........................................................................................
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Nr.  0429.037.235  VOL  5.15

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF
MET ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS
GECONTROLEERD WORDEN

BoekjaarCodes

Uitstaande vorderingen op deze personen

Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

9500

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk 
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificieerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders ............................................................................................................

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ...............................................................................................

1.174.362,00

9504

9503

Codes Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen)

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

145.000,00

41.865,00

97.152,00

9505

95061

95062

95063

.........................................................................................................

........

.......................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................
...................................................................................

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

48.263,00

30.000,00

95081

95082

95083

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

.......................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................
...................................................................................

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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Nr.  0429.037.235  VOL  5.16

SCHATTING VAN DE REËLE WAARDE VOOR ELKE CATEGORIE AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET
GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE WAARDE IN HET ECONOMISCH VERKEER, MET OPGAVE VAN DE OMVANG EN DE
AARD VAN DE INSTRUMENTEN

AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REËLE WAARDE

Bedragen
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Nr.  0429.037.235  VOL  5.17

VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMING DIE ONDERWORDEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

De onderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar 
gemaakt*

De onderneming heeft geen geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan 
vrijgesteld is om de volgende reden(en)*

De onderneming en haar dochterondernemingen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in artikel 16
van het Wetboek van vennootschappen vermelde criteria*

De onderneming is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt*

Indien ja, motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 113, paragrafen 2 en 3 van het Wetboek
van vennootschappen, is voldaan:

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
moederonderneming die de geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt, op grond waarvan de vrijstelling is
verleend:

INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING
OF GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de 
moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)**:

Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde
geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is**

*    Schrappen wat niet van toepassing is.
**   Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor 
      het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en 
      waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
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Nr.  0429.037.235  VOL  5.17

VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMING DIE ONDERWORDEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

De onderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar 
gemaakt*

De onderneming heeft geen geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan 
vrijgesteld is om de volgende reden(en)*

De onderneming en haar dochterondernemingen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in artikel 16
van het Wetboek van vennootschappen vermelde criteria*

De onderneming is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt*

Indien ja, motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 113, paragrafen 2 en 3 van het Wetboek
van vennootschappen, is voldaan:

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
moederonderneming die de geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt, op grond waarvan de vrijstelling is
verleend:

INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING
OF GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de 
moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)**:

Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde
geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is**

*    Schrappen wat niet van toepassing is.
**   Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor 
      het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en 
      waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
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Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

SOCIALE BALANS

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN

Codes

1. Voltijds

(boekjaar) (vorig boekjaar)(boekjaar)(boekjaar)

3P. Totaal (T) of totaal
      in voltijdse
      equivalenten
      (VTE)

2. Deeltijds 3. Totaal (T) of totaal
    in voltijdse
    equivalenten
    (VTE)

Tijdens het boekjaar en het vorige 
boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers ............
Aantal daadwerkelijke gepresteerde uren
Personeelskost ...................................

Bedrag van de voordelen bovenop het 
loon ..................................................... xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

(VTE) (VTE)

(T)
(T)

(T)(T)

(T)
(T)

Codes
1. Voltijds 3.  Totaal in voltijdse

     equivalenten
2. Deeltijds

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Aantal werknemers ingeschreven in het 
personeelsregister
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..........................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .............................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ........

Vervangingsovereenkomst ..............................................

Volgens het geslacht
Mannen

Vrouwen

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel

Bedienden

Arbeiders

Andere

Codes
1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking van

    de onderneming
    gestelde personen

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Kosten voor de onderneming

218 149.04 100

384,6

25.488.256,00

52,2

2.481.387,00

425,1
710.832

27.969.643,00

574,9
962.450

37.191.347,00
647.769 63.063

369 48 405,8

369 48 405,8

328

41

369

8

40

333,5

72,3

48 405,8

3,5

6.625

238.636,00

100
101

103

102

105

110

111

112

120

113

121

133

130

134

132

150

151

152

..........................................................................

..........................................................................................

................

...........................................................

......................................................................................................
...........................................................................................

..............................................................................................
..............

.........................................................

...............................................................................................
...........................................................................................................

...........

..............................................................

..............................................................
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN

Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het 
personeelsregister werden ingeschreven

lager onderwijs

Codes
1. Voltijds 3. Totaal in voltijdse

     equivalenten
2. Deeltijds

Volgens het geslacht en het studieniveau

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

Vervangingsovereenkomst

Mannen:

Vrouwen:

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

lager onderwijs

secundair onderwijs
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UITGETREDEN
1. Voltijds

Codes
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1

1
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8
3
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8,0
3,0
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5

6
2
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4
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1
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1
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1,0
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230
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210
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.........................

.........................
............................
....................................

....................................................
............................................

..............................................

...................................................................................
............................................................

..........................................................
....................................................................................

..................................................................................
............................................................

..........................................................
.....................................
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.........................

.........................
............................
....................................

....................................................
............................................

..............................................

...................................................................................
............................................................

..........................................................
....................................................................................

..................................................................................
............................................................

..........................................................
.....................................

........................................................................

....................................................................................
................................................................................................

.....................................................................................
.......................

....................

....................

..........................

..........................

................................................

................................................
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STAAT OVER HET GEBRUIK VAN DE MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE WERKGELEGENHEID TIJDENS HET
BOEKJAAR

MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE
WERKGELEGENHEID

Maatregelen met een financieel voordeel*
Voordeelbanenplan (ter aanmoediging van de 
indienstneming van werkzoekenden die tot risicogroepen
behoren)

Codes
1. Aantal

3.   Bedrag van het 
      financiële
      voordeel2.   In voltijdse 

      equivalenten
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..........................................................
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INLICHTINGEN OVER DE ACTIVITEITEN VAN VORMING, BEGELEIDING OF MENTORSCHAP DOOR DE
WERKNEMERS GEGEVEN IN TOEPASSING VAN DE WET VAN 5 SEPTEMBER 2001 TOT DE VERBETERING VAN DE
WERKGELEGENHEIDSGRAAD VAN DE WERKNEMERS
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Aantal uren besteed aan deze activiteiten
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loopbaanonderbreking)
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Codes

Codes

Mannen

Mannen

Vrouwen

Vrouwen

*    Financieel voordeel voor de werkgever met betrekking tot de titularis of diens plaatsvervanger.

517 504,3 813.246,00

53 52,5

517
731

504,3
714,0

Codes

Codes

428
11.928

232.332,00

93
2.089

40.699,00

417
416

418

413
415

414
411
412

504
503

419

507

502

505

550

506

550P

5802
5801

5803

5805
5804

5806

5811
5812
5813

5814
5815
5816

.........................................................................

................. ............................
.................................................................

.....................................
....................................................
.....................................................................................................

...........................
.......................................................
...............................................................................

...........................................................................................................
.................................................................

................................................................................................
..........................................................................................
................................

Stage der jongeren

...................................................................................

....... ..........................................
..........................................

.....................

.....................

..................................................

................................................................................
........................................

...................................................................

.......................................................................................
................................................................................................

....................

..........................

..........................................................................
..........................................................................

................................
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Waarderingsregels

1. Oprichtingskosten
De oprichtingskosten worden geboekt tegen aanschaffingswaarde en worden ten laste gelegd van de resultatenrekening van het 
boekjaar waarin deze kosten worden gemaakt of waarvoor verbintenissen worden aangegaan.
2. Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa verkregen van derden of door inbreng worden geboekt tegen aanschaffingswaarde.  Immateriële vaste 
activa met een beperkte levensduur worden afgeschreven tegen 20% lineair..
De interne kosten inzake eigen ontwikkelde software en het onderhoud ervan wordt in de resultatenrekening opgenomen in de
boekhoudkundige periode waarin deze kosten zich voordoen.  Alle kosten in verband met research and development die worden
aangerekend door derden worden geactiveerd en lineair afgeschreven op 5 jaar.
De goodwill die voortvloeide uit de fusie van Real Software NV met 14 Belgische dochtervennootschappen dd. 2002 wordt voor het
boekjaar 2002 afgeschreven over 20 jaar.  Tevens wordt via uitzonderlijke afschrijvingen de netto boekwaarde van deze goodwill in
overeenstemming gebracht met de goodwill die wordt opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening.
3. Materiële vaste activa
De materiële vaste  activa worden geboekt aan aanschaffingsprijs.  De afschrijvingen over  de materiële vaste activa worden 
berekend in functie van de geraamde economische levensduur van de desbetreffende activa bestanddelen.  De materiële vaste 
activa maken het voorwerp uit van aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen wanneer uit reden van verandering of 
wijziging van de economische of technologische omstandigheden, hun boekwaarde de gebruikswaarde voor de onderneming 
overschrijdt.  De materiële vaste activa welke buiten gebruik gesteld  of niet meer duurzaam tot de activiteit van de 
onderneming bijdragen, zullen het voorwerp uitmaken van een aanvullende afschrijving, teneinde hun waardering en hun 
geraamde realisatiewaarde te doen overeenstemmen.

De volgende afschrijvingspercentages worden toegepast :
- Terreinen en gebouwen
Gebouwen     5% Degressief 

- Installaties,machines en uitrusting

PC's     20% lineair 
     33.33 % Lineair en degressief
Installaties en machines                     10% Degressief
     20% lineair en degressief
     33.33 % Lineair
Computerinstallaties   20% lineair en degressief
     33.33 % lineair
Kantoormachines                      20% lineair en degressief

- Meubilair en rollend materieel

Meubilair    10 % lineair
    20 % Lineair en Degressief

Personenwagens   20 % lineair
    25 % lineair

- Leasing en soorgelijke rechten

Leasing Gebouwen   5 % lineair en Degressief

Leasing Installaties en Machines 20 % Lineair en Degressief
    33.33 % Lineair 

Leasing Computermaterieel  33.33 % Lineair en Degressief

Leasing kantoormeubilair   10 % Lineair
    20 % Degressief

Leasing Personenwagens  20 % Lineair
    25 % Lineair

Leasing Vrachtwagens  20 % Lineair

- Overige Materiële Vaste Activa

Inrichting gehuurd gebouw Kontich 20 % Lineair en Degressief

Inrichting gehuurd gebouw Houthalen 10 % Degressief

Inrichting gehuurd gebouw Loppem 10 % Lineair
    20 % Lineair

Inrichting gehuurd gebouw Brussel 10 % Lineair
    20 % Lineair
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WAARDERINGSREGELS

4. Financiële vaste activa
De deelnemingen, aandelen en vastrentende effecten worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde.
Waardeverminderingen op deelnemingen en aandelen kunnen worden geboekt ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding,
verantwoord door de toestand, de rendabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap waarin de deelnemingen 
of de aandelen worden aangehouden.

5. Vorderingen op meer dan 1 jaar
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  Op de nominale waarde wordt een waardevermindering toegepast indien de
betaling op de vervaldag onzeker is.

6. Voorraden en Bestellingen in Uitvoering
De voorraad Handelsgoederen wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.  Waardeverminderingen worden geboekt in geval van
duurzame ontwaarding van de voorraden.

7. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  Op de nominale waarde wordt een waardevermindering toegepast indien de
betaling op de vervaldag onzeker is.

8. Liquide middelen en geldbeleggingen
Deze activa worden geboekt tegen hun nominale waarde.  Waardeverminderingen worden toegepast wanneer hun realisatiewaarde op
balansdatum lager is dan de nominale waarde.

9. Overlopende rekeningen
Deze post wordt gewaardeerd aan  nominale waarde en omvat :
- de pro rata van opbrengsten, die slechts in de loop van het volgend boekjaar worden geind, maar betrekking hebben op het verstreken
boekjaar.
- de pro rata van intresten, begrepen in de nominale waarde van provisies en schulden, ten laste te nemen van het resultaat in volgende
boekjaren.
- de pro rate van kosten, die werden aangerekend in het afgelopen boekjaar, maar betrekking hebben op volgende boekjaren.

10. Voorzieningen voor risico's en kosten
De vereiste voorzieningen voor risico's en kosten worden gevormd. De waardering van alle voorzieningen voor risico's en kosten gebeurt
tegen nominale waarde.

11. Schulden
Deze passiva worden geboekt tegen hun nominale waarde.

12 Overlopende rekeningen.
Deze post wordt gewaardeerd aan nominale waarde en omvat :
- de pro rata van opbrengsten, die slechts in de loop van het volgend boekjaar worden in resultaat genomen naarmate de periode waarop
zij betrekking hebben verstrijkt, maar die reeds werden gefactureerd in het afgelopen boekjaar

- de pro rata van intresten en kosten, die betrekking hebben op het afgelopen boekjaar maar die in het volgend boekjaar verschuldigd zijn.

13. Resultaatbepaling
"Time and material" contracten zijn deze overeenkomsten waarbij de facturatie aan de client wordt opgemaakt op basis van de werkelijke
gepresteerde tijd en geleverde hardware, volgens een contractueel vastgelegde prijsafspraak per tijdseenheid en/of 
hardware.  Omzet inzake 'time and material' contracten wordt opgenomen in de boekhoudkundige periode tijdens dewelke de arbeidstijd
is gepresteerd en materiaal is geleverd.
'Fixed price - contracten' zijn deze overeenkomsten waarbij met de cliënt een vaste prijs wordt afgesproken in verband met de oplevering
van een vooraf vast, welomschreven project.  De facturen worden opgesteld in overeenstemming met de gemaakte afspraken met de
cliënt, naarmate het project vordert.  Inzake niet afgewerkte projecten raamt de directie, volgens de percentage-of completion-methode,
het bedrag van de reeds gerealiseerde omzet.  Hieruit resulteert, in vergelijking met de gefactureerde bedragen, een verworven opbrengst
of een over te dragen opbrengst.  Deze afgrenzingsposten worden respectievelijk opgenomen in de jaarrekening onder de rubriek
handelsvorderingen of ontvangen vooruitbetalingen.  Maandelijks raamt de directie tevens de nog te maken kosten.  Als deze geraamde,
nog te maken kosten hoger zijn dan de toekomstige opbrengsten, dan wordt een voorziening voor toekomstige verliezen aangelegd.

14.  Handelsgoederen
Handelsgoederen omvatten aangekochte hardware.  Alle kosten met betrekking tot software ontwikkeld door het personeel van de Real
software Group worden in de resultatenrekening opgenomen in de boekhoudkundige periode dat deze kosten zich voordoen.

15.  Pensioenen
Een extra legaal pensioensplan werd toegekend aan bepaalde personeelsleden.  De jaarlijkse pensioenpremie die aan de
verzekeringsmaatschappij wordt betaald, wordt in dezelfde boekhoudkundige periode in de resultatenrekening opgenomen.
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JAARVERSLAG

REAL SOFTWARE NV
PRINS BOUDEWIJNLAAN 26
2550 KONTICH
RPR 0429 037 235 (ANTWERPEN)

JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 

Geachte Aandeelhouder, 

Wij hebben de eer u het verslag van de Vennootschap voor het maatschappelijk boekjaar eindigend op 31 december 2007 ter goedkeuring
voor te leggen. 

De jaarrekening is opgemaakt in de veronderstelling van continuïteit, zoals door de Raad van Bestuur werd aanbevolen in het bijzonder
verslag op grond van art. 633 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de Raad u ook heeft voorgelegd. Wij hebben het genoegen u
de volgende gegevens te kunnen verstrekken. 

Financiële gegevens
Het balanstotaal 2007 bedroeg €104.701K, wat bijna het dubbel is van de €54.045K van 2006. 

De vermindering van de immateriële vaste activa is deels te wijten aan de waardevermindering van de bestaande fusiegoodwill. Er werd
ook dit jaar in Outlooksoft geïnvesteerd.

De financiële vaste activa stegen omdat de overname van Axias en een verhoging van de deelneming in Supply Chain Software van 60 tot
100%, erin verrekend werden.

De stijging in de vlottende activa van €20.746K tot €67.670K is voornamelijk een gevolg van de €75m converteerbare obligatie. De
overgedragen kosten bevatten hoofdzakelijk kosten voor de converteerbare obligatie (€2.896K).

Per eind 2007 werden €41m geldmiddelen op een geblokkeerde rekening gezet met het oog op de betaling van het geldgedeelte van de
prijs van het openbaar overnamebod op Dolmen Computer Solutions NV. Dit bedrag is opgenomen onder de korte termijn
bankbeleggingen.

Het netto-aandelenkapitaal is gestegen van €3.031K tegen €7.089K dankzij het positieve resultaat ad €2.307K van de periode enerzijds en
de kapitaalsverhoging door Axias ad €1.751K anderzijds. De kapitaalsverhoging was voor €234K in kapitaal en voor €1.517K in
uitgiftepremies.

De totale schuldpositie van de onderneming steeg van €48.189K tot €96.933K. Dit jaar werden de langlopende schulden aan Gores en
Crédit Suisse volledig terugbetaald. De langlopende schuld is gerelateerd aan de converteerbare obligatie en aan de schuld aan vorige
aandeelhouders van Axias. De kortlopende schuld daalde van €17.338K tot €13.234K.

De operationele kosten zijn gedaald van €2.463K naar €194K tegenover 2006 en dit voornamelijk omwille van de verkoop van de Retail
business.

De financiële opbrengsten van €2.332K bevatten hoofdzakelijk dividenden (€1.361K) en intresten gerealiseerd op de ontvangsten van de
converteerbare obligatie (€969K). De financiële kosten van €5.447K bestaan hoofdzakelijk uit rentekosten van de schuld ten aanzien van
de referentieaandeelhouder, rente op de schuld ten aanzien van Credit Suisse en intresten gerelateerd aan de converteerbare obligatie.

De uitzonderlijke opbrengsten van €5.723K hebben hoofdzakelijk betrekking op het afstoten van Retail. De uitzonderlijke kosten houden
eveneens hoofdzakelijk verband met het afstoten van Retail.

