
 

Persbericht 9 juni 2017, Huizingen, België 
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

FY 2016-2017 persbericht 

(Resultaten voor het jaar eindigend op 31 maart 2017) 
• Omzetgroei van 3,2% gerealiseerd in beide segmenten 
• REBIT stijgt met 13% tot 12 miljoen euro en marge verbetert tot 4,9% 
• Solide balans met een netto kaspositie van 27,8 miljoen euro 
• Voorstel aan de algemene aandeelhoudersvergadering om een dividend van 3,6 miljoen euro 

uit te keren, of 0,69 euro per aandeel 
 
Marc De Keersmaecker, Algemeen Directeur van Realdolmen, licht toe: 
"We hebben een goed jaar achter de rug. De transformatie die we in het vorige boekjaar hebben ingezet, 
richtte zich op duurzame groei met hogere marges. Uit de resultaten van dit jaar blijkt dat we beide 
doelstellingen hebben gerealiseerd, al is er nog ruimte voor verbetering. De rebranding gaf uiting aan de 
veranderingen die onze organisatie heeft verwezenlijkt op het vlak van klantenervaring. Ze vertalen zich 
vandaag in een groeiend marktaandeel in activiteiten zoals IT outsourcing, digitale transformatie en 
clouddiensten. We hebben ook veel inspanningen geleverd om de tevredenheid van onze werknemers te 
vergroten, en met succes: we slagen erin meer mensen aan te werven en we stellen een daling van het 
verloop vast. Meer dan ooit herhaal ik met trots onze nieuwe tag line voor al onze stakeholders: To get 
there, together.” 
 
Vragen: 
Paul De Schrijver, CFO Realdolmen 
 
Jaarresultaten maart 2017 tegenover maart 2016 

In miljoen euro 31.3.2017 31.3.2016 % VAR. 
Omzet 243,8 236,2 3,2% 
Bedrijfsresultaten voor eenmalige opbrengsten en kosten (REBIT) 12,0 10,6 12,8% 
Marge 4,9% 4,5%  
Bedrijfsresultaten na eenmalige opbrengsten en kosten (EBIT) 12,0 11,8 1,7% 
Winst (verlies) voor de periode 11,0 10,7 2,8% 
REBITDA (1) 14,2 13,0 9,0% 
REBITDA-marge 5,8% 5,5%  

(1) REBITDA = REBIT vermeerderd met afschrijvingen en amortisaties 

 
Balans maart 2017 tegenover maart 2016 

In miljoen euro 31.3.2017 31.3.2016 % VAR. 
Eigen vermogen 154,4 147,1 5,0% 
Nettoschuld (2) -27,8 -23,4 18,8% 
Cash 28,3 26,9 5,2% 

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

1.1 Omzet  
De jaaromzet is gestegen met 3,2% tegenover vorig jaar.  
 

Omzet per segment in duizenden euro Maart '17 Maart '16 % Variantie 
Totaal 243.758 236.196 3,2% 

IT & Business Consulting 104.014 100.545 3,5% 

IT & Business Support Serv. 139.744 135.652 3,0% 
 
IT & Business Consulting:  
De project- en consulting activiteiten zijn gegroeid met 3,5% ten opzichte van vorig jaar. Onze nieuwe 
aanpak rond dienstverlening door hoogopgeleide consultants krijgt opnieuw veel bijval in de markt. De 
verkoop van ontwikkelingsprojecten op maat en consulting voornamelijk op het vlak van digitale 
transformatie en hybride cloud toepassingen, was sterk. Ook de activiteiten rond RFlow, ons eigen 
programma voor workflow- en documentbeheer, hebben hoge licentie en service omzet gegenereerd. Ons 
aanbod rond Customer Centricity deed het goed, al bleven de internationale licentie-inkomsten onder de 
verwachtingen. 
 
De stijgende vraag bij klanten werd opgevangen door een groei in medewerkers. De nieuwe initiatieven die 
we vorig jaar hebben gestart rond medewerkertevredenheid, werpen hun vruchten af. Zo konden we meer 
dan 150 nieuwe mensen aanwerven en daalde het personeelsverloop. We blijven de groei van eigen 
personeel aanvullen met offshore arbeid.  
 
