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Persbericht 29 augustus, 8 uur – Huizingen, België 
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

Tradingupdate eerste kwartaal 2015-2016 
(Omzet van voortgezette activiteiten voor de drie maanden eindigend op 30 juni 2015) 

 Daling van de omzet met 4,4% op jaarbasis in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig 
jaar 

 Aanwerving van 43 pas afgestudeerden die begin september starten 
 

Marc De Keersmaecker, Algemeen Directeur van RealDolmen, licht toe: 
 
"De omzet van Infrastructure Products houdt stand: de verkoop van datacenterproducten daalt als gevolg van de 
cloud-evolutie maar wordt gecompenseerd door een verkoopstijging van werkplekproducten en een grotere 
volumeverkoop. Application Services, onderdeel van Professional Services, kent een gestage groei. De transformatie 
van Infrastructure Services Business verloopt trager dan gepland. In Business Solutions gaan we selectiever te werk 
om de marges te verbeteren, wat een negatieve impact heeft op de omzet.  
 
Ik zie de toekomst vol vertrouwen tegemoet en rekrutering blijft onze topprioriteit. Ik ben dan ook verheugd de 43 pas 
afgestudeerden te mogen verwelkomen die begin september bij RealDolmen hun loopbaan starten.” 
 
Vragen: 
RealDolmen Tel.: +32 2 801 43 13 
Marc De Keersmaecker, Algemeen Directeur  
 

Financieel overzicht  

Omzet 
Omzet per segment 
in duizend EUR 

Q1 
2015/2016 

Q1 
2014/2015 

Verschil 
in % 

    
Infrastructure Products 17.557 18.214 -3,6% 
    
Professional Services 25.000 24.874 0,5% 
Business Solutions 8.572 10.421 -17,7% 
Subtotaal Diensten & Oplossingen 33.572 35.295 -4,9% 
    
Totaal Groep 51.129 53.509 -4,4% 
 
Infrastructure Products: de omzet uit Infrastructure Products daalde in het eerste kwartaal met 3,6% in vergelijking 
met een sterk eerste kwartaal vorig jaar. Die daling is volledig toe te schrijven aan België terwijl Luxemburg 
ongewijzigd bleef. Globaal genomen stijgt de verkoop van werkplek- en volumeproducten terwijl die van 
datacenterproducten daalt door de verschuiving naar cloud-activiteiten.   
 
Professional Services: de inkomsten uit Professional Services stegen met 0,5%. Deze beperkte groei weerspiegelt 
een gezonde evolutie binnen Application Services die nagenoeg ongedaan wordt gemaakt door de negatieve groei 
van Infrastructure Services. Application Services staat succesvol gepositioneerd in een groeiende sourcing-, project- 
en beheerde dienstenmarkt. Die activiteit is gegroeid dankzij een betere personeelsbezetting, betere tarieven en 
efficiëntie in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De activiteit in Infrastructure Services is gedaald omdat er 
minder projecten zijn, voornamelijk in onze datacenterafdeling, en door de impact van het verlies van een grote 
outsourcingdeal vorig jaar die nog moet worden gecompenseerd.  
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Een grote uitdaging in onze Professional Services-activiteit is de personeelsstijging. Een van onze 
rekruteringsinitiatieven is het accADemICT-programma, dat heeft geleid tot de aanwerving van 43 pas 
afgestudeerden. Deze high potentials starten begin september met een intensieve opleiding van drie maanden. 
Nadien worden ze in verscheidene loopbaantrajecten binnen RealDolmen gecoacht.  
 
Business Solutions: de inkomsten uit Business Solutions daalden met 17,7% in vergelijking met het eerste kwartaal 
vorig jaar. Dat is toe te schrijven aan de dalende softwareverkoop en een piek in de activiteit van onze MS Dynamics 
vorig jaar die niet volledig kon worden aangehouden. Bovendien heeft de selectievere benadering van activiteiten met 
grotere marges een ongunstige impact gehad op de omzetevolutie in dit segment. De omzetdaling die daaruit volgde, 
is deels gecompenseerd door een sterke groei van onze CRM-activiteit.  

Vooruitzichten voor boekjaar 2015/2016 
Voor het jaar 2015/2016 verwachten we dat de omzet van onze producten zal dalen in vergelijking met de sterke 
verkoop van vorig jaar, terwijl de marges wellicht kleiner zullen worden door de competitieve marktdruk. De omzet van 
onze diensten voor een volledig jaar zal licht dalen. 
 
De marges van Professional Services zullen wellicht overeenkomen met die van vorig jaar terwijl die van Business 
Solutions zouden moeten verbeteren.  
 
We verwachten dat de totale REBIT-marges voor het volledige jaar rond die van vorig jaar zullen liggen.  
 
 
 
Meer informatie: 
Bezoek onze website WWW.REALDOLMEN.COM 
 
Of neem contact op met 
Thierry de Vries 
Secretaris-Generaal 
TEL.: +32 2 801 55 55 
FAX: +32 2 801 55 99  
thierry.devries@realdolmen.com  
 
 
Over RealDolmen 
RealDolmen is een onafhankelijke leverancier van single-source ICT-oplossingen en een kennisbedrijf met bijna 
1.250 uiterst bekwame IT-professionals en meer dan 1.000 klanten in de Benelux. Het bedrijf biedt innovatieve, 
efficiënte en betrouwbare ICT-oplossingen en professionele diensten om klanten te helpen bij het bereiken van hun 
doelstellingen door hun businessprocessen te optimaliseren. 
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