Continuïteit
Niettegenstaande dat het eigen vermogen is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, stelt
de Raad van Bestuur voor om de jaarrekening op te stellen in de veronderstelling van continuïteit. Conform artikel 96, 6° van het wetboek
van vennootschappen verklaren wij dat de waarderingsregels toegepast worden in de veronderstelling van continuïteit ondanks het feit dat
de balans per 31 december 2007 een overgedragen verlies vertoont.

De Raad van Bestuur motiveert deze beslissing als volgt in het bijzonder verslag op grond van de artikel 633 van het Wetboek van
Vennootschappen:

Gelet op de aanzienlijke verbetering van het eigen vermogen en de bedrijfsresultaten van 2007, de voorspelde verdere verbetering van de
bedrijfsresultaten, de interne en externe groei en de aanzienlijke verlaging van de schuldenlast en de financiële kosten, beveelt de Raad
aan de bedrijfsactiviteiten van de onderneming te blijven voortzetten op een going-concern basis. 

Gebeurtenissen na balansdatum

´Axias - kapitaalverhoging
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De operationele kosten zijn gedaald van €2.463K naar €194K tegenover 2006 en dit voornamelijk omwille van de verkoop van de Retail
business.

De financiële opbrengsten van €2.332K bevatten hoofdzakelijk dividenden (€1.361K) en intresten gerealiseerd op de ontvangsten van de
converteerbare obligatie (€969K). De financiële kosten van €5.447K bestaan hoofdzakelijk uit rentekosten van de schuld ten aanzien van
de referentieaandeelhouder, rente op de schuld ten aanzien van Credit Suisse en intresten gerelateerd aan de converteerbare obligatie.

De uitzonderlijke opbrengsten van €5.723K hebben hoofdzakelijk betrekking op het afstoten van Retail. De uitzonderlijke kosten houden
eveneens hoofdzakelijk verband met het afstoten van Retail.

Continuïteit
Niettegenstaande dat het eigen vermogen is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, stelt
de Raad van Bestuur voor om de jaarrekening op te stellen in de veronderstelling van continuïteit. Conform artikel 96, 6° van het wetboek
van vennootschappen verklaren wij dat de waarderingsregels toegepast worden in de veronderstelling van continuïteit ondanks het feit dat
de balans per 31 december 2007 een overgedragen verlies vertoont.

De Raad van Bestuur motiveert deze beslissing als volgt in het bijzonder verslag op grond van de artikel 633 van het Wetboek van
Vennootschappen:

Gelet op de aanzienlijke verbetering van het eigen vermogen en de bedrijfsresultaten van 2007, de voorspelde verdere verbetering van de
bedrijfsresultaten, de interne en externe groei en de aanzienlijke verlaging van de schuldenlast en de financiële kosten, beveelt de Raad
aan de bedrijfsactiviteiten van de onderneming te blijven voortzetten op een going-concern basis. 

Gebeurtenissen na balansdatum

´Axias - kapitaalverhoging
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Op 28 januari 2008 vond een kapitaalverhoging plaats. Marc Leemans, voormalig aandeelhouder van Axias, bracht een schuldvordering
van €255.440 in en dit in ruil voor 543.489 aandelen zonder nominale waarde. Hiertoe werd het kapitaal verhoogd met €34.141,98.

´RealDolmen - openbaar overnamebod

Op 20 februari 2008 lanceerden we een openbaar overnamebod op de aandelen en warranten uitgegeven door Dolmen Computer
Applications NV. In overeenstemming met artikel 34 van het KB van 14 november 2007, overloopt de raad van bestuur de relevante
elementen die een gevolg zouden kunnen hebben in geval van openbare overnamebieding:

"Kapitaalstructuur:

Rekening houdende met de kapitaalverhoging van 28 januari 2008 bedraagt het kapitaal €17.842.045,53. Het kapitaal is volledig geplaatst
en wordt vertegenwoordigd door 284.017.936 gewone aandelen, die ieder een fractiewaarde van €0,06282 hebben of één 284.017.936ste
van het maatschappelijk kapitaal.

Een succesvol overnamebod zal een kapitaalverhoging tot gevolg hebben. Hiervoor zal normaliter beroep worden gedaan op het
toegestaan kapitaal. 

"De bevoegdheden van het bestuursorgaan blijven in het kader van het overnamebod onveranderd. Verder is het onze intentie om een
directiecomité op te richten in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen.

Belangenconflicten en transacties met verbonden partijen
Artikel 523 W.Venn. regelt de situaties waarin bestuurders rechtstreeks of onrechtstreeks tegengestelde vermogensrechtelijke belangen
hebben bij beslissingen of verrichtingen die behoren tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. De betrokken bestuurder moet de
andere leden van de Raad van zijn belangenconflict op de hoogte brengen vooraleer de Raad van Bestuur over deze kwestie een
beslissing neemt. Hij dient ook de commissaris op de hoogte te brengen van zijn belangenconflict. De betrokken bestuurder mag niet
deelnemen aan de beraadslaging en stemming door de Raad. De Raad van Bestuur moet in de notulen de aard van de te nemen
beslissing of verrichting, en de verantwoording ervan beschrijven. De notulen moeten in het jaarverslag van de Raad van Bestuur worden
opgenomen. Het jaarverslag van de Raad van Bestuur, evenals het verslag van de commissaris, moeten de vermogensrechtelijke
gevolgen van deze beslissing of transactie beschrijven.

In toepassing van artikel 524 W.Venn. moeten beursgenoteerde ondernemingen de volgende procedure naleven in een situatie van
mogelijke belangenconflicten. Samengevat moeten voormelde beslissingen of verrichtingen voorafgaand onderworpen worden aan de
beoordeling van een commissie van drie onafhankelijke bestuurders. Deze commissie wordt bijgestaan door één of meer onafhankelijke
experts, door de commissie aangesteld. De commissie moet een schriftelijk gemotiveerd advies uitbrengen bij de Raad van Bestuur met
betrekking tot een aantal door de wet voorgeschreven elementen. Nadat zij kennis heeft genomen van het verslag, moet de Raad van
Bestuur beraadslagen en stemmen over de voorgestelde beslissing of verrichting. Indien de Raad van Bestuur afwijkt van het advies van
de commissie, moet zij dit motiveren in haar notulen. De commissaris beoordeelt de getrouwheid van de gegevens vermeld in het advies
van het comité en de notulen van de Raad van Bestuur. Het besluit van de commissie, een uittreksel uit de notulen van de Raad van
Bestuur en het oordeel van de commissaris worden weergegeven in het jaarverslag van de vennootschap.

Article 524ter van het Wetboek van Vennootschappen voorziet in een gelijkaardige procedure in geval van een situatie van
belangenconflicten in hoofde van leden van het directiecomité.  Wanneer zich dergelijke conflicten voordoen, is enkel de raad van bestuur
gemachtigd om de beslissing te nemen die aanleiding heeft gegeven tot het belangenconflict.  Gelieve op te merken dat het uitvoerend
management van de Vennootschap niet wordt beschouwd als een directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van
Vennootschappen.

In de loop van het boekjaar 2007 werden geen meldingen gemaakt aan de Raad van Bestuur en aan de commissaris van de
Vennootschap van een mogelijk belangenconflict in de zin van artikel 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen. 

Risico Factoren
Bij toepassing van artikel 96, 1° W. Venn., zoals gewijzigd door de wet van 13 januari 2006, verstrekt de onderneming informatie over de
belangrijkste risico's en onzekerheden die een negatieve invloed zouden kunnen hebben op de ontwikkeling, de financiële resultaten of de
marktpositie van de Vennootschap. 

´Schommelingen in het marktklimaat kunnen de vraag ongunstig beïnvloeden, en concurrentiële druk kan leiden tot een nog hogere druk
op de marges.

De sectoren waarbinnen wij nu reeds actief zijn en de sectoren waarbinnen wij van plan zijn na het overnamebod (meer) activiteiten te
ontplooien, zijn gevoelig voor marktschommelingen. In geval van een economische baisse kunnen de marges onder druk komen te staan.
Bovendien worden deze sectoren gekenmerkt door lage toetredingsbarrières. Het kan niet worden uitgesloten dat een toegenomen
concurrentie in de toekomst de marges doet dalen. De economische ontwikkelingen en concurrentie kunnen verschillen naargelang de
regio/het land en per marktsegment waarin wij actief zijn (of dit (meer) zullen zijn). Het concurrentievermogen is afhankelijk van een aantal
factoren, waarvan we sommige wel, en andere niet onder controle hebben. Het gaat onder meer om de volgende factoren:

"succes bij het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten/diensten; 
"vermogen om in de behoeften van onze klanten te voorzien; 
"prijsstelling, kwaliteit, prestaties, betrouwbaarheid; 
"kenmerken, gebruikscomfort en verscheidenheid van onze producten; 
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van het comité en de notulen van de Raad van Bestuur. Het besluit van de commissie, een uittreksel uit de notulen van de Raad van
Bestuur en het oordeel van de commissaris worden weergegeven in het jaarverslag van de vennootschap.

Article 524ter van het Wetboek van Vennootschappen voorziet in een gelijkaardige procedure in geval van een situatie van
belangenconflicten in hoofde van leden van het directiecomité.  Wanneer zich dergelijke conflicten voordoen, is enkel de raad van bestuur
gemachtigd om de beslissing te nemen die aanleiding heeft gegeven tot het belangenconflict.  Gelieve op te merken dat het uitvoerend
management van de Vennootschap niet wordt beschouwd als een directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van
Vennootschappen.

In de loop van het boekjaar 2007 werden geen meldingen gemaakt aan de Raad van Bestuur en aan de commissaris van de
Vennootschap van een mogelijk belangenconflict in de zin van artikel 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen. 

Risico Factoren
Bij toepassing van artikel 96, 1° W. Venn., zoals gewijzigd door de wet van 13 januari 2006, verstrekt de onderneming informatie over de
belangrijkste risico's en onzekerheden die een negatieve invloed zouden kunnen hebben op de ontwikkeling, de financiële resultaten of de
marktpositie van de Vennootschap. 

´Schommelingen in het marktklimaat kunnen de vraag ongunstig beïnvloeden, en concurrentiële druk kan leiden tot een nog hogere druk
op de marges.

De sectoren waarbinnen wij nu reeds actief zijn en de sectoren waarbinnen wij van plan zijn na het overnamebod (meer) activiteiten te
ontplooien, zijn gevoelig voor marktschommelingen. In geval van een economische baisse kunnen de marges onder druk komen te staan.
Bovendien worden deze sectoren gekenmerkt door lage toetredingsbarrières. Het kan niet worden uitgesloten dat een toegenomen
concurrentie in de toekomst de marges doet dalen. De economische ontwikkelingen en concurrentie kunnen verschillen naargelang de
regio/het land en per marktsegment waarin wij actief zijn (of dit (meer) zullen zijn). Het concurrentievermogen is afhankelijk van een aantal
factoren, waarvan we sommige wel, en andere niet onder controle hebben. Het gaat onder meer om de volgende factoren:

"succes bij het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten/diensten; 
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"prijzen en kwaliteit van onze dienstenportefeuille; 
"vermogen om topexperts inzake industrie en ICT aan te trekken en te behouden; 
"kwaliteit van onze klantenservice; 
"merkherkenning en ons imago op de markt; en 
"introductie van producten of technologieën door onze concurrenten. 
Als wij niet succesvol kunnen concurreren in alle segmenten waarin we actief zijn, kan dit onze marges en rentabiliteit beïnvloeden.

´Onze resultaten zullen negatief beïnvloed worden als wij niet in staat zijn om op snelle technologische veranderingen te anticiperen en er
gelijke tred mee te houden, of als het gebruik van technologie in het bedrijfsleven minder snel toeneemt dan in het verleden. 

Het succes zal deels bepaald worden door ons vermogen om informatie-, communicatie- en technologiediensten en -oplossingen te
ontwikkelen en te implementeren die anticiperen op en gelijke tred houden met de voortdurende, elkaar snel opvolgende veranderingen in
de technologie en de industrienormen. Het is mogelijk dat wij niet tijdig met succes op die ontwikkelingen kunnen anticiperen of reageren,
en dat ons aanbod geen succes heeft op de markt. Bovendien kunnen door concurrenten ontwikkelde diensten, oplossingen en
technologieën ons aanbod van diensten of oplossingen oncompetitief of overbodig maken. Elk van die omstandigheden kan een
aanzienlijk ongunstig effect hebben op ons vermogen om klantencontracten binnen te halen en ze met succes uit te voeren. 

Onze activiteiten zijn ook deels afhankelijk van een aanhoudende toename van het gebruik van technologie in het bedrijfsleven door onze
klanten, prospecten en hun klanten en leveranciers. Als de toename van het gebruik van technologie vertraagt ten gevolge van een
moeilijk economisch klimaat, kan dit een ongunstige weerslag hebben op de sector. Bovendien vergt het gebruik van nieuwe technologie
voor commerciële doeleinden doorgaans inzicht in en aanvaarding van een nieuwe manier om aan bedrijfsvoering te doen en informatie uit
te wisselen. Ondernemingen die al veel in traditionele middelen voor bedrijfsvoering en uitwisseling van informatie hebben geïnvesteerd,
zullen misschien slechts weifelend of met vertraging overschakelen op een nieuwe benadering, die een deel van hun bestaande personeel
en infrastructuur verouderd kan maken. Dit kan een ongunstig effect hebben op de vraag.

´Ondernemingen concurreren steeds meer op wereldwijde basis. Toegenomen concurrentie vanwege wereldwijde of pan-Europese spelers
kan leiden tot een verhoogde druk op de marges en een daling van de rentabiliteit.

Grote internationale en pan-Europese spelers die verder proberen marktaandeel te winnen op lokale markten, kunnen de concurrentie
doen toenemen, met een hogere druk op marges en rentabiliteit als gevolg. 

´Als we er niet in slagen competente werknemers te behouden en nieuwe aan te trekken, zal dit een ongunstige weerslag hebben op ons
toekomstige succes.

Personeel is voor ons een kritieke succesfactor en een belangrijke voorwaarde voor onze groei. We moeten voortdurend hooggeschoold
personeel aantrekken om de groei te voeden. Bovendien is het ontzettend belangrijk dit personeel te behouden. Momenteel is de vraag
naar personen met de ICT-vaardigheden van ons personeel uitermate groot, en wordt dit personeel in een extreem competitief klimaat
geworven, wat de ondernemingstrouw van de werknemers ongunstig kan beïnvloeden. Een personeelstekort, of een hoog verloop van
personeel, zal onze groei afremmen. Na de aankondiging van het overnamebod kunnen onze werknemers en die van Dolmen benaderd
worden door derden om hun huidige betrekking te verlaten of kunnen zij zelf het initiatief nemen om andere mogelijkheden op te zoeken.
We kunnen niet garanderen dat we niet getroffen zullen worden door dit risico, in een markt waar gebrek aan geschoold personeel
algemeen erkend wordt als een probleem.

´Afhankelijkheid van verkoopsuccessen.

Het bedrijfsplan voor 2008 rekent op bepaalde verkoopsuccessen over de hele onderneming. Dit heeft betrekking op verkopen aan zowel
nieuwe als aan bestaande klanten. Hoewel de verkoop-pipeline blijft groeien, kunnen wij niet met zekerheid zeggen dat de vooropgestelde
verkopen daadwerkelijk zullen plaatsvinden. Een deel van de verwachte verkopen heeft betrekking op producten die misschien nog
bijkomende functionaliteiten vergen. De uitvoering van die taken houdt risico's in, die ons vermogen om de beloofde oplossingen te
verkopen en/of leveren, op de helling kunnen zetten.

´Onverwachte kosten of vertragingen kunnen onze contracten onrendabel maken.

Wij hebben verschillende types van contracten, waaronder "time&material" contracten, contracten met vaste prijs en contracten die
kenmerken van de vorige twee combineren. Aan al deze contracttypes zijn risico's verbonden wanneer verbintenissen worden aangegaan
op het vlak van timing, budget, bevoegdheden of te leveren prestaties. Bij het indienen van een voorstel tot overeenkomst, ramen wij de
kosten en het tijdschema voor de uitvoering van de projecten. In deze ramingen trachten wij een zo accuraat mogelijke inschatting te
geven voor wat betreft de efficiëntie van de methodologieën en van de experts, wanneer wij ze inzetten op projecten. Verhoogde of
onverwachte kosten of onverwachte vertraging met betrekking tot de uitvoering van die verbintenissen, zelfs indien die vertraging wordt
veroorzaakt door factoren waarop wij zelf geen vat hebben, kunnen deze contracten minder rendabel of onrendabel maken, met alle
gevolgen van dien voor de winstmarges. In het verleden kregen we ten gevolge van foute ramingen, met dergelijke kostenoverschrijdingen,
af te rekenen. 

´Onze klanten kunnen contracten beëindigen met een korte opzeggingstermijn. 

Klanten doen vaak beroep op onze dienstverlening op een niet-exclusieve en individuele contractsbasis, veeleer dan in het kader van
exclusieve langlopende contracten. Hoewel onze boekhoudsystemen de duur van verbintenissen identificeren, bepalen zij niet of
contracten met korte opzeggingstermijn en zonder sanctie kunnen worden opgezegd. Wij geloven echter dat de meeste van de contracten
door de klanten kunnen worden beëindigd met korte opzeggingstermijn en zonder betekenisvolle sanctie. Service Level Agreements
(dienstverlening en onderhoud) worden van jaar tot jaar gesloten, en kunnen enkel worden beëindigd op de vervaldatum van het contract,
met een opzeggingstermijn van minimaal 90 dagen. De beëindiging van contracten met korte opzeggingstermijn kan de bedrijfsresultaten
van de onderneming ongunstig beïnvloeden.
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´We zijn mogelijks niet in staat om op een succesvolle manier te integreren met verworven bedrijven en de verwachte synergie komt
mogelijks niet tot stand met lagere marges dan verwacht tot gevolg.