IT & Business Support: De omzet uit outsourcing, en verkoop van producten en onderhoud is toegenomen 
met 3% ten opzichte van vorig jaar. De omzet uit nieuwe IT-outsourcing contracten voor de uitbesteding 
van zowel applicaties als infrastructuur diensten zat in de lift, terwijl alle grote lopende contracten werden 
verlengd. Ook clouddiensten groeien snel. We blijven onze positie als een van de grootste en beste 
dienstverleners voor de uitbesteding van IT in het middensegment van de markt verder versterken. Als 
toonaangevende reseller van IT-producten en -licenties en aanbieder van alle aanverwante diensten zagen 
we de totale productverkoop toenemen. De mobiele en cloud-gerelateerde productverkoop trok verder aan, 
maar de verkoop van on-premise datacenters viel terug.  
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1.2 Bedrijfsresultaten vóór eenmalige opbrengsten en kosten 
(REBIT) 

De REBIT is ten opzichte van vorig jaar gestegen met 12,8% of 1,357 miljoen euro tot 11,993 miljoen euro. 
De REBIT-marge is verbeterd tot 4,9%. 
 
REBIT per segment in duizenden 
euro Maart '17 Maart '16 Variantie 

      
Totaal in duizenden euro 11.993 10.636 1.357 

IT & Business Consulting 5.369 2.730 2.639 

IT & Business Support Serv. 9.142 10.159 -1.017 

Corporate -2.518 -2.253 265 

      
Totale marge % 4,9% 4,5% 0,4% 

IT & Business Consulting 5,2% 2,7% 2,4% 

IT & Business Support Serv. 6,5% 7,5% -0,9% 

Corporate -1,0% -1,0% -0,1% 
 
IT & Business Consulting: De marges in IT & Business Consulting zijn bijna verdubbeld in vergelijking 
met vorig jaar. In het kader van de transformatie werden circa 2 miljoen euro rechtstreeks toegerekende 
overheadkosten overgeheveld naar IT & Business Support. Zelfs zonder het effect daarvan is de REBIT-
marge gestegen met meer dan 20%. Deze stijging is te danken aan de efficiëntere benutting van onze 
consultants, de voortdurende verbetering van onze “lean” project factory en een lagere kostenbasis.  
 

IT & Business Support: De REBIT-marge is voor dit segment gedaald met 1,017 miljoen euro. Het effect 
van de hiervoor vermelde toerekening van overheadkosten buiten beschouwing gelaten, zijn de marges 
gestegen met 10% onder invloed van efficiëntieverbeteringen en schaalvoordelen (dankzij de hogere 
omzet). 
 

Corporate Overhead: Corporate Overhead is gestegen door de afname van de eenmalige terugnemingen 
van voorzieningen tegenover het vorige boekjaar.  

1.3 Bedrijfsresultaten na eenmalige opbrengsten en kosten 
(EBIT) 

Vorig jaar verkocht het bedrijf een kantoorgebouw, wat een netto eenmalige meerwaarde van 1,161 miljoen 
euro heeft opgeleverd. Daardoor bedroegen de bedrijfsresultaten na eenmalige opbrengsten en kosten 
vorig jaar 11,796 miljoen euro. 
 
Dit jaar waren er geen eenmalige elementen. De bedrijfsresultaten na eenmalige opbrengsten en kosten 
bedragen bijgevolg eveneens 11,993 miljoen euro, een stijging met 0,197 miljoen euro tegenover vorig jaar. 
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1.4 Totale nettowinst van de groep  
De groep heeft op jaarbasis een nettowinst geboekt van 10,971 miljoen euro, tegenover 10,660 miljoen 
euro vorig jaar. 
 
De netto financiële kosten bedroegen 73K euro, de financiële inkomsten 2K euro. 
 
