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Een greep uit het Belgische aandelennieuws

M
RealDolmen: op het goede spoor

Met een zekere vertraging heeft 
RealDolmen de economisch-financiële crisis 
achter zich gelaten. In het boekjaar 2010/11 
dat eindigde op 30 maart 2011 steeg de omzet 
maar 2,8 % en klom de recurrente bedrijfs-
winst slechts met 17 %. Nu, in de eerste jaar-
helft (april-september 2011) krijgt het her-
stel meer stoom met een omzetstijging van 
14,4 % tot 129,06 miljoen euro. De recurrente 
bedrijfswinst kent zelfs een verdubbeling.

Het sterke herstel heeft de groep voor een 
belangrijk deel te danken aan de unit ‘infra-
structure products’ (+29 %), de verkoop van 
hardware. De units ‘professional services’ 
(+7,9 %) en ‘business solutions’ (+8,9 %) re-
aliseerden een lagere, maar meer duurzame 
omzetgroei. ‘Infrastructure products’ deed 
het vooral goed in het eerste kwartaal met 
een omzetgroei van 75 %. In het tweede kwar-
taal was er dan weer een daling met 5,3 %, te-
genover dezelfde periode vorig jaar. De twee 
andere units realiseerden een omzetgroei 
tussen 7,5 % en 9,5 % in beide kwartalen.

‘Business solutions’ of de commerciali-
sering van eigen softwareprogramma’s zag 
zijn winstmarge verbeteren (van –0,1 % naar 
0,4 %), maar deze marge is veel te laag en is 
het gevolg van zware investeringen om nieu-
we ERP-software voor ziekenhuizen te ont-
wikkelen. De ontwikkeling en de kosten zijn 
gespreid over 3 jaar en zouden tegen begin 
2013 achter de rug moeten zijn. Daarna moet 
de unit marges van ongeveer 10 % kunnen re-
aliseren.

Lagere inkomsten uit de cash positie en 
een hogere rentelast van de converteerbare 
obligatie resulteerden in een achteruitgang 
van het financiële resultaat. De belastingen 
waren opnieuw licht positief tengevolge van 
uitgestelde belastingen.

Van een netto cashpositie van 2,8 miljoen 
euro eind maart 2011 ging RealDolmen naar 
een netto financiële schuld van 0,4 miljoen 
euro eind september 2011. De achteruitgang 
is het gevolg van een grotere behoefte aan 

werkkapitaal door de sterke stijging van hard-
wareverkopen, die gepaard gaan met voor-
financieringen. Die netto financiële schuld 
van 0,4 miljoen euro bestaat enerzijds uit een 
cash positie van 58,4 miljoen euro en ander-
zijds uit 58,8 miljoen euro financiële schulden 
(47,3 miljoen van de converteerbare obligatie 
en 11,5 miljoen euro gewone bankschulden). 

Wat ons opvalt in de cijferevolutie van 
 RealDolmen is het laatcyclische karakter. 

Normaal behoort technologie tot de secto-
ren die het snelst reageren op wijzigingen van 
economische cycli. Waarschijnlijk heeft dit te 

maken met het belang van integratieprojec-
ten die over een langere periode lopen en 
hierdoor minder snel onderbroken kunnen 
worden. Trekken we deze redenering door, 
dan hoeven we ons nog geen zorgen te ma-
ken over de impact van de huidige groeiver-
traging op RealDolmen. Niet onbelangrijk, 
want het derde en vierde kwartaal zijn tradi-
tioneel heel sterke periodes. Ter vergelijking, 
in het boekjaar 2010/11 was de eerste helft 
goed voor 46 % van de omzet en slechts 25 % 
van de recurrente bedrijfswinst. De eerste 
helft omvat immers de vakantiemaanden: er 

wordt minder gewerkt voor de klanten, maar 
de loonkosten lopen door.

Wat de waardering betreft, vallen we spij-
tig genoeg in herhaling. Met een boekwaarde 
van 26,56 euro per aandeel noteert RealDol-
men nog steeds heel goedkoop. Theoretisch 
gezien is er geen enkele reden om fors onder 
de boekwaarde te noteren, tenzij natuurlijk 
dat de markt er niet van overtuigd is dat het 
winstherstel aanhoudt. De toekomst zal dus 
uitwijzen of de markt gelijk heeft of niet. De 
markt heeft altijd gelijk volgens sommigen, in 
dit geval denken we van niet.

Vergeet niet dat het aandeel in termen van 
koers/winstverhouding niet duur is met een 
cijfer van 9,6. Ook heel belangrijk om weten 
is dat volgend jaar een converteerbare obli-
gatie vervalt. Vandaag heeft RealDolmen de 
cash reeds in bezit om die terug te betalen 

(geen conversie in 
aandelen doordat 
de koers lager is 
dan de conversie-
prijs), dit is niet 
het probleem. Wel 
zal RealDolmen 
een belangrijke 
besparing realise-
ren hierdoor, want 

de kostprijs van die obligatie (meer dan 4,5 
miljoen euro) is veel hoger dan de opbrengst 
die RealDolmen op zijn cash kan genereren. 
We schatten het positieve verschil op 4 mil-
joen euro minimaal, dit is 0,75 euro (!) winst 
die er in het boekjaar 2012/13 kan bijkomen. 
Ter info, de winstschatting voor het boekjaar 
2011/12 bedraagt 1,81 euro per aandeel. 
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 Omzetgroei % tot. omzet marge 10/1  1 marge 1  1/12

Infrastructure products + 29 % 34,0 % 4,9 % 6,5 %

Professional services + 7,9 % 51,7 % 4,4 % 7,5 %

Business solutions + 8,9 % 14,3 % –0,1 % 0,4 %
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(in miljoen euro) H1  10/1  1 H1  1  1/1  2 ∆ in %

Omzet 112,803 129,062 14,4 %

REBIT 3,019 6,090 101,7 %

EBIT 3,615 6,090 68,5 %

Financieel resultaat –2,842 –3,136

Belastingen 0,025 0,162

Nettowinst 0,798 3,116 290,5 %

Winst p/a 0,149 0,582 290,6 %
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