We zijn mogelijks niet in staat Dolmen of andere pas verworven bedrijven, indien er zijn, succesvol te integreren. Indien we er niet in
zouden slagen de bedrijven succesvol te integreren, kan ons expansieritme vertragen en kan onze financiële toestand en bedrijfsresultaat
in belangrijke mate negatief beïnvloed worden. De integratie met Dolmen, en van eventuele andere bedrijven die we zouden verwerven of
welke Dolmen recent verworven heeft, zal aanzienlijke tijd en inspanningen van het senior management vereisen, dat tevens
verantwoordelijk is voor het bestuur van lopende operaties. De integratie kan moeilijk zijn omwille van een verscheidenheid aan redenen,
met inbegrip van een verschillende cultuur, verschillende managementstijlen en -systemen en infrastructuur en verschillende archieven of
interne controle. Bovendien is het mogelijk dat het integreren van nieuwe acquisities aanzienlijke initiële cash investeringen vereist.
Bovendien, zelfs indien we succesvol zijn in het integreren van hun bestaande en nieuwe bedrijvigheden, is het mogelijk dat verwachte
synergieën en kostenbesparingen niet tot stand komen of later tot stand komen dan verwacht, wat lagere winstmarges dan verwacht tot
gevolg heeft.

Vooropgestelde fusie
Het doel van ons overnamebod is om minstens 75% van de aandelen van Dolmen te verwerven en om vervolgens Dolmen te fuseren met
Real.
De voorgenomen fusie tussen Dolmen en Real, volgend op de sluiting van het overnamebod, kan uitgesteld worden, anders gestructureerd
worden dan momenteel wordt geanticipeerd of zelfs afgelast ten gevolge van factoren die buiten onze huidige controle vallen, zoals
weerstand of het opleggen van belemmerende voorwaarden door aandeelhouders, werknemers, klanten, leveranciers of regelgevende
(met inbegrip van belastings- en mededingings-) autoriteiten.
Indien de momenteel voorgenomen fusie van Real en Dolmen verstoord of uitgesteld zou worden, dan zullen de verwachte operationele,
financiële, organisatorische, fiscale en/of andere synergieën en gevolgen waarvan we momenteel verwachten dat ze zullen resulteren uit
de transactie, substantieel gereduceerd worden, uitgesteld worden of zelfs niet tot stand komen, wat een aanzienlijke impact zou hebben
op ons bedrijf, operaties, financiële omstandigheden en vooruitzichten.
Afhankelijk van de timing van de voorgenomen fusie, kan de ruilverhouding die in het kader daarvan gebruikt wordt, verschillen van de
waarderingen gebruikt in het kader van het overnamebod.

´Als wij er niet in slagen de prijzen en bezettingsgraden op peil te houden en de kosten te beperken, zal de rentabiliteit hieronder lijden. 

De rentabiliteit wordt in wezen bepaald door de tarieven die worden aangerekend voor de diensten en de bezettingsgraad of de
inzetbaarheid van experts. Als wij de prijzen voor de diensten of een gunstige bezettingsgraad niet op peil kunnen houden zonder
overeenkomstige kostenverlagingen, kunnen wij winstmarge niet aanhouden en kan de rentabiliteit hieronder lijden. 
De tarieven worden onder meer beïnvloed door de volgende factoren: 
"de perceptie van de klant over ons vermogen om hen via onze diensten een toegevoegde waarde te geven;
"concurrentie;
"introductie van nieuwe diensten of producten door onszelf of concurrenten;
"het prijsbeleid van concurrenten; en
"het algemeen economisch klimaat.

Onze bezettingsgraden worden onder meer beïnvloed door de volgende factoren: 
"seizoensgebonden trends, hoofdzakelijk als gevolg van vakantieperiodes;
"het vermogen om werknemers te laten doorstromen van voltooide naar nieuwe projecten;
"de mogelijkheid om de vraag naar onze diensten in te schatten en zo een aangepaste personeelsbezetting te handhaven voor de diverse
diensten;
"het vermogen om het natuurlijk verloop te beheren; en
"de doeltreffendheid van ons verkoopteam.

De rentabiliteit wordt voorts nog bepaald door ons vermogen om de kosten te beperken en ons rendement te verhogen. Als een moeilijk
economisch klimaat verscheidene kwartalen aanhoudt, is het mogelijk dat de huidige en toekomstige kostenbeperkende initiatieven niet
voldoende zijn om de marges op peil te houden. Indien het personeelsbestand wordt opgevoerd en onze groeistrategie wordt uitgevoerd,
zullen wij misschien niet in staat zijn een veel groter en meer verscheiden personeelsbestand te beheren, de kosten te beperken en het
rendement te verhogen.

´Niet-opgemerkte fouten of defecten in de software kunnen onze prestaties ongunstig beïnvloeden, de vraag naar onze producten en
diensten doen afnemen en de service- en onderhoudskosten doen stijgen.

Intern ontwikkelde toepassingen kunnen fouten of defecten bevatten die niet werden opgemerkt en die de prestaties ervan ongunstig
beïnvloeden, met als mogelijk gevolg een verminderde vraag  naar onze producten.  Eventuele defecten of fouten in nieuwe versies of
upgrades van onze producten kunnen leiden tot het verlies van bestellingen of tot vertraging in het binnenlopen van bestellingen. Dit kan
vervolgens aanleiding geven tot een vermindering van de opbrengsten, een vertraagde aanvaarding door de markt, een verschuiving van
de middelen voor ontwikkeling, productaansprakelijkheidsvorderingen of verhoogde service- en garantiekosten. Al deze elementen hebben
mogelijk een aanzienlijk ongunstig effect op de activiteiten, de resultaten en de financiële toestand. Eventuele rechtsvorderingen kunnen
gepaard gaan met hoge verdedigingskosten en aanzienlijke middelen vergen, ongeacht het resultaat. Bovendien is het mogelijk dat de
totale kosten voor onderhoud, controle en engineering in geval van ernstige en onoplosbare defecten in intern ontwikkelde toepassingen
niet volledig gedekt worden door de op jaarbasis vastgestelde en bepaalde vergoedingen voor service en onderhoud.

´Derde partijen kunnen beweren dat wij hun intellectuele eigendomsrechten schenden.

Hoewel wij geloven dat onze producten geen inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van anderen en wij zelf alle nodige
rechten bezitten op het gebruik van de intellectuele eigendom die voor onze activiteiten wordt ingezet, zijn wij blootgesteld aan het risico
van vorderingen wegens schending van de intellectuele eigendomsrechten van derden, inclusief met betrekking tot intellectuele eigendom
die door derden werd ontwikkeld en door ons werd verworven in het kader van bedrijfstransacties of de aankoop van activa. Die
vorderingen kunnen leiden tot aanzienlijke uitgaven aan gerechtskosten en schadevergoedingen, het inzetten van aanzienlijke
management resources, vertragingen bij verzendingen, het sluiten van auteursrechten of licentieovereenkomsten onder ongunstige
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´We zijn mogelijks niet in staat om op een succesvolle manier te integreren met verworven bedrijven en de verwachte synergie komt
mogelijks niet tot stand met lagere marges dan verwacht tot gevolg.
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voldoende zijn om de marges op peil te houden. Indien het personeelsbestand wordt opgevoerd en onze groeistrategie wordt uitgevoerd,
zullen wij misschien niet in staat zijn een veel groter en meer verscheiden personeelsbestand te beheren, de kosten te beperken en het
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de middelen voor ontwikkeling, productaansprakelijkheidsvorderingen of verhoogde service- en garantiekosten. Al deze elementen hebben
mogelijk een aanzienlijk ongunstig effect op de activiteiten, de resultaten en de financiële toestand. Eventuele rechtsvorderingen kunnen
gepaard gaan met hoge verdedigingskosten en aanzienlijke middelen vergen, ongeacht het resultaat. Bovendien is het mogelijk dat de
totale kosten voor onderhoud, controle en engineering in geval van ernstige en onoplosbare defecten in intern ontwikkelde toepassingen
niet volledig gedekt worden door de op jaarbasis vastgestelde en bepaalde vergoedingen voor service en onderhoud.

´Derde partijen kunnen beweren dat wij hun intellectuele eigendomsrechten schenden.

Hoewel wij geloven dat onze producten geen inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van anderen en wij zelf alle nodige
rechten bezitten op het gebruik van de intellectuele eigendom die voor onze activiteiten wordt ingezet, zijn wij blootgesteld aan het risico
van vorderingen wegens schending van de intellectuele eigendomsrechten van derden, inclusief met betrekking tot intellectuele eigendom
die door derden werd ontwikkeld en door ons werd verworven in het kader van bedrijfstransacties of de aankoop van activa. Die
vorderingen kunnen leiden tot aanzienlijke uitgaven aan gerechtskosten en schadevergoedingen, het inzetten van aanzienlijke
management resources, vertragingen bij verzendingen, het sluiten van auteursrechten of licentieovereenkomsten onder ongunstige
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voorwaarden, de stopzetting van het gebruik van gewraakte handelsbenamingen of technologie of de ontwikkeling van intellectuele
eigendom die geen schending is van die van anderen. De aansprakelijkheidsverzekering dekt de onderneming niet in tegen het risico dat
haar eigen technologie of in licentie genomen technologie van derden de intellectuele eigendom van anderen kan schenden. Daarom
kunnen dergelijke vorderingen een aanzienlijk ongunstig effect hebben op onze activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand.

´Geschillen.

De onderneming is betrokken in een aantal rechtszaken die op grond van IFRS kunnen worden beschouwd als latente verplichtingen.

Bestemming van het resultaat
De jaarrekening voor het jaar werd afgesloten met een winst van €2.306.672. In het licht van het samengevoegde verlies, overgedragen
van het vorige jaar, ten belope van €493.707.951, waartegen tijdens het boekjaar €476.221.031 uitgiftepremies werden afgezet, bedraagt
het te bestemmen verlies nog €15.180.248.
*    *
*

We stellen voor om de jaarrekening goed te keuren en het verlies over te dragen naar volgend jaar.

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen vragen wij aan de algemene vergadering kwijting te willen verlenen aan de bestuurders
en de commissaris van de Vennootschap voor het uitoefenen van hun opdracht tijdens het afgelopen boekjaar, met name DR Associates
BVBA, vertegenwoordigd door Filip Roodhooft, JPD Consult BVBA, vertegenwoordigd door Jean-Pierre Depaemelaere, Burggraaf Etienne
Davignon, Gores Technology Ltd, Küsnacht Branch, vertegenwoordigd door Ashley W. Abdo, William B. Patton, Joseph P. Page, Scott
Honour en Mark Stone.

Kontich, 11 februari 2008

_________________________                                         __________________________
William B. Patton, Jr.                                                         Gores Technology Ltd., Küsnacht Branch
Voorzitter van de raad van bestuur                                     Gedelegeerd Bestuurder - CEO
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VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
REAL SOFTWARE NV

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS
OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2007
GERICHT TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Aan de aandeelhouders
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij u verslag uit in het kader van het mandaat van commissaris dat ons
werd toevertrouwd. Dit verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermeldingen.

Dit is de eerste niet de eerste controle.

Verklaring over cijfers van het laatste boekjaar: Verklaring zonder voorbehoud

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van REAL SOFTWARE NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007,
opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van 104.701 (000)
EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 2.307 (000) EUR. 
Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Deze verantwoordelijkheid omvat onder
meer: het ontwerpen, implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe
weergave van de jaarrekening zodat deze geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van fouten, bevat, het kiezen
en toepassen van geschikte waarderingsregels, en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheden
redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben
onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals
uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en
uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Overeenkomstig deze controlenormen, hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter verkrijging van controle-informatie over de in
de jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De selectie van deze controlewerkzaamheden is afhankelijk van onze
beoordeling welke een inschatting omvat van het risico dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van
fraude of van fouten. Bij het maken van onze risico-inschatting houden wij rekening met de bestaande interne controle van de
vennootschap met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening ten einde in de gegeven omstandigheden
de gepaste werkzaamheden te bepalen maar niet om een oordeel over de effectiviteit van de interne controle van de vennootschap te
geven. Wij hebben tevens de gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de boekhoudkundige ramingen gemaakt door
de vennootschap, alsook de voorstelling van de jaarrekening als geheel beoordeeld. Ten slotte, hebben wij van de raad van bestuur en
van de verantwoordelijken van de vennootschap de voor onze controlewerkzaamheden vereiste ophelderingen en inlichtingen
verkregen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie een redelijke basis vormt voor het uitbrengen van ons
oordeel.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2007 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand
en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. 

Bijkomende verklaring

Bijkomende vermeldingen 
Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door de vennootschap van het Wetboek van Vennootschappen en
van de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. 
Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen op te nemen die niet van aard zijn om de
draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen:
" Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet
uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd,
alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar toekomstige ontwikkeling.
Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover
wij beschikken in het kader van ons mandaat.
" Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van
toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
" Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van
vennootschappen zijn gedaan of genomen. De verwerking van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt
overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen. 

Diegem, 12 februari 2008
De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door William Blomme 

Dit rapport werd opgesteld te Diegem op 12/02/2008.
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Gebeurtenissen na balansdatum
Op 28 januari 2008 vond een kapitaalverhoging door uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in natura plaats. Marc Leemans, voormalig
aandeelhouder van Axias,  bracht een schuldvordering van € 255.440 in en dit in ruil voor 543.489 aandelen zonder vermelding van
waarde. Hiertoe werd het kapitaal van Real Software NV verhoogt met € 34.141,98.

Kennisgeving van belangrijke deelnemingen
Het Belgische Wetboek van vennootschappen en de statuten van Real voorzien dat iedere natuurlijke of rechtspersoon die aandelen of
andere effecten met stemrecht verwerft in Real, die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of niet (zoals warrants,
aandelenopties), Real en de CBFA kennis moet geven van het totale aantal aandelen dat deze persoon of entiteit bezit, telkens wanneer,
ingevolge dergelijke verwerving, het totale aantal stemrechten verbonden aan deze effecten een drempel van 3%, 5%, 10% of 15% (of
ieder daaropvolgend meervoud van 5%) van het totale aantal stemrechten verbonden aan de effecten van Real op het moment van de
verwerving overschrijdt. Deze kennisgeving moet gedaan worden binnen twee werkdagen na de verwerving die ertoe heeft geleid dat een
van de drempels werd overschreden. Dezelfde meldplicht bestaat wanneer, ingevolge de overdracht van aandelen of andere effecten met
stemrecht, een persoon of entiteit onder een van deze drempels zakt. Indien een persoon een drempel van 20% overschrijdt, moet hij
tevens het beleid bekendmaken op basis waarvan de verwerving of de overdracht plaatsvindt. De verplichting tot openbaarmaking is ten
eerste van toepassing op personen die individueel verhandelen. Ze is ook van toepassing op verbonden personen en personen die in
onderling overleg optreden om aandelen of andere effecten met stemrecht te verwerven of over te dragen. In zulke gevallen moeten de
aandelen die worden gehouden door de verbonden personen of de personen die in onderling overleg optreden eveneens samengeteld
worden teneinde het aantal effecten dat de toepasselijke drempel overschrijdt, te berekenen.
De formulieren voor het verrichten van voormelde meldingen evenals verdere uitleg, kunnen gevonden worden op de website van de
CBFA (www.cbfa.be). Bij ontvangst van een kennisgeving van openbaarmaking, heeft Real een termijn van een werkdag om de
kennisgeving te publiceren in de officiële kennisgevingen van Euronext Brussels. Bovendien moet Real in haar jaarverslag een overzicht
bekendmaken van haar belangrijke aandeelhouders gebaseerd op de kennisgevingen van openbaarmaking die zij heeft ontvangen.
De CBFA en de rechtbank van koophandel kunnen de stemrechten verbonden aan de financiële instrumenten die niet werden openbaar
gemaakt in overeenstemming met voormelde bepalingen, opschorten. Bovendien kan de voorzitter van de rechtbank van koophandel
eveneens de verkoop van de financiële instrumenten aan een derde bevelen. In elk geval kunnen aandeelhouders op vergaderingen niet
stemmen met meer stemrechten dan waarvan zij, minstens 20 dagen voorafgaand aan de vergadering, hebben kennisgegeven in
overeenstemming met voormelde regels.

53/53



finAnciëLE�infoRMAtiE
-�170�-����

3. ENKELVOUDIG JAARVERSLAG 2007 VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Real Software, afgekort “RLS”
Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich

 RPR 0429.037.235

JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Geachte Aandeelhouder, 

Wij hebben de eer u het verslag van de Vennootschap voor het maatschappelijk boekjaar eindigend op 31 december 2007 ter 
goedkeuring voor te leggen. 

De jaarrekening is opgemaakt in de veronderstelling van continuïteit, zoals door de raad van bestuur werd aanbevolen in het 
bijzonder verslag op grond van art. 633 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de Raad u ook heeft voorgelegd. Wij hebben 
het genoegen u de volgende gegevens te kunnen verstrekken.

  

finAnciële gegevens

Het balanstotaal 2007 bedroeg €104.701K, wat bijna het dubbel is van de €54.045K van 2006. 

De vermindering van de immateriële vaste activa is deels te wijten aan de waardevermindering van de bestaande fusiegoodwill. Er 
werd ook dit jaar in Outlooksoft geïnvesteerd.

De financiële vaste activa stegen omdat de overname van Axias en een verhoging van de deelneming in Supply Chain Software van 
60 tot 100%, erin verrekend werden.

De stijging in de vlottende activa van €20.746K tot €67.670K is voornamelijk een gevolg van de €75m converteerbare obligatie. De 
overgedragen kosten bevatten hoofdzakelijk kosten voor de converteerbare obligatie (€2.896K).

Per eind 2007 werden €41m geldmiddelen op een geblokkeerde rekening gezet met het oog op de betaling van het geldgedeelte 
van de prijs van het openbaar overnamebod op Dolmen Computer Solutions NV. Dit bedrag is opgenomen onder de korte termijn 
bankbeleggingen.

Het netto-aandelenkapitaal is gestegen van €3.031K tegen €7.089K dankzij het positieve resultaat ad €2.307K van de periode 
enerzijds en de kapitaalsverhoging door Axias ad €1.751K anderzijds. De kapitaalsverhoging was voor €234K in kapitaal en voor 
€1.517K in uitgiftepremies.