De winstbelasting bedroeg 951K euro, tegenover 981K euro vorig jaar. Terwijl vorig jaar de meerwaarde 
uit de verkoop van een gebouw bij een van de dochterondernemingen van Realdolmen meespeelde in de 
winstbelasting, stijgen de belastingen dit jaar door de hogere belastinguitgaven op dividenduitkering. 
 
De raad van bestuur zal aan de algemene aandeelhoudersvergadering voorstellen om een dividend van 
3,6 miljoen euro uit te keren, of 0,69 euro per aandeel. 

1.5 Eigen vermogen/netto schuld 
Het eigen vermogen is gestegen met 7,252 miljoen euro in vergelijking met 31 maart 2016. Dat komt vooral 
door de impact van de nettowinst van 10,971 miljoen euro van dit jaar en de dividenduitkering ten belope 
van 3,539 miljoen euro in het eerste halfjaar. 
 
De totale negatieve netto schuldpositie (netto kaspositie) bedraagt 27,802 miljoen euro.  
 
Het kassaldo bedraagt 28,293 miljoen euro. 

1.6 Nieuwe bestuurders 
De Raad van Bestuur heeft eerder de coöptatie van Mevrouw Rika Coppens aangekondigd als nieuw 
onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder die het mandaat van Mevrouw Lieve Mostrey (aangesteld als CEO 
van Euroclear) zal verderzetten tot aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders op 
13 september 2017.   
 
Het derde en laatste van de vier jaar durende mandaten van de huidige Voorzitter van de Raad van Bestuur 
Thierry Janssen verstrijkt in september dit jaar. De Raad van Bestuur zal Henri Van Engelen voordragen 
als nieuwe bestuurder aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders, met de bedoeling hem nadien 
te verkiezen als nieuwe Voorzitter van de Raad en als voorzitter van het Benoemings- en 
Remuneratiecomité. 
 
Henri Van Engelen is burgerlijk ingenieur en begon zijn loopbaan bij IBM waar hij opklom tot Managing 
Director Personal Computers voor België & Luxemburg, vooraleer Atos Origin België & Luxemburg te leiden 
als Chief Executive Officer. In 2006 stapte hij over naar Wolters Kluwer waar hij thans Europees Managing 
Director Tax & Accounting is. 
 
De Raad van Bestuur dankt Lieve Mostrey en Thierry Janssen voor hun jarenlange inzet en nauwe 
betrokkenheid bij Realdolmen. 
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1.7 Vooruitzichten voor het boekjaar 2017/2018 
In het boekjaar 2017/2018 verwachten wij een omzetgroei in beide segmenten. 
 
We verwachten dat de REBIT op jaarbasis toeneemt en de marges rond de 5% liggen. 
 
 
Voor meer informatie over dit persbericht: 
Paul De Schrijver, CFO 
Tel.: +32 2 801 43 13 
 
Over Realdolmen 
Realdolmen is een van de grootste onafhankelijke ICT-experts in België. Met ongeveer 1.400 
hooggeschoolde medewerkers bedient het in de Benelux meer dan 1.000 klanten op strategisch, tactisch 
en operationeel ICT-vlak. Realdolmen realiseert in elke samenwerking het potentieel van mensen en 
organisaties en streeft ernaar ICT terug menselijk te maken. Dit alles onder het bedrijfsmotto 'To get there, 
together'. 
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2. Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat voor 
de periode eindigend op 31 maart 2017 
 31/03/2017 31/03/2016 

 EUR '000 EUR '000 
Voortgezette activiteiten   
Bedrijfsopbrengsten 245 352 237 620 
Omzet 243 759 236 197 
Overige bedrijfsopbrengsten 1 593 1 423 
Operationele kosten -233 359 -226 984 
Aankopen handelsgoederen, grond-en hulpstoffen -91 861 -90 071 
Diensten en diverse goederen -52 263 -47 311 
Personeelslasten -87 749 -85 210 
Afschrijvingen en waardeverminderingen -2 223 -2 404 
Waardevermindering op voorraad en vorderingen 631 -474 
Voorzieningen 890 -910 

