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Tradingupdate eerste kwartaal 2017-2018 
(Omzet uit voortgezette activiteiten voor de periode van drie maanden 

eindigend op 30 juni 2017) 
 

• Omzet in lijn met de verwachtingen en de resultaten van vorig boekjaar, rekening houdend 
met een omzetimpact van 1 miljoen euro door de paasvakantie die in het eerste kwartaal viel 

• Aanwerving van meer dan 60 afgestudeerden die in september starten 
• We behouden de verwachtingen voor het volledige boekjaar inzake groei van de jaaromzet 

en de EBIT cijfers 
 
Marc De Keersmaecker, Algemeen Directeur van Realdolmen, licht toe: 
"Ik ben tevreden met de omzet van het eerste kwartaal omdat die in overeenstemming is met onze 
verwachtingen. De omzet van IT & Business Consulting is lager dan vorig jaar omdat de paasvakantie in 
het eerste kwartaal viel. De IT & Business Consulting blijft groeien. Onze IT & Business Support-activiteit is 
stabiel. Onze outsourcingactiviteit blijft groeien. De productverkoop was lager maar de verwachtingen voor 
de toekomst zijn goed. De expertise van onze consultants werd nogmaals bevestigd met de winst van de 
2017 Microsoft Partner of the Year Award in België en de 2017 IBM Platinum Partner of the Year Award in 
Luxemburg. Last but not least verwelkom ik meer dan 60 afgestudeerden die werden geselecteerd om in 
september aan ons acADDemICT-programma deel te nemen. Ze gaan een intensieve opleiding van drie 
maanden volgen, om nadien in verscheidene loopbaantrajecten binnen onze onderneming gecoacht te 
worden." 
 
Vragen: 
Paul De Schrijver, CFO Realdolmen 
 

1. Financieel overzicht  

Omzet  
  

Omzet (in 1 000 euro) Juni '17 Juni '16 
Verschil in 

% 
Totaal 58 519 59 056 -0,9% 
IT & Business Consulting 25 993 26 556 -2,1% 
IT & Business Support Serv. 32 527 32 500 0,1% 
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IT & Business Consulting:  
De omzet van IT & Business Consulting is met 2,1% gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, 
voornamelijk door het tijdstip van de paasvakantie. Gemiddeld zijn er twee vakantiedagen meer opgenomen 
dan in dezelfde periode vorig jaar met een omzetimpact van ongeveer een miljoen euro. De sourcing van 
onze hoogopgeleide consultants en de verkoop van digitale transformatieprojecten blijft een succes. We 
hebben meer dan 60 afgestudeerden aangenomen die in september starten en we zetten de uitbreiding van 
offshoringcapaciteit verder.  
 
IT & Business Support: De IT & Business Support-activiteit behaalt ongeveer dezelfde omzet als in 
dezelfde periode vorig jaar. Clouddiensten en IT-outsourcing stijgt met ons outsourcingaanbod voor grotere 
ondernemingen in het middensegment die een goede traktie kent. Dit heeft alles te maken met de kwaliteit 
van onze diensten en de ruime waaier aan technologieën die zowel in infrastructuur- als 
applicatieoutsourcing worden ondersteund. De productomzet was lager dan in het eerste kwartaal vorig jaar 
met de erkenning van een contract van 2,5 miljoen euro die pas na de afsluiting van het kwartaal viel. De 
omvang van ons productaanbod en de langlopende raamovereenkomsten met private en publieke entiteiten 
biedt een goed perspectief voor deze activiteit. 
 

2. Vooruitzichten voor het boekjaar 2017/2018 
Voor het boekjaar 2017/2018 verwachten wij voor het IT & Business Consulting Segment een omzetgroei 
van meer dan 5%. We verwachten een lichte stijging van de omzetgroei voor het IT & Business Support 
segment. 
 
We verwachten dat de EBIT op jaarbasis toeneemt met marges die rond de 5% liggen.  
 
De verwachte omzet- en EBIT groei zullen duidelijker zichtbaar zijn in de loop van het tweede semester, 
rekening houdend met het seizoensgebonden karakter van het eerste semester.  
 
 
Neem voor meer informatie over dit persbericht contact op met: 
Paul De Schrijver, CFO 
T: +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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