De totale schuldpositie van de onderneming steeg van €48.189K tot €96.933K. Dit jaar werden de langlopende schulden aan Gores 
en Crédit Suisse volledig terugbetaald. De langlopende schuld is gerelateerd aan de converteerbare obligatie en aan de schuld aan 
vorige aandeelhouders van Axias. De kortlopende schuld daalde van €17.338K tot €13.234K.

De operationele kosten zijn gedaald van €2.463K naar €194K tegenover 2006 en dit voornamelijk omwille van de verkoop van de 
Retail business.

De financiële opbrengsten van €2.332K bevatten hoofdzakelijk dividenden (€1.361K) en intresten gerealiseerd op de ontvangsten 
van de converteerbare obligatie (€969K). De financiële kosten van €5.447K bestaan hoofdzakelijk uit rentekosten van de schuld 
ten aanzien van de referentieaandeelhouder, rente op de schuld ten aanzien van Credit Suisse en intresten gerelateerd aan de 
converteerbare obligatie.

De uitzonderlijke opbrengsten van €5.723K hebben hoofdzakelijk betrekking op het afstoten van Retail. De uitzonderlijke kosten 
houden eveneens hoofdzakelijk verband met het afstoten van Retail.
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continuïteit

Niettegenstaande dat het eigen vermogen is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, 
stelt de raad van bestuur voor om de jaarrekening op te stellen in de veronderstelling van continuïteit. Conform artikel 96, 6° van 
het wetboek van vennootschappen verklaren wij dat de waarderingsregels toegepast worden in de veronderstelling van continuïteit 
ondanks het feit dat de balans per 31 december 2007 een overgedragen verlies vertoont.

De raad van bestuur motiveert deze beslissing als volgt in het bijzonder verslag op grond van de artikel 633 van het Wetboek van 
Vennootschappen:

Gelet op de aanzienlijke verbetering van het eigen vermogen en de bedrijfsresultaten van 2007, de voorspelde verdere verbetering 
van de bedrijfsresultaten, de interne en externe groei en de aanzienlijke verlaging van de schuldenlast en de financiële kosten, 
beveelt de Raad aan de bedrijfsactiviteiten van de onderneming te blijven voortzetten op een going-concern basis

geBeurtenissen nA BAlAnsdAtum

Axias – kapitaalverhoging

Op 28 januari 2008 vond een kapitaalverhoging plaats. Marc Leemans, voormalig aandeelhouder van Axias, bracht een 
schuldvordering van €255.440 in en dit in ruil voor 543.489 aandelen zonder nominale waarde. Hiertoe werd het kapitaal verhoogd 
met €34.141,98.

RealDolmen – openbaar overnamebod

Op 20 februari 2008 lanceerden we een openbaar overnamebod op de aandelen en warranten uitgegeven door Dolmen Computer 
Applications NV. In overeenstemming met artikel 34 van het KB van 14 november 2007, overloopt de raad van bestuur de relevante 
elementen die een gevolg zouden kunnen hebben in geval van openbare overnamebieding.

Kapitaalstructuur:

Rekening houdende met de kapitaalverhoging van 28 januari 2008 bedraagt het kapitaal €17.842.045,53. Het kapitaal is volledig 
geplaatst en wordt vertegenwoordigd door 284.017.936 gewone aandelen, die ieder een fractiewaarde van €0,06282 hebben of 
één 284.017.936ste van het maatschappelijk kapitaal.

Een succesvol overnamebod zal een kapitaalverhoging tot gevolg hebben. Hiervoor zal normaliter beroep worden gedaan op het 
toegestaan kapitaal. 

De bevoegdheden van het bestuursorgaan blijven in het kader van het overnamebod onveranderd. Verder is het onze 
intentie om een directiecomité op te richten in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen.

BelAngenconflicten en trAnsActies met verBonden PArtijen

Artikel 523 W.Venn. regelt de situaties waarin bestuurders rechtstreeks of onrechtstreeks tegengestelde vermogensrechtelijke 
belangen hebben bij beslissingen of verrichtingen die behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur. De betrokken 
bestuurder moet de andere leden van de Raad van zijn belangenconflict op de hoogte brengen vooraleer de raad van bestuur over 
deze kwestie een beslissing neemt. Hij dient ook de commissaris op de hoogte te brengen van zijn belangenconflict. De betrokken 
bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslaging en stemming door de Raad. De raad van bestuur moet in de notulen de aard 
van de te nemen beslissing of verrichting, en de verantwoording ervan beschrijven. De notulen moeten in het jaarverslag van de 
raad van bestuur worden opgenomen. Het jaarverslag van de raad van bestuur, evenals het verslag van de commissaris, moeten 
de vermogensrechtelijke gevolgen van deze beslissing of transactie beschrijven.

In toepassing van artikel 524 W.Venn. moeten beursgenoteerde ondernemingen de volgende procedure naleven in een situatie 
van mogelijke belangenconflicten. Samengevat moeten voormelde beslissingen of verrichtingen voorafgaand onderworpen worden 
aan de beoordeling van een commissie van drie onafhankelijke bestuurders. Deze commissie wordt bijgestaan door één of meer 
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onafhankelijke experts, door de commissie aangesteld. De commissie moet een schriftelijk gemotiveerd advies uitbrengen bij de 
raad van bestuur met betrekking tot een aantal door de wet voorgeschreven elementen. Nadat zij kennis heeft genomen van het 
verslag, moet de raad van bestuur beraadslagen en stemmen over de voorgestelde beslissing of verrichting. Indien de raad van 
bestuur afwijkt van het advies van de commissie, moet zij dit motiveren in haar notulen. De commissaris beoordeelt de getrouwheid 
van de gegevens vermeld in het advies van het comité en de notulen van de raad van bestuur. Het besluit van de commissie, een 
uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur en het oordeel van de commissaris worden weergegeven in het jaarverslag van 
de vennootschap.

Article 524ter van het Wetboek van Vennootschappen voorziet in een gelijkaardige procedure in geval van een situatie van 
belangenconflicten in hoofde van leden van het directiecomité.  Wanneer zich dergelijke conflicten voordoen, is enkel de raad van 
bestuur gemachtigd om de beslissing te nemen die aanleiding heeft gegeven tot het belangenconflict.  Gelieve op te merken dat 
het uitvoerend management van de Vennootschap niet wordt beschouwd als een directiecomité in de zin van artikel 524bis van het 
Wetboek van Vennootschappen.

In de loop van het boekjaar 2007 werden geen meldingen gemaakt aan de raad van bestuur en aan de commissaris van de 
Vennootschap van een mogelijk belangenconflict in de zin van artikel 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen. 

risico fActoren

Bij toepassing van artikel 96, 1° W. Venn., zoals gewijzigd door de wet van 13 januari 2006, verstrekt de onderneming informatie 
over de belangrijkste risico’s en onzekerheden die een negatieve invloed zouden kunnen hebben op de ontwikkeling, de financiële 
resultaten of de marktpositie van de Vennootschap. 

Schommelingen in het marktklimaat kunnen de vraag ongunstig beïnvloeden, en concurrentiële druk kan 
leiden tot een nog hogere druk op de marges

De sectoren waarbinnen wij nu reeds actief zijn en de sectoren waarbinnen wij van plan zijn na het overnamebod (meer) 
activiteiten te ontplooien, zijn gevoelig voor marktschommelingen. In geval van een economische baisse kunnen de marges 
onder druk komen te staan. Bovendien worden deze sectoren gekenmerkt door lage toetredingsbarrières. Het kan niet worden 
uitgesloten dat een toegenomen concurrentie in de toekomst de marges doet dalen. De economische ontwikkelingen en 
concurrentie kunnen verschillen naargelang de regio/het land en per marktsegment waarin wij actief zijn (of dit (meer) zullen 
zijn). Het concurrentievermogen is afhankelijk van een aantal factoren, waarvan we sommige wel, en andere niet onder controle 
hebben. Het gaat onder meer om de volgende factoren:

succes bij het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten/diensten; 
vermogen om in de behoeften van onze klanten te voorzien; 
prijsstelling, kwaliteit, prestaties, betrouwbaarheid; 
kenmerken, gebruikscomfort en verscheidenheid van onze producten; 
prijzen en kwaliteit van onze dienstenportefeuille; 
vermogen om topexperts inzake industrie en ICT aan te trekken en te behouden; 
kwaliteit van onze klantenservice; 
merkherkenning en ons imago op de markt; en 
introductie van producten of technologieën door onze concurrenten.

Als wij niet succesvol kunnen concurreren in alle segmenten waarin we actief zijn, kan dit onze marges en rentabiliteit 
beïnvloeden.

Onze resultaten zullen negatief beïnvloed worden als wij niet in staat zijn om op snelle technologische 
veranderingen te anticiperen en er gelijke tred mee te houden, of als het gebruik van technologie in het 
bedrijfsleven minder snel toeneemt dan in het verleden

Het succes zal deels bepaald worden door ons vermogen om informatie-, communicatie- en technologiediensten en –oplossingen 
te ontwikkelen en te implementeren die anticiperen op en gelijke tred houden met de voortdurende, elkaar snel opvolgende 
veranderingen in de technologie en de industrienormen. Het is mogelijk dat wij niet tijdig met succes op die ontwikkelingen 
kunnen anticiperen of reageren, en dat ons aanbod geen succes heeft op de markt. Bovendien kunnen door concurrenten 
ontwikkelde diensten, oplossingen en technologieën ons aanbod van diensten of oplossingen oncompetitief of overbodig maken. 
Elk van die omstandigheden kan een aanzienlijk ongunstig effect hebben op ons vermogen om klantencontracten binnen te 
halen en ze met succes uit te voeren. 
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Onze activiteiten zijn ook deels afhankelijk van een aanhoudende toename van het gebruik van technologie in het bedrijfsleven 
door onze klanten, prospecten en hun klanten en leveranciers. Als de toename van het gebruik van technologie vertraagt ten 
gevolge van een moeilijk economisch klimaat, kan dit een ongunstige weerslag hebben op de sector. Bovendien vergt het 
gebruik van nieuwe technologie voor commerciële doeleinden doorgaans inzicht in en aanvaarding van een nieuwe manier om 
aan bedrijfsvoering te doen en informatie uit te wisselen. Ondernemingen die al veel in traditionele middelen voor bedrijfsvoering 
en uitwisseling van informatie hebben geïnvesteerd, zullen misschien slechts weifelend of met vertraging overschakelen op een 
nieuwe benadering, die een deel van hun bestaande personeel en infrastructuur verouderd kan maken. Dit kan een ongunstig 
effect hebben op de vraag.

Ondernemingen concurreren steeds meer op wereldwijde basis. Toegenomen concurrentie vanwege 
wereldwijde of pan-Europese spelers kan leiden tot een verhoogde druk op de marges en een daling van de 
rentabiliteit

Grote internationale en pan-Europese spelers die verder proberen marktaandeel te winnen op lokale markten, kunnen de 
concurrentie doen toenemen, met een hogere druk op marges en rentabiliteit als gevolg.

Als we er niet in slagen competente werknemers te behouden en nieuwe aan te trekken, zal dit een ongunstige 
weerslag hebben op ons toekomstige succes

Personeel is voor ons een kritieke succesfactor en een belangrijke voorwaarde voor onze groei. We moeten voortdurend 
hooggeschoold personeel aantrekken om de groei te voeden. Bovendien is het ontzettend belangrijk dit personeel te behouden. 
Momenteel is de vraag naar personen met de ICT-vaardigheden van ons personeel uitermate groot, en wordt dit personeel in 
een extreem competitief klimaat geworven, wat de ondernemingstrouw van de werknemers ongunstig kan beïnvloeden. Een 
personeelstekort, of een hoog verloop van personeel, zal onze groei afremmen. Na de aankondiging van het overnamebod 
kunnen onze werknemers en die van Dolmen benaderd worden door derden om hun huidige betrekking te verlaten of kunnen zij 
zelf het initiatief nemen om andere mogelijkheden op te zoeken. We kunnen niet garanderen dat we niet getroffen zullen worden 
door dit risico, in een markt waar gebrek aan geschoold personeel algemeen erkend wordt als een probleem.

Afhankelijkheid van verkoopsuccessen

Het bedrijfsplan voor 2008 rekent op bepaalde verkoopsuccessen over de hele onderneming. Dit heeft betrekking op verkopen 
aan zowel nieuwe als aan bestaande klanten. Hoewel de verkoop-pipeline blijft groeien, kunnen wij niet met zekerheid zeggen 
dat de vooropgestelde verkopen daadwerkelijk zullen plaatsvinden. Een deel van de verwachte verkopen heeft betrekking 
op producten die misschien nog bijkomende functionaliteiten vergen. De uitvoering van die taken houdt risico’s in, die ons 
vermogen om de beloofde oplossingen te verkopen en/of leveren, op de helling kunnen zetten.

Onverwachte kosten of vertragingen kunnen onze contracten onrendabel maken

Wij hebben verschillende types van contracten, waaronder “time&material” contracten, contracten met vaste prijs en contracten 
die kenmerken van de vorige twee combineren. Aan al deze contracttypes zijn risico’s verbonden wanneer verbintenissen 
worden aangegaan op het vlak van timing, budget, bevoegdheden of te leveren prestaties. Bij het indienen van een voorstel tot 
overeenkomst, ramen wij de kosten en het tijdschema voor de uitvoering van de projecten. In deze ramingen trachten wij een 
zo accuraat mogelijke inschatting te geven voor wat betreft de efficiëntie van de methodologieën en van de experts, wanneer 
wij ze inzetten op projecten. Verhoogde of onverwachte kosten of onverwachte vertraging met betrekking tot de uitvoering van 
die verbintenissen, zelfs indien die vertraging wordt veroorzaakt door factoren waarop wij zelf geen vat hebben, kunnen deze 
contracten minder rendabel of onrendabel maken, met alle gevolgen van dien voor de winstmarges. In het verleden kregen we 
ten gevolge van foute ramingen, met dergelijke kostenoverschrijdingen, af te rekenen.

Onze klanten kunnen contracten beëindigen met een korte opzeggingstermijn

Klanten doen vaak beroep op onze dienstverlening op een niet-exclusieve en individuele contractsbasis, veeleer dan in het kader 
van exclusieve langlopende contracten. Hoewel onze boekhoudsystemen de duur van verbintenissen identificeren, bepalen zij 
niet of contracten met korte opzeggingstermijn en zonder sanctie kunnen worden opgezegd. Wij geloven echter dat de meeste 
van de contracten door de klanten kunnen worden beëindigd met korte opzeggingstermijn en zonder betekenisvolle sanctie. 
Service Level Agreements (dienstverlening en onderhoud) worden van jaar tot jaar gesloten, en kunnen enkel worden beëindigd 
op de vervaldatum van het contract, met een opzeggingstermijn van minimaal 90 dagen. De beëindiging van contracten met 
korte opzeggingstermijn kan de bedrijfsresultaten van de onderneming ongunstig beïnvloeden.
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We zijn mogelijks niet in staat om op een succesvolle manier te integreren met verworven bedrijven en de 
verwachte synergie komt mogelijks niet tot stand met lagere marges dan verwacht tot gevolg

We zijn mogelijks niet in staat Dolmen of andere pas verworven bedrijven, indien er zijn, succesvol te integreren. Indien 
we er niet in zouden slagen de bedrijven succesvol te integreren, kan ons expansieritme vertragen en kan onze financiële 
toestand en bedrijfsresultaat in belangrijke mate negatief beïnvloed worden. De integratie met Dolmen, en van eventuele andere 
bedrijven die we zouden verwerven of welke Dolmen recent verworven heeft, zal aanzienlijke tijd en inspanningen van het senior 
management vereisen, dat tevens verantwoordelijk is voor het bestuur van lopende operaties. De integratie kan moeilijk zijn 
omwille van een verscheidenheid aan redenen, met inbegrip van een verschillende cultuur, verschillende managementstijlen en 
–systemen en infrastructuur en verschillende archieven of interne controle. Bovendien is het mogelijk dat het integreren van 
nieuwe acquisities aanzienlijke initiële cash investeringen vereist. Bovendien, zelfs indien we succesvol zijn in het integreren van 
hun bestaande en nieuwe bedrijvigheden, is het mogelijk dat verwachte synergieën en kostenbesparingen niet tot stand komen 
of later tot stand komen dan verwacht, wat lagere winstmarges dan verwacht tot gevolg heeft.

Vooropgestelde fusie
Het doel van ons overnamebod is om minstens 75% van de aandelen van Dolmen te verwerven en om vervolgens Dolmen te 
fuseren met Real. 
De voorgenomen fusie tussen Dolmen en Real, volgend op de sluiting van het overnamebod, kan uitgesteld worden, anders 
gestructureerd worden dan momenteel wordt geanticipeerd of zelfs afgelast ten gevolge van factoren die buiten onze huidige 
controle vallen, zoals weerstand of het opleggen van belemmerende voorwaarden door aandeelhouders, werknemers, klanten, 
leveranciers of regelgevende (met inbegrip van belastings- en mededingings-) autoriteiten.
Indien de momenteel voorgenomen fusie van Real en Dolmen verstoord of uitgesteld zou worden, dan zullen de verwachte 
operationele, financiële, organisatorische, fiscale en/of andere synergieën en gevolgen waarvan we momenteel verwachten dat 
ze zullen resulteren uit de transactie, substantieel gereduceerd worden, uitgesteld worden of zelfs niet tot stand komen, wat een 
aanzienlijke impact zou hebben op ons bedrijf, operaties, financiële omstandigheden en vooruitzichten.
Afhankelijk van de timing van de voorgenomen fusie, kan de ruilverhouding die in het kader daarvan gebruikt wordt, verschillen 
van de waarderingen gebruikt in het kader van het overnamebod.