Andere bedrijfskosten -784 -604 

OPERATIONEEL RESULTAAT voor eenmalige opbrengsten en kosten (REBIT) 11 993 10 636 
Andere eenmalige opbrengsten 0 1 214 
Andere eenmalige kosten 0 -53 
Operationele winst (EBIT) 11 993 11 796 
Financiële Opbrengsten 2 39 
Financiële Kosten -73 -195 
Winst (verlies) voor belastingen 11 922 11 641 
Belastingen op het resultaat -951 -981 
Winst (verlies) uit voortgezette activiteiten 10 971 10 660 
Beëindigde activiteiten   
Winst (verlies) uit beëindigde activiteiten 0 0 
Winst (verlies) na belastingen 10 971 10 660 
Totale winst (verlies) van het boekjaar 10 971 10 660 
Elementen die niet naar de winst- en verliesrekening geherclassificeerd zullen 
worden in toekomstige periode -373 13 

Herberekening van toegezegde-pensioenregelingen, na belastingen -373 13 
Andere elementen van het totaalresultaat, na  belastingen -373 13 
Totaalresultaat van de periode 10 598 10 673 
Toerekenbaar aan:   
Houders van eigen-vermogensinstrumenten van de moederonderneming 10 598 10 673 
Minderheidsbelangen 0 0 
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3. Geconsolideerde balans voor de periode eindigend op 
31 maart 2017 
 31/03/2017   31/03/2016 

 EUR '000   EUR '000 

Activa     
Vaste Activa 120 862   122 304 
Goodwill 89 214   89 214 
Immateriële Vaste Activa 1 126   1 409 
Materiële Vaste Activa 11 108   11 075 
Uitgestelde belastingen 19 158   19 415 
Financiële lease vorderingen 142   299 
Lange termijn vorderingen 114   892 
Vlottende Activa 90 529   82 977 
Voorraden 471   971 
Handels-en Overige Vorderingen 61 765   55 141 
Geldmiddelen en kasequivalenten 28 293   26 865 
Totaal vlottende activa 90 529   82 977 
TOTALE ACTIVA 211 391   205 281 
EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN     
Eigen Vermogen 154 366   147 114 
Maatschappelijk kapitaal 30 683   30 683 
Eigen aandelen (-) -55   -274 
Uitgiftepremie 32 196   32 196 
Overgedragen resultaat 91 542   84 509 
Eigen vermogen toerekenbaar aan de eigenaars van de 
vermogensinstrumenten van de moederonderneming 154 366   147 114 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 154 366   147 114 
Langlopende verplichtingen 2 817   3 774 
Leasingschulden 246   648 
Leningen van banken en derden 0   0 
Andere langlopende verplichtingen 0   343 
Verplichtingen met betrekking tot het personeel 1 306   1 543 
Langlopende voorzieningen 1 218   1 154 
Uitgestelde belastingen 47   87 
Kortlopende verplichtingen 54 208   54 393 
Leasingschulden 245   239 
Leningen van banken en derden 0   2 193 
Handels-en overige schulden 53 321   50 421 
Kortlopende belastingschulden 546   384 
Kortlopende voorzieningen 96   1 156 

Totaal kortlopende verplichtingen 54 208   54 393 

TOTALE VERPLICHTINGEN 57 025   58 167 
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 211 391   205 281 
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4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht voor de periode 
eindigend op 31 maart 2017 
  31/03/2017  31/03/2016 

  EUR '000  EUR '000 

EBIT  11 993  11 796 
     

Afschrijvingen en waardeverminderingen  2 223  2 404 
Mutaties voorzieningen  -2 231  693 
(Winst) / Verliezen op verkoop van activa  0  -1 205 
Andere niet-kas-kosten  -10  -9 
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten  11 975  13 679 

     
Wijzigingen in werkkapitaal  -2 220  -88 
Netto kasstroom  9 755  13 591 

     
Betaalde belastingen op het resultaat  -563  -738 
Netto kasstroom uit operationele activiteiten  9 192  12 853 

