
 

Persbericht 25 november 2016, Huizingen, België 
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

Persbericht HY 2016-2017 

(Resultaten voor het halfjaar eindigend op 30 september 2016) 
• Groei in beide segmenten leidt tot 9,5% meer halfjaarlijkse omzet 
• Positieve EBIT-evolutie (excl. eenmalige provisieomkering van 2015) 
• Gezonde financiële structuur met een gezonde kaspositie 

 
Marc De Keersmaecker, algemeen directeur van Realdolmen, licht toe: 
"We zitten op schema wat de transformatie betreft. De resultaten evolueren in overeenstemming met onze 
eerder aangekondigde verwachtingen. De rebranding van de onderneming benadrukt de veranderingen die 
we noodzakelijkerwijs hebben gerealiseerd op het vlak van klantervaring en werknemerstevredenheid. 
Onze inspanningen betalen zich terug in meer verkoop, een verhoogde klantentrouw, meer rekrutering en 
minder verloop. Het transformatieplan is echter nog niet helemaal klaar want er is nog werk aan de winkel 
om de marges te verbeteren." 
 
Vragen: 
Paul De Schrijver, CFO Realdolmen 

Halfjaarlijkse resultaten september 2016 t.o.v. september 2015     

in miljoen € 
IFRS 
30/09/2016 

IFRS 
30/09/2015 

Variantie in 
% 

Omzet uit reguliere activiteiten 113,60 103,72 9,5% 
Bedrijfsresultaten uit reguliere activiteiten (EBIT)  3,79 4,25 -10,7% 
Marge 3,3% 4,1%   
Totale winst (verlies) voor de periode 3,70 4,19 -11,7% 
EBITDA (1) 4,91 5,44 -9,8% 
EBITDA-marge 4,3% 5,2%   

 (1) EBITDA = EBIT vermeerderd met afschrijvingen en amortisaties     
        
Saldo september 2016 t.o.v. maart 2016       

 in miljoen € 
IFRS 
30/09/2016 

IFRS 
30/03/2016 

Variantie in 
% 

Eigen vermogen 147,5 147,1 0,3% 
Nettoschuld (2) -20,3 -23,4 -13,2% 
Cash 21,2 26,9 -21,2% 

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

1.1 Omzet  
De halfjaaromzet ligt 9,5% hoger dan in het eerste halfjaar van 2015. 
 

Omzet per segment (in duizend €) HY sept '16 HY sept '15 Variantie in % 
      
Totaal 113.582 103.715 9,5% 
IT & Business Consulting 50.565 48.075 5,2% 

IT & Business Support Serv. 63.017 55.640 13,3% 
 
IT & Business Consulting: de activiteiten voor sourcing, projecten en consulting zijn met 5,2% gestegen 
tegenover het eerste halfjaar van vorig jaar. Die groei is een rechtstreeks resultaat van een meer gefocuste 
organisatie, dichter bij de klanten en sneller om aan hun behoeften tegemoet te komen. Dat weerspiegelt 
zich in betere facturatieratio's. De stijgende vraag bij klanten werd opgevangen door de groeiende 
personeelsbezetting. Rekrutering blijft een prioriteit, ook al daalt het verloop dankzij een meer op de 
werknemers gerichte aanpak. Onze eigen IP-verkoop ligt onder de verwachtingen maar doet het wel beter 
dan vorig jaar.  
 

IT & Business Support Services: de productverkoop en gerelateerde infrastructuuroutsourcing en -
onderhoud evenals de applicatieoutsourcing deden het uitstekend. Dat resulteerde in een groei van 13,3% 
in vergelijking met het eerste halfjaar van vorig jaar. De IT-outsourcing en de mobiele en cloudgerelateerde 
productverkoop groeien snel. Het aanbod van clouddiensten groeit ook, maar wordt geneutraliseerd door 
de afnemende verkoop van on-premises datacenters.  

1.2 Bedrijfsresultaat (EBIT)  
De EBIT-marge is in het eerste halfjaar gedaald van 4,1% in de eerste helft van 2015 tot 3,3%. Dat is het 
gevolg van de eenmalige provisieomkering voor de personeelsbezetting van vorig jaar, die door de spreiding 
een impact had op alle segmenten. De toegewezen verkoopkosten zijn ook toegenomen, zij het in mindere 
mate.  
 

   HY sept '16 HY sept '15 Variantie in % 
       
EBIT in duizend €  Totaal 3.793 4.246 -10,7% 
  IT & Business Consulting 709 631 12,2% 
  IT & Business Support Serv. 4.569 4.733 -3,5% 
  Corporate -1.485 -1.118 -32,8% 
       
EBIT-marge % (*) Totaal 3,3% 4,1% -0,8% 
  IT & Business Consulting 1,4% 1,3% 0,1% 
  IT & Business Support Serv. 7,3% 8,5% -1,3% 

  Corporate -1,3% -1,1% -0,2% 
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(*) De lagere EBIT-marges van het eerste semester, in vergelijking tot de EBIT-marges voor het volledige jaar, worden verklaard door 
de seizoensimpact van de Consulting business. Het aantal werkdagen in het twee semester van ons fiscale jaar, is ongeveer 6% hoger 
in vergelijking met het eerste semester. 
 