Als wij er niet in slagen de prijzen en bezettingsgraden op peil te houden en de kosten te beperken, zal de 
rentabiliteit hieronder lijden

De rentabiliteit wordt in wezen bepaald door de tarieven die worden aangerekend voor de diensten en de bezettingsgraad of 
de inzetbaarheid van experts. Als wij de prijzen voor de diensten of een gunstige bezettingsgraad niet op peil kunnen houden 
zonder overeenkomstige kostenverlagingen, kunnen wij winstmarge niet aanhouden en kan de rentabiliteit hieronder lijden. 

De tarieven worden onder meer beïnvloed door de volgende factoren:
de perceptie van de klant over ons vermogen om hen via onze diensten een toegevoegde waarde te geven;
concurrentie;
introductie van nieuwe diensten of producten door onszelf of concurrenten;
het prijsbeleid van concurrenten; en
het algemeen economisch klimaat

Onze bezettingsgraden worden onder meer beïnvloed door de volgende factoren:
seizoensgebonden trends, hoofdzakelijk als gevolg van vakantieperiodes;
het vermogen om werknemers te laten doorstromen van voltooide naar nieuwe projecten;
de mogelijkheid om de vraag naar onze diensten in te schatten en zo een aangepaste personeelsbezetting te handhaven 
voor de diverse diensten; 
het vermogen om het natuurlijk verloop te beheren; en
de doeltreffendheid van ons verkoopteam

De rentabiliteit wordt voorts nog bepaald door ons vermogen om de kosten te beperken en ons rendement te verhogen. Als een 
moeilijk economisch klimaat verscheidene kwartalen aanhoudt, is het mogelijk dat de huidige en toekomstige kostenbeperkende 
initiatieven niet voldoende zijn om de marges op peil te houden. Indien het personeelsbestand wordt opgevoerd en onze 
groeistrategie wordt uitgevoerd, zullen wij misschien niet in staat zijn een veel groter en meer verscheiden personeelsbestand 
te beheren, de kosten te beperken en het rendement te verhogen.

Niet-opgemerkte fouten of defecten in de software kunnen onze prestaties ongunstig beïnvloeden, de vraag 
naar onze producten en diensten doen afnemen en de service- en onderhoudskosten doen stijgen

Intern ontwikkelde toepassingen kunnen fouten of defecten bevatten die niet werden opgemerkt en die de prestaties ervan 
ongunstig beïnvloeden, met als mogelijk gevolg een verminderde vraag  naar onze producten.  Eventuele defecten of fouten 
in nieuwe versies of upgrades van onze producten kunnen leiden tot het verlies van bestellingen of tot vertraging in het 
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binnenlopen van bestellingen. Dit kan vervolgens aanleiding geven tot een vermindering van de opbrengsten, een vertraagde 
aanvaarding door de markt, een verschuiving van de middelen voor ontwikkeling, productaansprakelijkheidsvorderingen of 
verhoogde service- en garantiekosten. Al deze elementen hebben mogelijk een aanzienlijk ongunstig effect op de activiteiten, 
de resultaten en de financiële toestand. Eventuele rechtsvorderingen kunnen gepaard gaan met hoge verdedigingskosten en 
aanzienlijke middelen vergen, ongeacht het resultaat. Bovendien is het mogelijk dat de totale kosten voor onderhoud, controle 
en engineering in geval van ernstige en onoplosbare defecten in intern ontwikkelde toepassingen niet volledig gedekt worden 
door de op jaarbasis vastgestelde en bepaalde vergoedingen voor service en onderhoud.

Derde partijen kunnen beweren dat wij hun intellectuele eigendomsrechten schenden

Hoewel wij geloven dat onze producten geen inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van anderen en wij zelf 
alle nodige rechten bezitten op het gebruik van de intellectuele eigendom die voor onze activiteiten wordt ingezet, zijn wij 
blootgesteld aan het risico van vorderingen wegens schending van de intellectuele eigendomsrechten van derden, inclusief 
met betrekking tot intellectuele eigendom die door derden werd ontwikkeld en door ons werd verworven in het kader van 
bedrijfstransacties of de aankoop van activa. Die vorderingen kunnen leiden tot aanzienlijke uitgaven aan gerechtskosten 
en schadevergoedingen, het inzetten van aanzienlijke management resources, vertragingen bij verzendingen, het sluiten van 
auteursrechten of licentieovereenkomsten onder ongunstige voorwaarden, de stopzetting van het gebruik van gewraakte 
handelsbenamingen of technologie of de ontwikkeling van intellectuele eigendom die geen schending is van die van anderen. 
De aansprakelijkheidsverzekering dekt de onderneming niet in tegen het risico dat haar eigen technologie of in licentie genomen 
technologie van derden de intellectuele eigendom van anderen kan schenden. Daarom kunnen dergelijke vorderingen een 
aanzienlijk ongunstig effect hebben op onze activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand.

Geschillen

De onderneming is betrokken in een aantal rechtszaken die op grond van IFRS kunnen worden beschouwd als latente 
verplichtingen.

Bestemming vAn het resultAAt

De jaarrekening voor het jaar werd afgesloten met een winst van €2.306.672. In het licht van het samengevoegde verlies, 
overgedragen van het vorige jaar, ten belope van €493.707.951, waartegen tijdens het boekjaar €476.221.031 uitgiftepremies 
werden afgezet, bedraagt het te bestemmen verlies nog €15.180.248.

We stellen voor om de jaarrekening goed te keuren en het verlies over te dragen naar volgend jaar.

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen vragen wij aan de algemene vergadering kwijting te willen verlenen aan de 
bestuurders en de commissaris van de Vennootschap voor het uitoefenen van hun opdracht tijdens het afgelopen boekjaar, met 
name DR Associates BVBA, vertegenwoordigd door Filip Roodhooft, JPD Consult BVBA, vertegenwoordigd door Jean-Pierre 
Depaemelaere, Burggraaf Etienne Davignon, Gores Technology Ltd, Küsnacht Branch, vertegenwoordigd door Ashley W. Abdo, 
William B. Patton, Joseph P. Page, Scott Honour en Mark Stone.

  

Kontich, 11 februari 2008

de rAAd VAn BestUUr
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Real Software, afgekort “RLS”
Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich

 RPR 0429.037.235

Geachte Aandeelhouder, 

Dit bijzonder verslag werd opgemaakt door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap “Real Software” (hierna de 
“Vennootschap”) overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen.

  

Bij de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2007, heeft 
de raad van bestuur vastgesteld dat op 31 december 2007 het boekhoudkundig eigen vermogen €7.089.110 bedraagt, wat minder 
is dan 50% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, dat €17.807.904 bedraagt. Overeenkomstig artikel 633 van het 
Wetboek van Vennootschappen dient een algemene aandeelhoudersvergadering te worden samengeroepen wanneer ten gevolge 
van geleden verliezen het netto-actief van de Vennootschap gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal 
van de Vennootschap. De algemene aandeelhoudersvergadering dient dan bijeen te komen om te beraadslagen en te besluiten 
over de ontbinding van de Vennootschap of eventuele andere maatregelen. 

De raad van bestuur stelt voor om de activiteiten van de Vennootschap verder te zetten, ondanks het feit dat het eigen vermogen 
van de Vennootschap is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap. Hieronder zet de 
raad van bestuur de redenen voor de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap uiteen.

Resultaten 2007
In 2007 is de belangrijke ommekeer van 2006 bevestigd, zowel wat de verbetering van de balans als de terugkeer naar 
winstgevendheid betreft. Het eigen vermogen verdubbelde in 2007 tot €7,0m op jaareinde, dit ingevolge de nettowinst  van 
€2.306.672 die in december 2007 werd gerapporteerd en een kapitaalverhoging van €234.048 om de overname van Axias, die 
plaatsvond in juli 2007, te financieren.

Een substantieel deel van de kredietfaciliteit die in september 2006 werd toegekend Credit Suisse, werd terugbetaald tijdens het 
eerste kwartaal van 2007, middels de opbrengsten van de desinvesteringen van de niet-strategische retail verkooppunten van de 
vennootschap. Bij wijze van bijkomend voordeel voor deze vroege terugbetaling, werden de kosten van de vennootschap in 2007 
gevoelig verminderd.

De onderneming rapporteert verder een nettowinst van €2,3m, waar zij in 2006 een nettowinst van €2,9m kon rapporteren. De 
herwonnen financiële sterke van de vennootschap werd bevestigd toen de resterende Credit Suisse kredietfaciliteit werd omgezet 
in de uitgifte van 75m converteerbare obligaties in juli 2007. Ten gevolge van deze herfinanciering sluit de Vennootschap het jaar af 
met €50.900.541 liquiditeiten en een converteerbare lening van in totaal €76.120.105, met inbegrip van de opgelopen rente over 
een termijn van 5 jaar. De vennootschap verwacht dat de obligaties zullen worden geconverteerd op het einde van de duur van de 
lening, waardoor zij het kapitaal zullen verhogen met €75.000.000, uitgaande van een conversieprijs van €0,556.

Verwachtingen 2008
De ommekeer werd bevestigd, aangezien de vennootschap voor het tweede jaar op rij met winst afsluit. De balans is aanzienlijk 
verbeterd, de cash positie is comfortabel en de Vennootschap heeft een sterke strategische visie. Dit heeft het mogelijk gemaakt op 
de referentie-aandeelhouders, de raad van bestuur en het management van Dolmen Computer Applications NV te overtuigen om 
een vriendelijk overnamebod te aanvaarden. De focus van Real ligt nu op de succesvolle voltooiing van het openbaar overnamebod 
en, middels de fusie van Real en Dolmen, binnen het jaar een toonaangevende Belgische IT-provider te worden.
  
Conclusie
Gelet op de aanzienlijke verbetering van zowel eigen vermogen als bedrijfsresultaten in 2007, de voorspelde verdere verbetering 
van de bedrijfsresultaten, de interne en externe groei en de aanzienlijke verlaging van de schuldenlast en de financiële kosten, 
beveelt de Raad aan de bedrijfsactiviteiten van de onderneming te blijven voortzetten op een going-concern basis. 

  

Opgesteld te Kontich op 11 februari 2008
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kApitAAL

Hoofdstuk 14 van dit jaarverslag geeft een overzicht van het maatschappelijk kapitaal van Real Software. De informatie in dit 
Hoofdstuk is gebaseerd op publieke informatie en op de statuten van de Vennootschap, zoals gewijzigd op 2 oktober 2007. 

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN UITGEGEVEN EFFECTEN

mAAtschAPPelijk kAPitAAl en AAndelen

Bij het begin van het boekjaar 2007, bedroeg het maatschappelijk kapitaal van Real 17.573.865,69 euro, vertegenwoordigd door 
279.748.916 aandelen. Op het einde van het boekjaar 2007, bedroeg het maatschappelijk kapitaal 17.807.903,55 euro, volledig 
volstort. Het wordt vertegenwoordigd door 283.474.447 gewone aandelen, die ieder een fractiewaarde van 0,062820137 euro 
hebben of één 283.474.447ste van het maatschappelijk kapitaal. Reals’ aandelen hebben geen nominale waarde.

Na het afsluiten van het boekjaar 2007, heeft de raad van bestuur in de context van de Axias transactie, het kapitaal van de 
vennootschap verhoogd met 34.141,98 euro zodat, op het moment van het opstellen van dit Jaarverslag, het maatschappelijlk 
kapitaal 17.842.045,53 euro bedraagt, vertegenwoordigd door 284.017.936 aandelen, die elk een fractiewaarde van 0,062820137   
euro of 1/284.017.936ste van het kapitaal vertegenwoordigen.  

Gedurende de laatste drie boekjaren, werd het maatschappelijk kapitaal van Real meerdere malen verhoogd. De meerderheid van 
deze kapitaalverhogingen vonden plaats door inbrengen in natura, met als gevolg dat meer dan 10% van het maatschappelijk 
kapitaal van de vennootschap is betaald door activa andere dan cash. Voor verdere informatie met betrekking tot inbrengen in 
nature over de laatste drie (3) jaar wordt verwezen naar de tabellen hieronder.  

wArrAnts

Hiernavolgend hoofdstuk geeft een overzicht van de uitstaande warrants en aandelenopties op datum van dit jaarverslag, en 
bespreekt de relevante uitgifte en uitoefenvoorwaarden voor de nog uitstaande warrants. 

Warrants 2001 (verlopen)
Op 21 december 2001 heeft de buitengewone algemene vergadering van Real 2.186.845 warrants gecreëerd, “Warrants 2001” 
genoemd, in het kader van een aandelenoptieplan voor werknemers, bestuurders en consultants van Real en haar dochters. De 
Warrants 2001 werden gecreëerd bij buitengewone algemene vergadering gehouden op 21 december 2001 binnen het kader van 
een aandelenoptieplan voor bedienden, bestuurders en consultants van de vennootschap en haar verbonden ondernemingen. 
Deze Warrants 2001 hebben in principe een termijn van vijf jaar, startend op 21 december 2001. Bijgevolg zijn alle Warrants 2001 
momenteel verlopen.

Bank Warrants (verlopen)
Op 21 december 2001 heeft de vennootschap 4.000.000 warrants gecreëerd, zogenaamde “Bank Warrants”. Op 6 april 2004 heeft 
de buitengewone algemene vergadering beslist — ter gelegenheid van de overname van een bankschuld door Gores Technology 
Group, LLC. — om alle 4.000.000 Bank Warrants te annuleren en te vernietigen, met de instemming van hun houders.

Warrants 2005 (niet onderschreven)
Op 28 juli 2005, heeft de raad van bestuur van Real in het kader van het toegestaan kapitaal 2.872.943 warrants gecreëerd, “Warrants 
2005” genoemd, binnen het kader van een aandelenoptieplan voor bepaalde belangrijke werknemers van Real. De warrants 
werden uitgegeven en kunnen toegekend worden door Reals benoemings - en remuneratiecomité aan de relevante begunstigden. 
De relevante kenmerken van deze Warrants 2005 worden hieronder samengevat. Het benoemings - en remuneratiecomité kan 
afwijkende voorwaarden voorzien in de onderliggende aandelenoptieovereenkomst wanneer de warrants worden toegekend aan 
de relevante begunstigden, op voorwaarde evenwel dat dergelijke afwijkende voorwaarden toegelaten zijn onder de uitgifte en 
uitoefenvoorwaarden van de warrants zoals bepaald door de buitengewone aandeelhoudersvergadering.

Uitgiftedatum: 28 juli 2005.
Aantal aandelen uit te geven bij de van uitoefening van de warrants: Iedere Warrant 2005 geeft de houder recht op één 
aandeel. De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen van de vennootschap. 
De aandelen zullen delen in het resultaat van de vennootschap vanaf en voor het volledige boekjaar waarin ze zullen 
worden uitgegeven. Dividenden betaald op de aandelen zullen genieten van het verminderde voorheffingtarief, d.i. het 
zogenaamde “VVPR” recht. Het VVPR recht zal worden vertegenwoordigd door een bijzondere strip. De vennootschap zal 
verzoeken dat de nieuwe aandelen en de VVPR-strips worden genoteerd op Euronext Brussel.
Uitgifteprijs: De warrants zullen gratis worden aangeboden of tegen de prijs die bedongen is in de aandelenoptiovereenkomst 
van de geselecteerde werknemer.

1.
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Uitoefenprijs: De uitoefenprijs van de Warrants 2005 zal bepaald worden door het benoemings – en remuneratiecomité 
van de vennootschap en zal minstens gelijk zijn aan (i) het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel zoals genoteerd 
op Euronext Brussel of enige andere gereglementeerde of publieke markt waarop de aandelen van de vennootschap zullen 
genoteerd worden of verhandeld worden gedurende de periode van 30 dagen, of eender welke andere relevante periode die 
bepaald werd door het benoemings- en remuneratiecomité voorafgaand aan de machtiging aan de betrokken werknemer 
of (ii) de slotkoers van de aandelen zoals genoteerd op Euronext Brussel of eender welke andere gereglementeerde of 
publieke markt waarop de aandelen van de vennootschap dan zullen noteren of verhandeld worden, op de dag voorafgaand 
aan de dag van toekenning aan de geselecteerde werknemer.
Looptijd van de warrants: Tenzij de aandelenoptieovereenkomst een kortere duur zou bepalen, hebben de Warrants 2005 
een termijn van vijf jaar vanaf de datum waarop de aandelenopties uitgegeven worden door de raad van bestuur van de 
vennootschap.
Uitoefenperiode: De warrants kunnen enkel uitgeoefend worden tussen 1 en 15 april, 1 en 15 juni en 1 en 15 september 
van ieder jaar, ermee rekening houdend dat ze definitief verworven en uitoefenbaar zijn.
Definitieve verwerving van de warrants: De warrants worden definitief verworven in drie schijven van 1/3 op de eerste, 
tweede en derde verjaardag van de datum van aanbod aan de geselecteerde deelnemers. De raad van bestuur kan echter 
beslissen om de definitieve verwerving van de warrants te versnellen ingeval van een controlewijziging.
Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap: Op het ogenblik van uitoefening van de Warrants 2005, 
zal het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd worden met een bedrag gelijk aan het product van het 
aantal uitgeoefende Warrants 2005 en de fractionele waarde van de bestaande aandelen. Het bedrag van de uitoefenprijs 
van iedere Warrant 2005 die boven de fractionele waarde stijgt van de bestaande aandelen, indien van toepassing, moet 
geboekt worden als een uitgiftepremie.
Speciale opmerking: De Warrants 2005 werden toegekend tegen een uitoefenprijs van 0,50 euro, maar werden echter 
geweigerd. Bijgevolg zouden alle 2.872.943 Warrants 2005 mogelijk nog steeds aan de begunstigden onder het warrantplan 
kunnen aangeboden worden(1), maar de raad van bestuur is van plan om nieuwe warrantplannen te creëren, indien de 
noodzaak ervoor bestaat, eerder dan de 2005 Warrants opnieuw toe te kennen.