     
Ontvangen intresten  0  2 
Investeringen in immateriële vaste activa  -165  -289 
Investeringen in materiële vaste activa  -1 805  -1 422 
Kas uitstroom uitgestelde betaling op de verwerving van Alfea Consulting  0  -240 
Inkomsten uit verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa  0  1 454 
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten  -1 970  -495 

     
Betaalde interesten  -16  -207 
Kapitaalsvermindering  0  -1 501 
Dividend  -3 539  0 
Toename/afname van financiële verplichtingen kas instroom  0  2 000 
Toename/afname van financiële verplichtingen kas uitstroom  -2 239  -14 837 
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten  -5 794  -14 545 

     
Effect van een verandering in geldmiddelen en kasequivalenten  1 428  -2 187 

     
Netto kaspositie bij aanvang van de boekperiode  26 865  29 052 
Netto kaspositie op het einde van de boekperiode  28 293  26 865 
Totale beweging in de geldmiddelen en kasequivalenten  1 428  -2 187 
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5. Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen 
vermogen voor de periode eindigend op 31 maart 2017 
 Maatschap-

pelijk 
kapitaal 

Eigen 
aandelen 

Toegezegde 
pensioen-

regelingen 
Uitgifte- 
premies 

Converteer- 
bare 

obligatie 

Over-
gedragen 
resultaat 

Totaal 

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

Saldo per 1 april 
2015 32 193 -499 -366 25 866 12 687 67 830 137 711 
Winst (verlies) van het 
boekjaar 

     10 660 10 660 

Kapitaalsverhoging (2)    -6 357  6 357 0 
Kapitaalsvermindering 
(3) -1 510      -1 510 

Op aandelen 
gebaseerde betalingex  
Alfea Consulting (1) 

 225    15 240 

Overige   13    13 
Saldo per 31 maart 
2016 30 683 -274 -353 19 509 12 687 84 862 147 114 

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

     10 971 10 971 

Op aandelen 
gebaseerde betaling 
ex Traviata (4) 

 219    -26 193 

Dividend (5)      -3 539 -3 539 
Overige (6)   -373    -373 
Saldo per 31 maart 
2017 30 683 -55 -726 19 509 12 687 92 268 154 366 

 
(1) Dit heeft te maken met de uitgestelde betaling in aandelen aan de vroegere aandeelhouders van Alfea Consulting voor 240 KEUR.  
Het verschil van 15 KEUR vorig jaar betreft de gerealiseerde winst op deze betaling, aangezien de reële waarde van de aandelen op 
moment van de betaling hoger was dan de initiële aankoopprijs van de eigen aandelen 
(2) Kapitaalsvermindering in overeenstemming met artikel 614, Wetboek Vennootschappen, gevolgd door een kapitaalsverhoging door 
incorporatie van een gedeelte van de uitgiftepremies om het kapitaal op 32.193 KEUR te brengen, zoals goedgekeurd door de 
Buitengewone Algemene Vergadering van 30 september 2015 
(3) Kapitaalsvermindering zoals goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 september 2015 
(4) Dit heeft te maken met de uitgestelde betaling in aandelen aan de vroegere aandeelhouders van Traviata voor 193 KEUR.  Het 
verschil van 26 KEUR vorig jaar betreft het gerealiseerde verlies op deze betaling, aangezien de reële waarde van de aandelen op 
moment van de betaling lager was dan de initiële aankoopprijs van de eigen aandelen 
(5) Betaling dividend zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 14 september 2016 
(6) IAS19 impact wijziging veronderstellingen op toegezegde bijdragenregelingsplannen  
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6. Aan de Raad van Bestuur 
De commissaris-revisor heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden ten gronde zijn afgewerkt en dat deze geen 
betekenisvolle correcties aan het licht hebben gebracht die in de boekhoudkundige informatie, opgenomen in het 
persbericht, zouden moeten doorgevoerd worden. 
 
Diegem, 8 juni 2017 
 
Commissaris-revisor 
DELOITTE Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d'Entreprises  
BV o.v.v.e. CVBA / SC s.f.d. SCRL 
Vertegenwoordigd door Kurt Dehoorne 
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