IT & Business Consulting: de marges zijn gestegen van 1,3% naar 1,4% van de omzet. De impact van de 
omzetgroei door een verhoogde efficiëntie werd geneutraliseerd door de eerder vermelde eenmalige 
provisieomkering. 
 
IT & Business Support Services: de EBIT-marge is voor dit segment gedaald met € 164.000. Dat is het 
resultaat van een positieve impact van de gestegen omzet, geneutraliseerd door een toename in de 
rechtstreeks toegewezen overhead (die louter het gevolg is van de transformatieoefening vorig jaar).  
 

Corporate Overhead: Corporate Overhead is vooral gestegen door de eerder vermelde eenmalige 
provisieomkering in het vorige boekjaar.  

1.3 Totale nettowinst van de groep  
De groep boekte een nettowinst van € 3,699 miljoen voor het halfjaar in vergelijking met € 4,187 miljoen 
vorig jaar. 
 
De financiële kosten bedragen € 54.000 en de inkomstenbelasting € 40.000.  

1.4 Eigen vermogen/nettoschuld 
Het eigen vermogen steeg met € 353.000 in vergelijking met 31 maart 2016. Dat komt vooral door de impact 
van de nettowinst van € 3,699 miljoen dit halfjaar en de dividenduitbetaling ten belope van € 3,539 miljoen 
in het halfjaar. 
 
De totale nettocashpositie bedraagt € 20,3 miljoen.  
 
Het kassaldo bedraagt € 21,2 miljoen. 

1.5 Vooruitzichten voor boekjaar 2016-2017 
Voor het volledige jaar 2016-2017 verwachten we dat de omzet van IT & Business Consulting zal groeien 
en dat IT & Business Support Services ongewijzigd zal blijven. De algemene omzet zal waarschijnlijk 
toenemen. 
 
We verwachten dat de EBIT-marges voor het hele jaar rond de 4 tot 6% zullen liggen. In het tweede halfjaar 
zullen de marges van IT & Business Consulting aanzienlijk verbeteren tegenover het eerste halfjaar dankzij 
efficiëntere werkdagen en naar verwachting een hogere eigen IP-verkoop tegen het einde van het jaar. 
Vergeleken met vorig jaar zullen de marges in IT & Business Consulting waarschijnlijk verbeteren en die 
van IT & Business Support Services lichtjes dalen. De eenmalige provisieomkeringen van vorig jaar hebben 
een negatieve impact op de vergelijking met de bedrijfskosten van vorig jaar 
.  
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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 1.250 
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". 
  



 

  5/10 
   
   

 

Verkort geconsolideerde overzicht van het totaalresultaat voor 
de periode eindigend op 30 september 2016 
 30/09/2016  30/09/2015 

 EUR '000  EUR '000 

Voortgezette activiteiten 
 

   
Bedrijfsopbrengsten 114 407  104 340  

Omzet 113 582  103 715  

Overige bedrijfsopbrengsten 825  625  

Operationele kosten -110 614  -100 094  

Aankopen handelsgoederen, grond-en hulpstoffen -40 288  -34 427  

Diensten en diverse goederen -25 911  -22 386  

Personeelslasten -43 380  -41 230  

Afschrijvingen en waardeverminderingen -1 114  -1 192  

Waardevermindering op voorraad en vorderingen 264  -415  

Voorzieningen 126  -94  

Andere bedrijfskosten -311  -350  

OPERATIONEEL RESULTAAT voor eenmalige opbrengsten en kosten 3 793  4 246  

Andere eenmalige opbrengsten 0  0  

Andere eenmalige kosten 0  0  

Operationele winst (EBIT) 3 793  4 246  

Financiële Opbrengsten 0  80  

Financiële Kosten -54  -129  

Winst (verlies) voor belastingen 3 739  4 197  

Belastingen op het resultaat -40  -10  

Winst (verlies) uit voortgezette activiteiten 3 699  4 187  

Beëindigde activiteiten     

Winst (verlies) uit beëindigde activiteiten 0  0  

Winst (verlies) na belastingen 3 699  4 187  

Totale winst (verlies) van het boekjaar 3 699  4 187  

Totaalresultaat van de periode 3 699  4 187  

Toerekenbaar aan:     

Houders van eigen-vermogensinstrumenten van de moederonderneming 3 699  4 187  

Minderheidsbelangen 0  0  
     

Winst per aandeel (in EURO)     

Gewone winst per aandeel (EUR) 0,7104  0,7878  

Verwaterde winst per aandeel (EUR) 0,7104  0,7878  
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Verkort geconsolideerde balans voor de periode eindigend op 
30 september 2016 
 30/09/2016  31/03/2016 