Warrants 2006 (niet langer uitoefenbaar)
Op 29 september 2006 heeft Real drie warrants gecreëerd, namelijk “CS Warrants” ten gunste van Credit Suisse International. De 
akte tot vrijgave en beëindiging (“deed of release and termination”) afgesloten tussen Real en Credit Suisse op 16 juli 2007 voorziet 
dat de beëindiging van de uitstaande verplichting van Real onder de Credit Suisse Facility betrekking heeft op de beëindiging van 
het uitstaande recht van uitoefening door de “Uitlener” (d.i. Credit Suisse International) van de CS Warrants. Bijgevolg bestaan de 
CS Warrants 2006 niet meer.

Warrants 2007
Op 3 juli 2007 heeft de raad van bestuur van Real 14.440.000 warrants gecreëerd, “Warrants 2007” genoemd, binnen het kader van 
een aandelenoptieplan voor bepaalde belangrijke werknemers van Real. De Warrants 2007 werden gedeeltelijk toegekend aan de 
verantwoordelijken van de vennootschap en werden gedeeltelijk ondergeschreven door Real om vervolgens toegekend te worden 
aan bepaalde belangrijke werknemers, die allen hun Warrants 2007 hebben aanvaard. Deze Warrants 2007 werden gecreëerd 
binnen het kader van het toegestaan kapitaal door de raad van bestuur op 3 juli 2007. De relevante kenmerken van deze Warrants 
2007 worden hieronder samengevat.

Aandelenoptieplan: De Warrants 2007 worden uitgegeven in het kader van een aandelenoptieplan hoofdzakelijk voor 
werknemers leden van de directie en in subsidiaire orde voor andere leden van het senior management van Real. Het 
benoemings- en remuneratiecomité van Real is verantwoordelijk voor de administratie van het aandelenoptieplan en kan 
bijkomende voorwaarden opleggen, indien van toepassing, op het ogenblik van het aanbod van de warrants.
Vorm van de Warrants 2007: De Warrants 2007 zijn uitgegeven op naam. 
Warrants op aandeel: Iedere warrant geeft de houder ervan recht om in te schrijven op één nieuw aandeel van Real.
Aandelen: De aandelen die moeten uitgegeven worden bij uitoefening van de Warrants 2007 zullen dezelfde rechten 
hebben als de bestaande aandelen van Real. De aandelen zullen delen in het resultaat van Real vanaf en voor het hele 
boekjaar binnen welk zij zullen uitgegeven worden. De nieuwe aandelen zullen niet genieten van het recht van het 
verlaagde voorheffingtarief, d.i. de zogenaamde “VVPR” status.
Uitgifteprijs: De Warrants 2007 worden gratis aangeboden.
Uitoefenprijs: De uitoefenprijs van de Warrants 2007 zal gelijk zijn aan de gemiddelde slotkoersen van de aandelen van 
Real die genoteerd worden op Euronext Brussel gedurende de 30 dagen voorafgaand aan de datum waarop de Warrants 
2007 worden uitgegeven door de raad van bestuur, i.e. 0,47 euro.
Termijn: Tenzij de aandelenoptieovereenkomst een kortere duur bepaalt, hebben de Warrants 2007 een termijn van vijf 
jaar vanaf de datum waarop de Warrants 2007 worden uitgegeven door de raad van bestuur van Real.

»
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»

(1) Om deze reden worden de Warrants 2005 niet geacht aanleiding te geven tot eventuele toekomstige stemrechten en worden ze niet in aanmerking genomen in het 
overzicht in Hoofdstuk 10.



AAndELEn�En�kApitAAL
-�1���-

Beleid van definitieve verwerving: De Warrants 2007 toegekend aan een geselecteerde deelnemer zullen definitief 
uitoefenbaar worden in drie schijven van 1/3, elk op de datum van toekenning en op de eerste en tweede verjaardag 
van de datum van toekenning. Indien de bovenstaande schijven resulteren in een aantal cijfers na de komma, dan zal 
het getal bereikt bij toekenning worden afgerond naar beneden. De raad van bestuur zal echter de definitieve verwerving 
versnellen van Warrants 2007 in geval van een verandering van controle over Real. Bij beëindiging van de werknemer of 
consultancy overeenkomst, zullen de Warrants 2007 stoppen definitief verworven te worden (tenzij anders gestipuleerd 
door het aanstellings- en vergoedingscomité).
Uitoefenperiode: Warrants 2007 die definitief werden verworven, kunnen enkel uitgeoefend worden gedurende de 
volgende perioden: jaarlijks, gedurende de termijn van de Warrants 2007, tussen 1 en 15 april, 1 en 15 juni, tussen 1 en 
15 september en tussen 1 en 15 december. De raad van bestuur mag bijkomende uitoefenperiodes voorzien.
Kapitaalverhoging: Bij de uitoefening van de Warrants 2007 en de uitgifte van nieuwe aandelen van Real, zal de uitoefenprijs 
van de Warrants 2007 worden ondergebracht in het maatschappelijk kapitaal van Real. In de mate dat het bedrag van 
de uitoefenprijs van de Warrants 2007 per uit te geven aandeel bij de uitoefening van de Warrants 2007 groter zou zijn 
dan de pari waarde van de aandelen van Real onmiddellijk voorafgaand aan de uitoefening van de betrokken Warrants 
2007, dan zal een deel van de uitoefenprijs per uit te geven aandeel op de uitoefening van de Warrant 2007 gelijk aan 
die pari waarde geboekt worden als maatschappelijk kapitaal en zal het restant worden geboekt als uitgiftepremie. De 
uitgiftepremie, indien van toepassing, zal dienen als garantie voor derde partijen op dezelfde wijze als het maatschappelijk 
kapitaal van Real en zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening die enkel verminderd of weggeboekt kan worden 
ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering aangenomen op de wijze vereist voor een aanpassing van de 
statuten van Real.

Warrants 2008
Real heeft de intentie om bij een succesvolle afronding van het overnamebod onder een nieuw aandelenoptieplan 6.650.000 
nieuwe warrants uit te geven (zogenaamde “Warrants 2008”) om deze toe te kennen aan bepaalde belangrijke werknemers van 
Dolmen.

converteerBAre oBligAties

Automatisch converteerbare obligaties (ACO’s)
Op 2 juni 1998 heeft de raad van bestuur van Real, toen handelend onder haar bevoegdheden op dat moment, in het kader van het 
toegestaan kapitaal van de vennootschap een ondergeschikte automatisch converteerbare obligatie uitgegeven, vertegenwoordigd 
door 76.995 ondergeschikte automatisch converteerbare obligaties of “ACO’s”. De uitgifteprijs van de ACO’s werd op 8 juni 1998 
door de raad van bestuur vastgesteld op BEF 14.350 (355,73 euro) per ACO of BEF 1.104.878.250 (27.389.216,38 euro) in totaal. De 
ACO’s werden in juni 1998 aan het publiek aangeboden in het kader van een openbaar bod tot inschrijving op de kapitaalverhoging 
van de vennootschap en werden doorheen de jaren geconverteerd in aandelen.

Op 28 juli 2005, overeenkomstig de voorwaarden van de ACO’s, zoals gewijzigd overeenkomstig het herstructureringsplan van 
de vennootschap van 2001 en overeenkomstig een notariële akte die werd verleden in aanwezigheid van een notaris, werden 
alle resterende 43.890 uitstaande ACO’s geconverteerd in 438.900 aandelen. De conversie van de resterende 43.890 ACO’s gaf 
aanleiding tot een kapitaalverhoging van 14.823.693,88 euro. 

Real heeft geen uitstaande ACO’s meer.

G-1 Converteerbare Obligaties
Op 29 maart 2005, heeft de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Real 1.500 G-1 converteerbare obligaties 
gecreëerd in het kader van de herstructurering van de vennootschap. Op 1.350 G-1 converteerbare obligaties werd ingeschreven 
door Real Holdings LLC, en op de resterende 150 G-1 converteerbare obligaties werd ingeschreven door Roosland Beheer B.V.
Op 24 augustus 2006 werden alle 1.500 G-1 converteerbare obligaties geconverteerd in 27.273.000 aandelen overeenkomstig 
een notariële akte die werd verleden in de aanwezigheid van een notaris. Tengevolge van dergelijke conversie werd het kapitaal 
verhoogd met 1.713.289,86 euro.

Op datum van dit jaarverslag zijn alle G-1 converteerbare obligaties geconverteerd. Real heeft geen uitstaande G-1 converteerbare 
obligaties meer.

Converteerbare Obligaties 2007
Op 5 juli 2007 heeft de raad van bestuur van Real een senior unsecured converteerbare obligatie uitgegeven in het kader van het 
toegestaan kapitaal (onder haar vroegere machtiging) waarop volledig was ingeschreven op 6 juli 2007 (en werkelijk volstort op 16 
juli) voor een totaal bruto bedrag van 75 miljoen euro in de vorm van 1.500 converteerbare obligaties met een nominale hoofdsom 
van 50.000 euro per obligatie (“Converteerbare Obligaties 2007”).

»
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De belangrijkste voorwaarden van de Converteerbare Obligaties 2007 kunnen als volgt samengevat worden:
Aantal Converteerbare Obligaties 2007: de raad van bestuur heeft 1.500 Converteerbare Obligaties 2007 uitgegeven.
Uitgifteprijs: De hoofdsom per Converteerbare Obligatie 2007 bedraagt 50.000 euro en moet volledig worden volstort. 
De inschrijvingsprijs van de Converteerbare Obligaties 2007 is gelijk aan de hoofdsom, met name 50.000 euro per 
Converteerbare Obligatie 2007.
Duur: De Converteerbare Obligaties 2007 hebben een looptijd van vijf jaar te rekenen van de datum van hun uitgifte (hun 
vervaldatum is 16 juli 2012).
Vorm en waarde: De Converteerbare Obligaties 2007 worden uitgegeven in gedematerialiseerde vorm, genummerd van 1 
tot en met 1.500, en met een nominale waarde van 50.000 euro per Converteerbare Obligatie 2007.
Intrest / Opbrengst: De Converteerbare Obligaties 2007 dragen jaarlijks een intrest ten belope van 2%. Daarenboven zal 
bij terugbetaling - vervroegd of op de vervaldatum - een bijkomend bedrag (de “Premie”) verschuldigd zijn zodat de totale 
opbrengst voor de obligatiehouder (inclusief intrest) 5,25% bedraagt.
Vervroegde terugbetaling: De obligatiehouders kunnen vervroegde betaling van de Converteerbare Obligaties 2007 eisen 
in geval van wijziging van controle over Real, in geval van schending door Real van verplichtingen onder de voorwaarden 
van de Converteerbare Obligaties 2007 of onder andere leningen (zogenaamde “cross default”) en in geval van bepaalde 
andere gebeurtenissen zoals insolventie.
Conversie - conversieperiode: De Converteerbare Obligaties 2007 kunnen op eender welk ogenblik tijdens de uitoefen-
periode worden geconverteerd. De conversieperiode loopt van de datum die valt 40 dagen na de volstorting van de 
Converteerbare Obligaties 2007 en eindigt op het vroegste van (i) de tiende dag vóór het einde van de looptijd van de 
Converteerbare Obligaties 2007, en (ii) de tiende dag vóór de datum van de terugbetaling door Real van de Converteerbare 
Obligaties 2007. Onder voorwaarde van vervulling van de specifieke voorwaarden van de Converteerbare Obligaties 
2007 kan Real de lening, inclusief aangegroeide interesten, ondermeer vervroegd doen converteren; (1) op eender welk 
moment op of na 16 januari 2010 op voorwaarde dat de marktprijs van de aandelen van Real 150% overschrijdt van de 
conversieprijs toepasselijk op dat moment op elk van de minstens 20 beursdagen (zoals gedefinieerd in de voorwaarden 
van de Converteerbare Obligaties 2007) in een periode van 30 opeenvolgende beursdagen die niet vroeger eindigt dan 
de zevende dag voor de datum waarop Real de vervroegde terugbetaling aanvraagt (2) op eender welk moment indien 
voorafgaand aan de datum waarop de relevante kennisgeving van terugbetaling wordt gegeven door Real minder dan 10% 
in hoofdsom van de Obligaties die oorspronkelijk werden uitgegeven, blijft uitstaan.
Initiële Conversieprijs: De conversieprijs is gelijk aan 0,556 euro, zijnde 117,5% van het volume gewogen gemiddelde van 
de beurskoers van het aandeel van Real zoals genoteerd op Euronext Brussel gedurende de 30 dagen voorafgaand aan het 
tijdstip waarop de conversieprijs werd vastgelegd door de raad van bestuur. Onder de voorwaarden van de Converteerbare 
Obligaties 2007 kan de conversieprijs, en dienovereenkomstig het aantal uit te geven nieuwe aandelen bij conversie, worden 
aangepast onverminderd de toepassing van de bepalingen van artikel 606 van het Wetboek van Vennootschappen en het 
maximum bedrag van de kapitaalverhoging waartoe de raad van bestuur gemachtigd werd door de buitengewone algemene 
vergadering van aandeelhouders van 19 juni 2007. In de voorwaarden van de Converteerbare Obligaties 2007 verplicht Real 
zich er toe om al het redelijke te doen opdat de aanpassingen van de Conversieprijs bepaald door de voorwaarden te allen 
tijde geoorloofd zijn naar geldend recht.
Reset Conversieprijs: De conversieprijs van de Converteerbare Obligaties 2007 die nog niet werden omgezet of terugbetaald, 
kan een jaar na de datum van volstorting van de Converteerbare Obligatie 2007 worden aangepast naar beneden met 
maximum 10% aan de gemiddelde prijs van de aandelen van Real over een periode van 15 opeenvolgende werkdagen 
voorafgaand aan deze datum, op voorwaarde dat de “Reset Conversieprijs” in geen geval lager is dan 90% van de “Initiële 
Conversieprijs” (zie boven).
Aanpassing van de conversieprijs ingevolge kapitaalverrichtingen na uitgifte van de Converteerbare Obligatie 2007: Na 
de uitgifte van de Converteerbare Obligaties 2007 mag Real overgaan tot verhoging van het kapitaal, uitkeringen van 
dividenden, vennootschapsrechtelijke reorganisaties, de uitgifte van in aandelen converteerbare effecten of gelijksoortige 
transacties, mits aanpassing van de conversiemodaliteiten van de Converteerbare Obligaties 2007 zoals voorzien in de 
voorwaarden van de Converteerbare Obligaties 2007.
Aanpassing van de conversieprijs ingevolge wijziging van controle: In geval van wijziging van de controle van Real tijdens 
de duur van de obligatielening, wordt de conversieprijs naar beneden toe aangepast, overeenkomstig een glijdende schaal 
zoals voorzien in de voorwaarden van de Converteerbare Obligaties 2007.
Aantal uit te geven aandelen bij conversie van de Converteerbare Obligaties: Het maximale aantal uit te geven nieuwe 
aandelen van Real bij de conversie van de converteerbare obligaties (in de veronderstelling dat alle converteerbare obligaties 
worden geconverteerd) op verzoek van de obligatiehouders zal worden berekend als de fractie van (i) de hoofdsom van elk 
van de converteerbare obligaties en (ii) de conversieprijs, met dien verstande dat de conversie van Converteerbare Obligaties 
2007 geen aanleiding kan geven tot de uitgifte van fracties van aandelen. In geval van conversie van de Converteerbare 
Obligatie 2007 op initiatief van Real, zal het maximaal aantal uit te geven nieuwe aandelen van Real (in de veronderstelling 
dat alle Converteerbare Obligaties 2007 worden geconverteerd) worden berekend als de fractie van (i) de hoofdsom van 
elke Converteerbare Obligatie 2007 vermeerderd met de premie en de vervallen interesten en (ii) de conversieprijs, onder 
de modaliteiten bepaald in de voorwaarden van de Converteerbare Obligaties 2007.

»
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»



AAndELEn�En�kApitAAL
-�1�5�-

Aandelen van Real: De nieuw uitgegeven Real aandelen bij conversie van de Converteerbare Obligaties 2007 zullen 
dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen van Real op het ogenblik van uitgifte van de betreffende 
Converteerbare Obligaties 2007; zij zullen delen in de winsten van Real op het ogenblik van de conversie. De nieuwe Real 
aandelen zullen genieten van het recht op verlaagde roerende voorheffing, het zogenaamd “VVPR”-statuut.
Overdraagbaarheid: De converteerbare obligaties zijn vrij overdraagbaar.
Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van Real: Bij conversie van een (of meerdere) Converteerbare Obligaties 
2007, en de daaropvolgende uitgifte van nieuwe aandelen van Real, zal de conversieprijs van de aldus geconverteerde 
Converteerbare Obligatie(s) 2007 worden toegekend aan de aandelen van Real. In de mate dat het bedrag van de 
conversieprijs van de Converteerbare Obligatie(s) 2007 per aandeel uit te geven bij conversie van de Converteerbare 
Obligatie(s) 2007 de fractiewaarde overschrijdt van de bestaande aandelen van Real onmiddellijk voorafgaand aan de 
conversie van de betrokken Converteerbare Obligatie(s) 2007, zal een deel van de conversieprijs per aandeel uit te geven 
bij conversie van de betrokken Converteerbare Obligatie(s) 2007 dat gelijk is aan deze fractiewaarde worden geboekt als 
kapitaal, waarbij het saldo zal worden geboekt als uitgiftepremie. De eventuele uitgiftepremie zal een waarborg uitmaken 
voor derden op dezelfde wijze als het kapitaal van Real en zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening die enkel 
kan worden verminderd of weggeboekt ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders genomen 
op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten van Real.
Het overnamebod heeft geen impact op de converteerbare obligatie. De voorwaarden voorzien in een clausule voor 
vervroegde terugbetaling of aanpassing van de conversieprijs in geval van een wijziging van controle. Wijziging van controle 
wordt gedefinieerd als een onvoorwaardelijk aanbod van aandelen dat meer dan 50% van de stemrechten op een algemene 
vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigt. 

overzicht vAn finAnciële instrumenten met stemrecht

Onderstaande tabel geeft een overzicht op datum van dit jaarverslag van de financiële instrumenten met stemrecht die al dan niet 
het kapitaal van Real vertegenwoordigen (in de betekenis van de Wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke 
deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen)(1). Dit 
overzicht moet samen gelezen worden met de opmerkingen die hieronder worden uiteengezet.

