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Een greep uit Belgisch aandelennieuws

MMet een beperkte  omzetstijging 
van  1,6 %  in  de  eerste  helft  van  het  boekjaar 
2010/11 (eindigend op 30/09/2010) heeft Re-
alDolmen  de  crisis  achter  zich  gelaten.  Die 
hogere omzet kon de groep niet omzetten in 
een  hogere  recurrente  bedrijfswinst  (rebit), 
deze daalde met 14,9 %. De ebit ging wel fors 
hoger, door de afwezigheid van herstructure-
ringskosten (2,1 miljoen euro) van vorig jaar. 
Hierbij mag niet vergeten worden dat de IT-
sector een laat-cyclische sector is en dus met 
vertraging heeft gereageerd op de financieel-
economische  sector.  Zo  daalde  de  omzet 
van  RealDolmen  nog  in  het  eerste  kwartaal 
(april–juni), maar werd een ommekeer gere-
aliseerd vanaf het tweede kwartaal (juli–sep-

tember). Typisch bij dit  soort van herstel  is 
dat de klanten eerst hardware of apparatuur 
bestellen. In een crisisperiode wordt hier het 
eerst op bespaard, maar dergelijk uitstel kan 
niet lang volgehouden worden, want de tech-
nologie evolueert constant en de capaciteits-

behoeften  blijven  toenemen.  In  een  eerste 
fase stijgt de verkoop van deze hardware dus 
sterk. Dat zien we duidelijk  in de cijfers per 
segment,  waar  infrastructure  products  een 

omzetstijging  van  10 %  neerzet.  Dankzij  een 
betere spreiding van de vaste kosten, stijgt de 
marge in dit segment sterk.

Professional  services kent een  lichte om-
zetgroei dankzij de Franse activiteiten, maar 
de  rendabiliteit  van  dit  segment  ging  sterk 
achteruit. De reden moet gezocht worden in 
de  talrijke  aanwervingen  die  plaats  vonden, 
gevolgd door interne opleidingen, waardoor 
de factureerbaarheid van het personeel daal-
de.  De  IT-sector  trekt  immers  terug  aan  en 
dit verplicht RealDolmen terug mensen aan 
te werven, nadat er in 2009 een groot aantal 
mensen  afgedankt  werden.  Business  soluti-
ons  leed  onder  de  afwezigheid  van  grotere 
projecten,  evenals  onder  de  lagere  verkoop 
van  eigen  businesstoepassingen  (met  heel 
hoge marges).

Naar de tweede helft toe ziet de situatie er 
beter uit, dankzij een betere inzetbaarheid en 
factureerbaarheid  van  de  nieuw  aangewor-
venen. Wel waarschuwt RealDolmen ervoor 
dat  de  omzet  van  infrastructure  products 
niet dezelfde groei zal kennen als in de eerste 
jaarhelft, maar eerder zal dalen. De omzet zal 
dus beperkt toenemen in de tweede jaarhelft, 
maar  de  bedrijfsmarge  zal  wel  hoger  uitko-
men dankzij het grotere gewicht van de seg-
menten met hogere marges.

Naar de balans toe wijzen we op het eigen 
vermogen  van  132,6  miljoen  euro  of  24,77 
euro per aandeel. De netto financiële schuld 
bedroeg slechts 8,5 miljoen euro eind septem-

ber 2010, tegenover nog 12,1 miljoen euro eind 
april 2010. Die lage schuld geeft RealDolmen 
meer dan genoeg financiële ademruimte om 
overnames  te  verrichten.  Die  staan  ook  ge-
programmeerd,  nu  de  onzekerheid  over  het 
aandeelhouderschap  van  de  Amerikaanse 
groep Gores verdwenen is. Los van mogelijke 
overnames  is  het  belangrijk  om  noteren  dat 
de  integratie  van  Real  Software  en  Dolmen 
volledig achter de rug is en dat de fusiegroep 
RealDolmen  belangrijke  commerciële  troe-
ven bezit. Zo is de groep ideaal geplaatst voor 
single sourcing, m.a.w. het is een leverancier 
die  multidisciplinair  is.  Hiermee  kan  ze  in-
spelen op de trend dat bedrijven met minder 
verschillende leveranciers willen werken. De 
commerciële  teams  werden  hiervoor  her-
schikt in april van dit jaar en stilaan worden 
de  vruchten  hiervan  geplukt,  vnl.  onder  de 
vorm van kruisverkoop.

Door de mindere resultaten in de eerste jaar-
helft  zal  de  verwachte  winst  per  aandeel  (ge-
schat tussen 0,90 en 1 euro) over het volledige 
boekjaar onvoldoende zijn om de huidige koers 
te rechtvaardigen. Het eenvoudigst is de boek-
waarde  per  aandeel  van  24,77  euro  als  eerste 
koersdoel te beschouwen. Dit koersdoel kan in 
de loop van het volgende boekjaar 2011/12 na de 
halfjaarcijfers bereikt worden (dus in november 
2011)  als  het  marktherstel  zich  verder  zet.  Op 
jaarbasis  kan  de  winst  per  aandeel  dan  in  het 
volgende boekjaar uitkomen op iets meer dan 
2  euro.  Plakken  we  hier  een  koers/winst  van 
10 tot 12 op, dan komen we in de buurt van de 
boekwaarde van 24,77 euro.
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Koers 14,85 euro – 6 december 2010

(in miljoen euro)(in miljoen euro) H1 09/10H1 09/10 H1 10/11H1 10/11 ∆ in %∆ in %

OmzetOmzet 110,981110,981 112,803112,803 1,6 %1,6 %
REBITREBIT 3,5463,546 3,0193,019 -14,9 %-14,9 %
EBITEBIT 1,2541,254 3,6153,615 188,3 %188,3 %

Financieel resultaatFinancieel resultaat -2,632-2,632 -2,842-2,842
BelastingenBelastingen -0,363-0,363 0,0250,025
NettowinstNettowinst -1,741-1,741 0,7980,798 n.r.n.r.
Winst p/aWinst p/a -0,325-0,325 0,1490,149 n.r.n.r.

H109/10H109/10 H109/10H109/10 ∆ in %∆ in % H109/10H109/10 H109/10H109/10 ∆ in %∆ in % H109/10H109/10 H109/10H109/10 ∆ in %∆ in %
OmzetOmzet 30,930,9 34,034,0 10,0 %10,0 % 61,161,1 61,861,8 1,1 %1,1 % 18,918,9 16,916,9 -10,6 %-10,6 %

REBITREBIT 0,70,7 1,71,7 142,9 %142,9 % 3,93,9 2,72,7 -30,8 %-30,8 % 0,70,7 0,00,0 n.r.n.r.

REBIT %REBIT % 2,3 %2,3 % 5,0 %5,0 % 6,4 %6,4 % 4,4 %4,4 % 3,7 %3,7 % 0,0 %0,0 %
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RealDolmen: goede vooruitzichten ondanks zwak halfjaar