 EUR '000  EUR '000 

Activa    
Vaste Activa 122 053  122 304 
Goodwill 89 214  89 214 
Immateriële Vaste Activa 1 204  1 409 
Materiële Vaste Activa 11 129  11 075 
Uitgestelde belastingen 19 486  19 415 
Financiële lease vorderingen 268  299 
Lange termijn vorderingen 752  892 
Vlottende Activa 76 923  82 977 
Voorraden 1 531  971 
Handels-en Overige Vorderingen 54 149  55 141 
Geldmiddelen en kasequivalenten 21 243  26 865 
Totaal vlottende activa 76 923  82 977 
TOTALE ACTIVA 198 976  205 281 
EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN    
Eigen Vermogen 147 467  147 114 
Maatschappelijk kapitaal 30 683  30 683 
Eigen aandelen (-) -55  -274 
Uitgiftepremie 32 196  32 196 
Overgedragen resultaat 84 643  84 509 

Eigen vermogen toerekenbaar aan de eigenaars van de 
vermogensinstrumenten van de moederonderneming 147 467  147 114 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 147 467  147 114 
Langlopende verplichtingen 3 522  3 774 
Leasingschulden 495  648 
Leningen van banken en derden 0  0 
Andere langlopende verplichtingen 171  343 
Verplichtingen met betrekking tot het personeel 1 584  1 543 
Langlopende voorzieningen 1 205  1 154 
Uitgestelde belastingen 67  87 
Kortlopende verplichtingen 47 987  54 393 
Leasingschulden 242  239 
Leningen van banken en derden 0  2 193 
Handels-en overige schulden 46 694  50 421 
Kortlopende belastingschulden 178  384 
Kortlopende voorzieningen 873  1 156 

Totaal kortlopende verplichtingen 47 987  54 393 

TOTALE VERPLICHTINGEN 51 509  58 167 
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 198 976  205 281 
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Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht voor de periode 
eindigend op 30 september 2016 
  30/09/2016  30/09/2015 

  EUR '000  EUR '000 
EBIT  3 793  4 246 

     
Afschrijvingen en waardeverminderingen  1 114  1 192 
Mutaties voorzieningen  -455  276 
Andere niet-kas-kosten  -17  43 
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten  4 435  5 757 

     
Wijzigingen in werkkapitaal  -3 016  -5 064 
Netto kasstroom  1 419  693 

     
Betaalde belastingen op het resultaat  -409  -299 
Netto kasstroom uit operationele activiteiten  1 010  394 

     
Ontvangen intresten  0  1 
Investeringen in immateriële vaste activa  -43  -261 
Investeringen in materiële vaste activa  -919  -503 
Inkomsten uit verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa  0  3 
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten  -962  -760 

     
Betaalde interesten  -11  -175 
Betaalde dividenden  -3 539  0 
Toename/afname van financiële verplichtingen kas instroom  0  5 000 
Toename/afname van financiële verplichtingen kas uitstroom  -2 120  -14 718 
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten  -5 670  -9 893 

     
Effect van een verandering in geldmiddelen en kasequivalenten  -5 622  -10 259 

     
Netto kaspositie bij aanvang van de boekperiode  26 865  29 052 
Netto kaspositie op het einde van de boekperiode  21 243  18 793 
Totale beweging in de geldmiddelen en kasequivalenten  -5 622  -10 259 
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Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen 
vermogen voor de periode eindigend op 30 september 2016 

 Maatschappelijk 
kapitaal 

Eigen 
aandelen 

Toege-
zegde 

pensioen-
regelin-

gen 

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 

     4 187 4 187 

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

Waardevermindering 
eigen aandelen 

 5    -5 0 
        

Saldo per 30 
september 2015 30 683 -494 -366 19 509 12 687 78 369 140 

388 
        

Saldo per 1 april 2016 30 683 -274 -353 19 509 12 687 84 862 147 
114 

Winst (verlies) van het 
boekjaar 

     3 699 3 699 

Op aandelen 
gebaseerde betaling ex-
Traviata (3) 

 219    -26 193 

Dividend (4)      -3 539 -3 539 
        

Saldo per 30 
september 2016 30 683 -55 -353 19 509 12 687 84 996 147 

467 
 
(1) 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. 
(2) Kapitaalsvermindering zoals goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 september 2015. 
(3) Dit heeft te maken met de uitgestelde betaling in aandelen aan de vroegere aandeelhouders van Traviata voor 193 KEUR.  Het 
verschil van 26 KEUR betreft het gerealiseerde verlies op deze betaling, aangezien de reële waarde van de aandelen op moment van 
de betaling lager was dan de initiële aankoopprijs van de eigen aandelen. 
(4) Betaling dividend zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 14 september 2016.    
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Statement van de commissaris 
De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden in het kader van het beperkt nazicht ten 
gronde zijn afgewerkt en dat deze geen betekenisvolle correcties aan het licht hebben gebracht die in, 
geconsolideerde halfjaarcijfers, opgenomen in het persbericht, zouden moeten doorgevoerd worden. 
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