Status op 5 februari 2008

Huidige stemrechten verbonden aan:

Aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen 284.017.936

Potentiële toekomstige stemrechten verbonden aan aandelen die 
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen uit te geven bij:

Uitoefening van warranten 2005 0

Uitoefening van warranten 2007 14.440.000

Uitoefening van Converteerbare Obligaties 2007

aan de minimum “Initiële Conversieprijs” (2) 134.892.086

aan de “Reset Conversieprijs” (2) 150.000.000

TOTAAL HUIDIGE STEMRECHTEN 284.017.936

TOTAAL POTENTIËLE STEMRECHTEN

Totaal potentiële stemrechten (ingeval en bij conversie van de Converteerbare 
obligaties 2007 aan de minimum “Initiële Conversieprijs”)

433.350.022

Totaal potentiële stemrechten (ingeval en bij conversie van de Converteerbare 
obligaties 2007 aan de “Reset Conversieprijs”)

448.457.936

(1) Die wordt vervangen door de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot 

de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen; het uitvoerende Koninklijk Besluit (dat de datum van inwerkingtreding van voormelde 

Wet dient te bepalen) werd nog steeds niet gepubliceerd.

(2) Zie hierboven voor de betekenis van “Initiële Conversieprijs” en “Reset Conversieprijs”.

»
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toegestAAn kAPitAAl

De raad van bestuur kan, binnen de limieten van haar bevoegdheden en binnen het toegestaan kapitaal, aandelen uitgeven, met 
of zonder stemrechten of met dezelfde of verschillende rechten en voordelen, hetzij preferentieel of anders, als deze verbonden 
aan de bestaande aandelen van de vennootschap, warrants of converteerbare obligaties.

De bevoegdheid van de raad van bestuur binnen het toegestaan kapitaal is van toepassing niet alleen voor kapitaalverhogingen 
door inbreng in geld door de bestaande aandeelhouders in overeenstemming met hun preferentieel recht, maar ook voor 
kapitaalverhogingen door inbreng in natura en kapitaalverhogingen door inbreng in geld met beperking of annulering van het 
voorkeurrecht van de aandeelhouders, zelfs ten voordele van personen die geen werknemers zijn van  Real of haar bijkantoren.

Op de buitengewone algemene vergadering van 2 oktober 2007 heeft de raad van bestuur de bevoegdheid gekregen om het 
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met 17.807.903,55 euro, uitgiftepremies (indien er zouden zijn) niet 
inbegrepen binnen het kader van het toegestaan kapitaal. Deze bevoegdheid is opgenomen in artikel 6 van de statuten van Real. 
De bevoegdheid is geldig voor een periode van vijf jaar beginnend vanaf de datum van publicatie in de bijlagen van het Belgisch 
Staatsblad. De bevoegdheid is gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 5 november 2007.

Dezelfde buitengewone algemene vergadering heeft de raad van bestuur gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal van 
de vennootschap te verhogen door inbrengen in natura of in geld met afstand van het preferentieel inschrijvingsrecht van de 
aandeelhouders, zelfs in het voordeel van de personen die niet deel uitmaken van het personeel van Real, in de omstandigheid dat 
de raad van bestuur door de CBFA op de hoogte wordt gebracht van een overnamebod op de effecten van de vennootschap. Deze 
volmacht is geldig voor een periode van drie jaar vanaf 2 oktober 2007.

Bij het afsluiten van het boekjaar 2007 had de raad van bestuur nog geen gebruik gemaakt van haar volmacht om het maatschappelijk 
kapitaal van de vennootschap te verhogen. 

Na het afsluiten van het boekjaar,  heeft zij op 28 januari 2008, naar aanleiding van de overname van Axias het kapitaal van de 
vennootschap verhoogd met 34.141,98 euro, hetgeen overeenstemt met 543.489 nieuwe aandelen. 

Bijgevolg is de raad van bestuur op datum van dit jaarverslag gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal van Real te verhogen 
met een maximaal bedrag van 17.773.761,50 euro, met uitsluiting van uitgifte premies, indien die er zouden zijn. Dit stelt de raad 
van bestuur in de mogelijkheid om maximaal 282.930.958 nieuwe aandelen uit te geven (tegen een fractiewaarde van 0,06282 
euro per aandeel toe te wijzen aan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap en met uitsluiting van uitgiftepremies, indien 
van toepassing). Naar alle verwachting zal de raad van bestuur van deze bevoegdheid gebruik maken met het oog op de betaling 
van het aandelen-gedeelte van de prijs aangeboden voor de Dolmen aandelen en warranten.

inkooP vAn eigen AAndelen

In overeenstemming met de statuten van de vennootschap en het Wetboek van Vennootschappen kan Real in principe haar eigen 
aandelen kopen en verkopen krachtens een speciale resolutie van de algemene vergadering, die goedgekeurd wordt door ten minste 
80% van de geldig uitgebrachte stemmen, en onderworpen is aan een quorumvereiste van ten minste 50% van het maatschappelijk 
kapitaal en ten minste 50% van de winstcertificaten, indien die er zouden zijn. De instemming van de aandeelhouders is niet vereist 
indien de aandelen worden verworven door de vennootschap om ze aan te bieden aan het personeel.

In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, moet een aanbod om aandelen aan te kopen gericht worden aan 
alle aandeelhouders van de vennootschap onder dezelfde voorwaarden, behalve voor de acquisitie door de aankoop van aandelen 
waarvoor unaniem werd beslist door de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en 
behalve voor de aankoop van aandelen genoteerd op Euronext Brussels. Aandelen kunnen enkel worden verworven met fondsen die 
anders beschikbaar zouden zijn voor verdeling als dividend aan de aandeelhouders. Het totale bedrag van de ingekochte aandelen 
gehouden door de vennootschap kan op geen enkel ogenblik meer bedragen dan 10% van haar maatschappelijk kapitaal.
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historiek vAn het mAAtschAPPelijk kAPitAAl

De tabel hieronder geeft een overzicht van de geschiedenis van het maatschappelijk kapitaal en de aandelen van Real sinds 2004. 
Het overzicht moet gelezen worden samen met de opmerkingen zoals uiteengezet onder de tabel.

Datum Transactie Aantal 
uitgegeven 

aandelen

Uitgifteprijs 
per aandeel 

(euro)

Kapitaal-
verhoging 

(euro)

Kapitaal 
na de 

verrichting 
(euro)

Aandelen 
na de 

verrichting

6 april 2004 Verhoging van kapitaal door de inbreng in 
natura van een schuld tegenover Real voor 
157.036.633,13 euro (1)

150.966.763 1,04 9.485.616,66 11.398.141,42 181.440.666

5 augustus 2004 Omzetting van 825 ACO s (2) 8.250 35,57 518,27 11.398.659,69 181.448.916

25 april 2004 Verhoging van het kapitaal door inbreng in 
natura van schuldvorderingen aan de zijde van 
de heer Rudy Hageman en Indi NV tegenover 
Real voor 800.000 euro (3)

1.600.000 0,50 100.512 11.499.171,69 183.048.916

28 juli 2005 Omzetting van uitstaande 43.890 ACOs (4) 438.900 35,57 27.571,70 11.526.743,39 183.487.816

18 mei 2006 Verhoging van kapitaal door inbreng in natura 
van schadevergoedingen van de zijde van 
de heer Leo Meuris tegenover Real voor 
2.516.243,22 euro (5)

7.624.979 0,33 479.001,18 12.005.744,57 191.112.795

24 augustus 2006 Omzetting van 1.500 G1-converteerbare 
obligaties (6)

27.273.000 0,55 1.713.289,86 13.719.034,43 218.385.795

29 september 2006 Verhoging van het kapitaal door inbreng in 
natura van een senior ongedekte schuld van de 
zijde van (i) Real Holdings LLC en (ii) Avobone 
NV, voor een totaal bedrag van 44.795.078,82 
euro (7)

61.363.121 0,73 3.854.831,26 17.573.866,69 279.748.916

3 juli 2007 Inbreng in natura van de 2.500 aandelen van 
Axias NV (8)

3.725.531 0,06282 234.037,86 17.807.903,55 283.474.447

2 oktober 2007 Kapitaalverhoging en kapitaalvermindering 
zonder uitgifte aandelen (9)

0 NA 476.221.031,47 17.807.903,55 283.474.447

28 januari 2008 Uitgifte van 534.489 aandelen in het kader van 
de inbreng van een openstaande schuldvorder-
ing met betrekking tot de acquisitie van Axias 
NV (8) 

534.489 0,06282 34.141,98 17.842.045,53 284.017.936

Inbreng in natura van schuldvorderingen door Gores Technology Group, LLC voor een nominaal bedrag van 157.036.633,13 euro 

in het kader van een schuld herstructurering van de Real Groep.

Met uitsluiting van een uitgiftepremie van 1,73525 euro per aandeel of 14.315,85 euro in totaal dat al geboekt was als uitgiftepremie 

op het ogenblik van initiële uitgifte van de ACO’s in 1998.

Inbreng in natura van een schuldvordering door Indi NV in het kader van een dadingovereenkomst tussen Real en Indi NV en Rudy 

Hageman, voor een nominaal bedrag van 800.000,00 euro.

Met uitsluiting van een uitgiftepremie van 1,73525 euro per aandeel of 761.601,23 euro in totaal dat al geboekt was als uitgifte 

premie op het ogenblik van de initiële uitgifte van de ACO’s in 1998.

Inbreng in natura van een schuldvordering door Leo Meuris in het kader van een dadingovereenkomst tussen Real en Leo Meuris, 

voor een nominaal bedrag van 2.516.243,22 euro.

Vrijwillige omzetting van 1.500 G1-converteerbare obligaties in eigendom bij Real Holdings LLC en Roosland Beheer BV voor een 

totaal bedrag van 15.000.000 euro tegen een vaste conversievoet van 0,55 euro per aandeel.

Inbreng in natura van een schuldvordering van door Real Holdings LLC en Avobone NVin het kader van conversie van schuld in 

kapitaal voor een nominaal bedrag van 44.795.078,82 euro.

Uitgifte van Real aandelen als compensatie onder de Axias NV acquisitie.

Kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie en absorptie van de balans verliezen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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inVEStoR�RELAtionS

Alle informatie betreffende “Investor Relations” kan geraadpleegd worden op de website van Real (www.realsoftwaregroup.com).

De jaarlijkse algemene vergadering waarop de jaarrekeningen per 31 december 2007 zullen gepresenteerd worden, zal doorgaan 
op 25 maart 2008.

FINANCIëLE KALENDER 2008/2009

Met het oog op een succesvol overnamebod heeft de raad van bestuur een buitengewone algemene vergadering samengeroepen 
op 11 maart 2008, teneinde het boekjaar zodanig te wijzigen dat het zou samenvallen met het boekjaar van Dolmen Computer 
Applications NV.

Als de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering akkoord gaat met dit voorstel, zal het boekjaar van het bedrijf starten 
op 1 april en aflopen op 31 maart van elk jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar, dat begon op 1 januari, 
aflopen op 31 maart 2008 en dus uitzonderlijk 3 maanden duren. Het jaarlijks financieel verslag over het boekjaar van 1 januari 
2008 tot 31 maart 2008 zal ten laatste op 31 juli 2008 gepubliceerd worden.

De bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering zal daarnaast beslissen over een aanpassing van de datum van de jaarlijkse 
algemene vergadering en om deze te verplaatsen naar de tweede woensdag van september om 17.00 uur. 

Voor het komende financiële jaar dat begint op 1 april 2008 en afloopt op 31 maart 2009 zou de financiële kalender er als volgt 
uit zien:

Trading update Q1:   verwacht op of rond 31 juli 2008
Aankondiging halfjaarresultaten:  uiterlijk op 30 november 2008
Trading update Q3:   verwacht op of rond 31 januari 2009
Aankondiging jaarresultaten:  verwacht in de tweede helft van juli 2009
Algemene vergadering:   9 september 2009

»
»
»
»
»
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VEnnootSchApSinfoRMAtiE�En�docuMEntEn

1. ALGEMEEN

Real Software maakt haar (gecoordineerde) statuten alsmede 
andere akten die gepubliceerd moeten worden in de bijlagen 
tot het Belgisch Staatsblad, neergelegd op de Griffie van de 
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, waar ze voor het 
publiek beschikbaar zijn.  De statuten kunnen eveneens worden 
geconsulteerd op de website van de Vennootschap. 

Overeenkomstig het Belgische recht stelt Real Software NV 
jaarlijkse en tussentijdse enkelvoudige en geconsolideerde 
jaarrekeningen op. De geconsolideerde en enkelvoudige 
jaarrekening, met het bijhorend verslag van de raad van bestuur 
en het verslag van de commissaris, worden neergelegd bij de 
Nationale Bank van België waar ze voor het publiek beschikbaar 
zijn. Een samenvatting ervan wordt tevens bekendgemaakt 
in de Belgische financiële pers en op de website van de 
Vennootschap.

De Vennootschap maakt ook beursgevoelige informatie en 
bepaalde andere informatie bekend aan haar aandeelhouders.  
In toepassing van het KB van 14 november 2007 betreffende 
de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten 
die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische 
gereglementeerde markt wordt dergelijke informatie 
bekendgemaakt in de belgische pers, op de website van de 
Vennootschap, op de communicatieplatforms van Euronext of 
middels een combinatie van voormelde media. 

De website van de vennootschap is
www.realsoftwaregroup.com.
 

2. OPRICHTINGSAKTE EN  
STATUTEN VAN REAL SOFTWARE

mAAtschAPPelijk doel

Het maatschappelijk doel van Real Software NV werd vastgelegd 
in artikel 4 van de statuten van de Vennootschap, en luidt als 
volgt:

“Real heeft als doel: 

Alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen 
aangaande of in verband met het uitvoeren van elke handeling 
betreffende computers en softwares voor cliënten in België 
of in het buitenland; alle verrichtingen aangaande invoer, 
het uitrusten, het bouwen, de aan- en verkoop, het beheer 
van agentschappen, het huren en verhuren, het vervoer en 
het opslaan, het uitbaten en het omvormen van computers 
en software, van bijhorigheden, van materialen en van 
alle voorwerpen ermede in rechtstreeks of onrechtstreeks 
verband of die van aard zijn hun activiteit te begunstigen; 
het verlenen van diensten voor het uitvoeren, bij middel van 
computers en software van alle verrichtingen voor Belgische 
of buitenlandse cliënten, het opmaken van programma’s voor 
computers en software; de aan- en verkoop, zowel in België 
als in het buitenland van zulkdanige programma’s; de studie, 
de proefnemingen en het herstellen van alle computers 
en software; zij zal inlichtingen, informaties en instructies 
kunnen geven in verband met deze inrichtingen; zij zal niet 
alleen in naam en voor haar rekening kunnen optreden 
maar ook als makelaar, tussenpersoon of vertegenwoordiger 
voor verrichtingen die in haar doel vermeld worden. De 
vennootschap zal eveneens opdracht kunnen ontvangen en 
mandaten welke haar toelaten de administratieve, financiële, 
boekhoudkundige en commerciële problemen van andere 
vennootschappen onder haar controle te stellen en het dagelijks 
beheer hieraan verbonden, waar te nemen. De vennootschap 
zal eveneens zich kunnen inlaten met het uitlenen van 
diensten en personeel van alle andere vennootschappen die 
haar dat zouden vragen en dit op alle gebied en in de zin van 
het woord “service”. Het leveren van prestaties, al dan niet 
uigevoerd door eigen personeel, teneinde private personen, 
ondernemingen uit publieke en private sector en publieke en 
parastatale instellingen in de uitvoering van hun opdrachten bij 
te staan. En in het algemeen, alle handelingen die rechtstreeks 
verband houden met de hierboven vermelde doeleinden, de 
opsomming die voorafgaat slechts een beperkend karakter 
hebbende.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle 
commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen 
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan 
met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen 
hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle 
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een 
gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, wier doel 
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag 
zich voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen, 
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere 
waarborgen verstrekken.”

16
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BePAlingen in de stAtuten met Betrekking tot 
de toezichthoudende orgAnen en het senior 
mAnAgement

De regels met betrekking tot de leden van de toezichthoudende 
organen en senior management zijn vervat in de artikelen 15 tot 
19 van de statuten, meerbepaald met betrekking tot het aantal 
leden van het raad van bestuur, de aanstelling en het ontslag 
van de raad van bestuur, taken en werking van de raad, evenals 
de bevoegdheden en de externe vertegenwoordigingsmacht 
van de bestuurders. 

Voor een kort overzicht betreffende de statutaire bepalingen 
inzake de raad van bestuur, wordt verwezen naar de 
Hoofdstukken 6 and 8.

De statuten bevatten geen bepalingen met betrekking tot 
de administratieve of managementsorganen binnen de 
Vennootschap.

Beschrijving vAn de rechten verBonden AAn 
de AAndelen

Alle aandelen van Real hebben dezelfde rechten en voordelen.

De rechten verbonden aan de aandelen van Real worden 
beschreven in het Wetboek van Vennootschappen en de 
statuten van Real.

Stemrechten
Elke aandeelhouders van Real is gerechtigd op één stem per 
aandeel, onverminderd de specifieke beperkingen aan het 
stemrecht van de aandeelhouders krachtens de statuten van Real 
Software NV en het Belgische Wetboek van Vennootschappen. 
Stemrechten kunnen geschorst worden met betrekking tot de 
aandelen:

die niet volledig volstort werden, niettegenstaande het 
verzoek hiertoe door de raad van bestuur van de Real;
waarop meer dan één persoon gerechtigd is, behalve 
indien een enkele vertegenwoordiger is aangeduid om 
de stemrechten uit te oefenen;
waarvan de houder gerechtigd is op stemrechten boven 
de drempel van 3%, 5%, of ieder ander veelvoud van 
5% van het totaal aantal stemrechten verboden aan 
de openstaande financiële instrumenten van Real op  
datum van de desbetreffende algemene vergadering, 
behalve indien de betreffende aandeelhouder Real 
en de CBFA kennis heeft gegeven over zijn / haar 
aandeelhouderschap boven de drempel zoals hierboven 
vermeld, ten minste 20 dagen voorafgaand aan de 
datum van de algemene vergadering op dewelke hij of 
zij wenst te stemmen; en
waarvan de stemrechten geschorst zijn door een 
bevoegde rechtbank of de CBFA.

