
RealDolmen boekt mooie omzetstijging
In de eerste helft van het boekjaar 
2016/17 (april 2016 —> september 2017) zet-
te RealDolmen een omzet neer van 113,582 
miljoen euro, een stijging met 9,5 %. In het 
segment It & Business Consulting steeg de 
omzet 5,2 % tot 50,565 miljoen euro. Deze 
prestatie schrijft het management toe aan 
een betere focus van de organisatie, dichter 
bij de klant en erop gericht om sneller op de 
behoeften van de klant in te spelen. Dit leidt 
dan weer tot een betere facturatie graad van 
het personeel, gecombineerd met een toe-
name van het personeelsbestand. 

Ook meldt de groep een groei van de 
verkoop van licenties van eigen software, 
maar de evolutie ligt wel onder de eigen 
verwachtingen. 

Het andere segment, It & Business 
Support Services, kende een sterkere om-
zetgroei (13,3 %). Er werd geprofiteerd van 
hoge productverkopen, terwijl de uitbe-
steding van infrastructuur en onderhoud 
blijft toenemen. Hier nauw bij aansluitend 

doen clouddiensten het eveneens goed. 
Deze evolutie compenseert de lagere ver-
koop van datacenters. 

Die mooie omzetprestatie kon wel niet 
vertaald worden in een hogere bedrijfs-
winst, deze daalde 10,7 % (marge van 4,1 % 
naar 3,3 %). Het management verwijst hier-
voor naar de positieve impact vorig jaar van 

een terugname van 
provisies (voor per-
soneelsbonussen) ten 
bedrage van 0,7 mil-
joen euro. Zonder dit 
eenmalige element 
was de bedrijfswinst 
of eBIt met 7 % geste-
gen. Het netto resul-
taat daalde 11,7 % tot 
3,699 miljoen euro. 
Per aandeel is dat 0,69 
euro. 

De netto cash daal-
de van 23,4 miljoen 
euro eind maart 2016 

naar 20,3 miljoen euro eind september 
2016, per aandeel is dit 3,79 euro. De daling 
is grotendeels het gevolg van het uitkeren 
van een dividend voor 3,5 miljoen euro. 
De vrije cash die gerealiseerd werd ging 
immers op in het hogere werkkapitaal, een 

gevolg van de hogere omzet. Het eigen ver-
mogen per aandeel kwam uit op 27,55 euro.

Vooruitzichten
Wat het volledIge Boekjaar 2016/17 
betreft, voorziet het management om-
zetgroei, met dien verstande dat het voor 
het segment It & Business Consulting een 
hogere omzet voorziet, terwijl de omzet 
voor het segment It & Business Support 
Services stabiel zou blijven (omzet in 1e 
jaarhelft steeg wel 13,3 %!). Op het vlak van 
de rendabiliteit wordt een ‘mid single digit’ 
bedrijfswinstmarge (dat is volgens ons 5 %) 
verwacht. In feite moeten we onze winst-
schattingen niet aanpassen, want de voor-
uitzichten liggen in lijn met onze verwach-
tingen die we in mei 2016 publiceerden (zie 
www.vfb.be). Ons koersdoel van 27,65 euro 
blijft dan ook behouden. Met dit koersdoel 
en een koers/winstverhouding van 11 voor 
ogen, gecombineerd met een netto cash 
positie, blijft het aandeel koopwaardig.

Gert De Mesure
Redactie 13 december 2016

Koers 24,20 euro. 
www.realdolmen.com
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(in miljoen euro) H1 15/16 H1 16/17 ∆in %
Omzet 103,715 113,582 9,5 %
     IT & Business Consulting 48,075 50,565 5,2 %
     IT & Business Support Services 55,640 63,017 13,1 %
EBIT 4,246 3,793 -10,7 %
     IT & Business Consulting 0,631 0,709 12,4 %
     IT & Business Support Services 4,733 4,569 -3,5 %
     Corporate -1,118 -1,485 n.r.
EBITDA 5,44 4,91 -9,7 %
Financieel resultaat -0,049 -0,054 n.r.
Netto resultaat 4,187 3,699 -11,7 %
Winst per aandeel 0,7822 0,6910 -11,7 %

19Beste Belegger | Januari 2017

http://www.vfb.be
http://www.realdolmen.com

	Nieuwjaarsbrief
	‘We schieten ons niet alleen in de voet, maar ook in de benen en het hoofd’
	Interview Vincent Van Dessel, topman Euronext Brussel

	“De fiscaliteit op financiële producten? Rampzalig!”
	Gesprek met Monique Leys en Herman Hendrickx van Dierickx Leys Private Bank

	JCDecaux en Clear Channel: vandaag de kneusjes op de beurs, straks de winnaars?
	Digitale metamorfose van de out-of-home reclamegroepen

	Ackermans & van Haaren investor day zet Sipef in de kijker
	RealDolmen boekt mooie omzetstijging
	Biocartis mikt op 340 geïnstalleerde Idylla-toestellen eind dit jaar
	argenx: naar vier fase II-
onderzoeken voor beloftevolle molecules
	Cofinimmo ontvangt VFB in Vlinderpaleis
	Banimmo: van een (te) hoge premie naar een (te) hoge discount
	Sioen: nieuwe periode van overnames
	Achteruit kijken en vooruit blikken
	Lucas Bols: geniet met mate
	JCDecaux: tragere groei zorgt voor koersdaling met 25 %
	Internetservices, 
de groeisector bij uitstek
	Waarheen met de beurzen in 2017?
	Aandelen bieden betere kansen dan obligaties
	2017: Het officiële einde van de seculair dalende rentetrend
	Vijf grote marktdrivers voor 2017
	Reflatie ondersteunt risicovolle activaklassen

	Waarom 2017 niet belangrijk is
	Europese banken: winnaars van reflatie
	Woelig 2016 achter de rug, spannend 2017 op komst
	Terugblik 2016: Belgische aandelen outperformen licht op de langere termijn
	Als 2017 op 2007 begint te lijken …
	Markttimingindicator oogt euforisch, 
maar hoe lang nog?
	Oil & Gas Equipment&Svcs, Rusland, Financials, en SmallCaps, grootste deelnemers aan Trumprally

	Fundamentele Analysedag: Recordeditie
	Beleggersacademie
	VFB-Congreskalender 2017
	Trefpunten
	Verdient een groeibedrijf altijd een hogere waardering dan een bedrijf dat niet groeit?
	Verwatering van aandelen, de vijand van beleggers
	Ethisch beleggen zoals het (niet) hoort
	Mr. Blue Sky
	Laat u niet beïnvloeden, de trend is your friend!