In het algemeen heeft de algemene vergadering uitsluitende 
bevoegdheid met betrekking tot: 

de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekeningen 
van Real;
het aanstellen en ontslagen van bestuurders en de 

»

»

»

»

»

»

commissaris van Real;
het verlenen van kwijting van aansprakelijkheid aan de 
bestuurders en de commissaris;
Het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder en 
de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat;
Het verdelen van de winst;
het instellen van aansprakelijkheidsvorderingen tegen 
de bestuurders;
beslissingen met betrekking tot de ontbinding, fusie en 
andere reorganisaties van Real; en
de goedkeuring en aanpassingen van de statuten.

Recht om de algemene vergadering bij te wonen en te 
stemmen
Jaarlijkse algemene vergadering: De jaarlijkse algemene 
vergadering wordt gehouden in de gemeente waarin de 
maatschappelijke zetel van Real is gelegen (of op de plaats 
vermeld in het oproepingsbericht van de jaarlijkse algemene 
vergadering), ieder jaar op de laatste dinsdag van maart om 
16.00 uur. Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering, legt 
de raad van bestuur de enkelvoudige en geconsolideerde 
jaarrekeningen voor, samen met het enkelvoudige en 
geconsolideerde jaarverslag van de raad van bestuur en de 
bijhorende externe auditrapporten. De algemene vergadering 
beraadslaagt dan over de goedkeuring van de enkelvoudige 
jaarrekening, de voorgestelde verdeling van de winst of verlies 
van de vennootschap, de kwijting van aansprakelijkheid van 
de bestuurders en commissaris en, indien van toepassing, de 
aanstelling en het ontslag van bestuurders en commissaris.

Bijzondere en buitengewone algemen vergaderingen: De raad 
van bestuur of de commissaris kunnen op om het even welk 
ogenblik wanneer de belangen van de vennootschap dit vereisen, 
een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering 
bijeenroepen. Een dergelijke aandeelhoudersvergadering 
moet eveneens bijeengeroepen worden telkens één of meer 
aandeelhouders die minstens 20% van het maatschappelijk 
kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen hierom 
verzoeken. Aandeelhouders die niet minstens 20% van het 
maatschappelijk kapitaal van Real vertegenwoordigen, hebben 
niet het recht om de algemene vergadering bijeen te roepen. 
Aandeelhouders die minstens 5% van het maatschappelijk 
kapitaal van Real vertegenwoordigen kunnen daarentegen 
voorstellen aan de raad van bestuur overmaken om een 
agendapunt voor de algemene vergadering aan te passen 
of bij op te nemen. Dergelijke voorstellen moeten voldoende 
voorafgaand aan het bijeenroepen van de algemene vergadering 
worden ingediend.

Oproepingsbericht voor de algemene vergadering: Het 
oproepingsbericht voor het instellen van de algemene 
vergadering moet melding maken van de agenda, plaats, 
datum, tijdstip van de vergadering en de vooropgestelde 
resoluties die aan de vergadering zullen voorgelegd worden. De 
vergadering kan niet delibereren of stemmen over punten die 
niet vermeld worden in de agenda, tenzij alle aandeelhouders 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem beslissen om 
dergelijke punten op de agenda te plaatsen. De oproeping 
moet gepubliceerd worden in (i) de bijlagen van het Belgisch 
Staatsblad, en (ii) een krant met nationale verspreiding in 
België. Een publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad 
volstaat voor oproepingen voor het bijeenbrengen van de 
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algemene vergadering indien deze vergadering plaats vindt in 
Kontich en op de plaats, tijdstip en uur zoals naar verwezen 
hierboven en indien de agenda beperkt is tot de goedkeuring 
van de gecontroleerde jaarrekening, de voorgestelde verdeling 
van de winst of verlies van de vennootschap, de kwijting 
van aansprakelijkheid van de bestuurders en commissaris. 
De houders van aandelen op naam, warrants en obligaties 
worden persoonlijk genotificeerd per brief ten minste 15 dagen 
voorafgaand aan de vergadering.

Formaliteiten om de algemene vergadering bij te wonen: Om 
de algemene vergadering bij te wonen moeten de houders van 
gedematerialiseerde effecten ten laatste op de derde werkdag 
(zaterdagen uitgezonderd) voorafgaand aan de vergadering 
een certificaat uitgegeven door een erkende rekening houder 
bij de vereffeningsinstelling voor het vennootschapseffect of 
de vereffeningsinstelling zelf dat het aantal effecten bevestigt 
die werden geregistreerd in de naam van de houder en dat 
vermeldt dat de effecten onbeschikbaar zijn tot na de datum van 
de algemene vergadering, deponeren op de maatschappelijke 
zetel van de vennootschap of op enige andere plaats aangeduid 
in het oproepingsbericht van de vergadering. De houders van 
toonderstukken in materiële vorm moeten hun effecten tegen 
dezelfde datum deponeren op de maatschappelijke zetel van 
de vennootschap of op enige andere plaats die wordt vermeld 
in het oproepingsbericht voor de vergadering. De houders 
van effecten op naam moeten geregistreerd worden in het 
relevante registerboek en, indien van toepassing, kunnen zij 
gevraagd worden om de raad van bestuur te informeren over 
hun intentie om de algemene vergadering bij te wonen op de 
derde werkdag (zaterdagen uitgezonderd) voorafgaand aan de 
vergadering.

Volmachten: Iedere aandeelhouder heeft het recht om de 
algemene vergadering bij te wonen en op de vergadering 
te stemmen hetzij in persoon hetzij bij wijze van volmacht. 
De volmachthouder moet geen aandeelhouder zijn. De raad 
van bestuur kan de aandeelhouders verzoeken, indien nodig 
om gebruik te maken  van een model volmacht (met stem 
instructies).

Quorum en meerderheden: In principe, is er geen quorum 
vereist voor een algemene vergadering, en beslissingen 
worden aangenomen door een eenvoudige meerderheid van de 
stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen. 
Kapitaalverhogingen niet beslist door de raad van bestuur binnen 
het kader van het toegestane kapitaal, resoluties betreffende 
ontbinding, fusies en bepaalde andere reorganisaties van de 
vennootschap, aanpassingen aan de statuten (andere dan 
een aanpassing aan het vennootschapsdoel), en bepaalde 
andere materies waarnaar wordt verwezen in het Wetboek 
van Vennootschappen vereisen niet alleen de aanwezigheid 
of vertegenwoordiging van een quorum van ten minste 50% 
van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, maar 
ook de goedkeuring van ten minste 75 % van de uitgebrachte 
stemmen. Iedere wijziging van het vennootschapsdoel van de 
vennootschap vereist de goedkeuring van ten minste 80% van 
de uitgebrachte stemmen op de algemene vergadering, welke 
in principe enkel geldig een dergelijk besluit kan goedkeuren 
indien een dubbel quorum van ten minste 50% van het 
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap en ten minste 
50% van de winstcertificaten, indien er zijn, aanwezig zijn of 

vertegenwoordigd zijn. Indien de quorumvereisten niet vervuld 
zijn gedurende de eerste vergadering, moet een tweede 
vergadering bijeengeroepen worden op basis van een nieuwe 
oproeping, in welke omstandigheid deze nieuwe, tweede 
algemene vergadering geldig kan beraadslagen en beslissen 
ongeacht of een quorum aanwezig of vertegenwoordigd is.

Voorkeurrecht bij inschrijving
In geval van kapitaalverhoging in cash met de uitgifte van 
nieuwe aandelen of een uitgifte van converteerbare obligaties 
of warrants, hebben de bestaande aandeelhouders een 
voorkeurrecht om in te schrijven op de nieuwe aandelen, 
converteerbare obligaties of warrants, pro rata van het deel 
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door 
de aandelen die ze reeds hebben. Het voorkeurrecht kan 
gedurende een periode van 15 dagen uitgeoefend worden 
volgend op de opening van de inschrijving.

De algemene vergadering kan beslissen om het voorkeurrecht 
te beperken of te annuleren, onderworpen aan speciale 
verslaggevingvereisten. Dergelijke beslissing moet voldoen 
aan dezelfde quorum- en meerderheidsvereisten als de 
beslissing tot kapitaalverhoging. De aandeelhouders kunnen 
eveneens beslissen om de raad van bestuur te machtigen 
om het preferentieel inschrijvingsrecht te beperken of te 
annuleren ter gelegenheid van de uitgifte van effecten binnen 
het kader van het toegestane kapitaal, onderworpen aan de 
bepalingen en voorwaarden uiteengezet in het Wetboek van 
Vennootschappen. Dergelijke machtiging werd toegekend aan 
de raad van bestuur.

In principe, zal de machtiging aan de raad van bestuur om 
het maatschappelijk kapitaal te verhogen door inbreng in 
cash met annulering of beperking van het voorkeurrecht 
van de bestaande aandeelhouders geschorst worden vanaf 
de kennisgeving aan Real door de CBFA van een openbaar 
overnamebod van de effecten van de vennootschappen. De 
algemene vergadering kan daarentegen de raad van bestuur 
machtigen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen door 
de uitgifte ten belope van een bedrag van niet meer dan 
10% van de openstaande aandelen van de vennootschap 
op het ogenblik van zo’n openbaar overnamebod. Dergelijke 
machtiging werd eveneens toegekend aan de raad van bestuur 
van Real.

Dividenden
Alle aandelen participeren op dezelfde manier in de winsten 
(indien er zijn) van Real vanaf en voor het gehele boekjaar 
dat begint op 1 januari 2008 en voor ieder daaropvolgend 
boekjaar. In overeenstemming met het Wetboek van 
Vennootschappen, kunnen de aandeelhouders in principe 
beslissen om de verdeling van de winsten met eenvoudige 
meerderheidsstemming bij de gelegenheid van de algemene 
vergadering gebaseerd op de meest recente gecontroleerde 
financiële jaarrekening, opgesteld in overeenstemming met de 
algemeen aanvaarde boekhoudprincipes in België en gebaseerd 
op een (niet-bindend) voorstel van de raad van bestuur van 
de vennootschap. De statuten van Real geven ook volmacht 
aan de raad van bestuur om interimdividenden uit te geven 
met betrekking tot winsten in de loop van een lopend boekjaar 
onder de voorwaarden van de bepalingen van het Wetboek van 
Vennootschappen.
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Dividenden kunnen enkel worden toegekend overeenkomstig 
de verklaring en uitgifte van de dividenden, het bedrag van de 
netto activa van de vennootschap op de dag van het afsluiten 
van het laatste boekjaar zoals volgt uit de enkelvoudige 
jaarrekening (d.i, het bedrag van de activa zoals weergegeven 
in de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden, 
allemaal voorbereid in overeenstemming met Belgische 
accounting regels), verminderd met de niet-afgeschreven 
kosten van onderzoek van incorporatie en uitbreiding en de 
niet-afgeschreven kosten voor onderzoek en ontwikkeling, 
niet binnen het bedrag van het volstortte kapitaal vallen, 
vermeerderd met het bedrag van of niet-uitkeerbare reserves. 
Bovendien, voorafgaand aan de verdeling van dividenden, moet 
5% van de netto winst toegekend worden aan de wettelijke 
reserves, totdat de wettelijke reserves 10% bedragen van het 
maatschappelijk kapitaal.

Rechten met betrekking tot liquidatie
Real kan ontbonden worden door een resolutie van de 
aandeelhouders met een meerderheid van ten minste 75% 
van het stemmenaantal op een buitengewone algemene 
vergadering, waarbij ten minste 50% van het maatschappelijk 
kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien ten gevolge van opgelopen verliezen, de ratio van 
statutaire netto activa van de vennootschap (zoals gedefinieerd 
door Belgische juridische en accounting regels) tot haar 
maatschappelijk kapitaal lager is dan 50%, dan zou de raad 
van bestuur, binnen de twee maanden volgend op de dag dat 
zij deze onderkapitalisatie ontdekte of had moeten ontdekken, 
een algemene vergadering bijeenroepen, waarop de raad 
van bestuur ofwel de ontbinding van de vennootschap moet 
voorstellen ofwel andere maatregelen voor het verder bestaan 
van de vennootschap. Aandeelhouders die ten minste 75% van 
de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen vertegenwoordigen, 
waarbij 50% van het openstaande maatschappelijke kapitaal 
moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen de raad van 
bestuur de instructie geven om ofwel door te gaan met de 
vennootschap ofwel om haar te ontbinden. 

Indien, ten gevolge van de opgelopen verliezen, de ratio van 
de netto activa van de vennootschap tot haar maatschappelijk 
kapitaal minder is dan 25%, moet dezelfde procedure worden 
gevolgd, met dien verstande dat een resolutie voor de ontbinding 
van de vennootschap kan aangenomen worden zodra zij goed 
gekeurd wordt door 25% van de uitgebrachte stemmen op 
de vergadering. Indien de netto activa van de vennootschap 
dalen onder de 61.500 euro, kan iedere belanghebbende 
partij erom verzoeken dat de bevoegde Belgische rechtbank 
overgaat tot de ontbinding van de vennootschap. In dat geval, 
mag de vennootschap een plan voorstellen voor de continuïteit 
van haar activiteiten. De rechtbank kan de ontbinding van 
de vennootschap bevelen of kan uitstel verlenen gedurende 
een periode waarbinnen de vennootschap de situatie moet 
herstellen.

Indien de vennootschap wordt ontbonden, moeten de activa 
of opbrengsten van de verkoop of de overblijvende activa, na 
betaling van alle schulden, liquidatie kosten en taksen verdeeld 
worden op een gelijke basis over haar preferentiële rechten 
met betrekking tot de liquidatie van een aandeel met zulke 
rechten. Op datum van dit Prospectus, zijn er geen aandelen 
die een dergelijk preferentieel recht hebben met betrekking tot 
de liquidatie.

wijzigingen in het mAAtschAPPelijk kAPitAAl

De artikelen 8 en 9 van de statuten van de Vennootschap 
voorzien specifieke bepalingen met betrekking tot de verhoging 
of vermindering van het maatschappelijk kapitaal.

Veranderingen aan het maatschappelijk kapitaal beslist door 
aandeelhouders
De algemene vergadering kan beslissen om het maatschappelijk 
kapitaal te verhogen of te verlagen op ieder ogenblik. 
Een dergelijk besluit moet voldoen aan de quorum en 
meerderheidsvereisten die van toepassing zijn op het wijzigen 
van de statuten, zoals hierboven beschreven onder Hoofdstuk 
15. 

Veranderingen aan het maatschappelijk kapitaal beslist door 
de raad van bestuur
In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, 
kan de algemene vergadering van Real, onderworpen aan 
dezelfde quorum en meerderheidvereisten, de raad van 
bestuur volmacht geven om het maatschappelijk kapitaal van 
Real te verhogen binnen bepaalde limieten zonder verdere 
goedkeuring van de aandeelhouders. Dit is het zogenaamde 
“toegestane kapitaal”. Deze volmacht moet beperkt zijn in 
de tijd (de volmacht kan enkel toegekend worden voor een 
hernieuwbare periode van maximum vijf jaar) en in omvang 
(het toegestaan kapitaal mag niet hoger zijn dan het bedrag 
van het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap). Op 2 
oktober 2007 was de raad van bestuur van Real gemachtigd om 
het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap binnen de 
grenzen van het toegestaan kapitaal te verhogen (de notariële 
akte in dit verband werd gepubliceerd in de bijlagen van het 
Belgisch Staatsblad op 5 november 2007).

AAnkooP en verkooP vAn eigen AAndelen

In overeenstemming met de statuten van de vennootschap en 
het Wetboek van Vennootschappen kan Real in principe haar 
eigen aandelen kopen en verkopen krachtens een speciale 
resolutie van de algemene vergadering, die goedgekeurd wordt 
door ten minste 80% van de geldig uitgebrachte stemmen, en 
onderworpen is aan een quorumvereiste van ten minste 50% 
van het maatschappelijk kapitaal en ten minste 50% van de 
winstcertificaten, indien die er zouden zijn. De instemming van 
de aandeelhouders is niet vereist indien de aandelen worden 
verworven door de vennootschap om ze aan te bieden aan het 
personeel.

In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, 
moet een aanbod om aandelen aan te kopen gericht worden 
aan alle aandeelhouders van de vennootschap onder dezelfde 
voorwaarden, behalve voor de acquisitie door de aankoop 
van aandelen waarvoor unaniem werd beslist door de 
algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig 
of vertegenwoordigd zijn, en behalve voor de aankoop van 
aandelen genoteerd op Euronext Brussels. Aandelen kunnen 
enkel worden verworven met fondsen die anders beschikbaar 
zouden zijn voor verdeling als dividend aan de aandeelhouders. 
Het totale bedrag van de ingekochte aandelen gehouden door 
de vennootschap kan op geen enkel ogenblik meer bedragen 
dan 10% van haar maatschappelijk kapitaal.



WETTELIJKE VERKLARING

De raad van bestuur verklaart dat, voorzover hen bekend,

a) de jaarrekeningen, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het 
vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de onderneming en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen;

b) het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling, de resultaten en de positie van de onderneming en de in de consolidatie 
opgenomen ondernemingen, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden.

Voor de raad van bestuur

Ashley W. Abdo      Bruno Segers 
Vaste vertegenwoordiger   Vaste vertegenwoordiger

van Gores Technology Ltd, Küsnacht Branch  van All Together BVBA

Afgevaardigd Bestuurder-CEO   Afgevaardigd Bestuurder-CEO








