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GROEI VAN DE DIENSTEN 
TOENAME MET 10% VAN DE BRUTOMARGE 

UITBREIDING MET 52% VAN DE GROEPSGELDMIDDELEN 

 

Gewone bedrijfsopbrengsten BELUX:  59.972.000 EUR 

Bedrijfscashflow BELUX:   1.944.000 EUR 

Bedrijfsresultaat BELUX: 1.218.000 EUR 
 

HOOFDCIJFERS 

De hoofdcijfers vermeld in dit perscommuniqué geven een samenvattend overzicht weer van de 

financiële verslagen van de Groep. Gedetailleerde inlichtingen zijn eveneens gepubliceerd in het 

“Tussentijds Financieel Verslag per 30.06.2008” dat beschikbaar is op onze website 

www.systemat.com. 

BELUX  
(in duizenden EUR) 

6 maanden 
30 juni 2008 

6 maanden 
30 juni 2007 

Resultaten van de BELUX-activiteiten 
    

§ Gewone bedrijfsopbrengsten 59.972 59.775 

§ Brutomarge 16.824 15.426 

§ Afschrijvingen en waardeverminderingen  (726) (670) 

§ Bedrijfsresultaat buiten onroerende verrichtingen 1.218 936 

§ Bedrijfsresultaat (EBIT) 1.218 1.695 

§ Bedrijfscashflow (EBITDA) 1.944 2.365 

   

GROEP 
(in duizenden EUR) 

6 maanden 
30 juni 2008 

6 maanden 
30 juni 2007 

Balans   

§ Kapitaal 49.990 51.044 

§ Eigen vermogen 43.291 47.215 
§ Netto geldmiddelen op korte termijn 14.829 9.739 

§ Balanstotaal 76.014 80.901 
    

Koers van het aandeel    

§ Aantal aandelen 7.338.125 7.323.109 

§ Aantal eigen aandelen behouden per 30/06 200.934 0 

§ Hoogste notering van de eerste 6 maanden (in EUR)  5,86 6,86 

§ Laagste notering van de eerste 6 maanden (in EUR)  4,53 5,78 

§ Laatste notering per 30/06 (in EUR) 5,00 6,00 

§ Gemiddeld volume van de verhandelde aandelen/dag 3.456 8.297 

§ Market capitalization per 30/06 36.691 43.939 

http://www.systemat.com
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TOELICHTING 

Omdat Systemat duidelijk de nadruk legt op het hercentreren van de activiteiten op 
de Belux-markt is de analyse van de resultaten enkel interessant wanneer de 
resterende activiteiten in het buitenland buiten de Groepsperimeter worden 
gehouden. 

In het kader van het ‘MASTER 2010’-plan is Systemat in Belux voortgegaan met de 
ontwikkeling van zijn aanbod van globale oplossingen voor de ‘midmarket’ en met de 
consolidatie van zijn gespecialiseerde dienstenaanbod voor grote ondernemingen. 

Op het gebied van software werden eind 2007 de nieuwe versies van POPSY en 
YPSOS gelanceerd met eerste resultaten die zeer bemoedigend zijn. Met deze nieuwe 
versies genieten de gebruikers van bijzonder innovatieve functionaliteiten, meer 
bepaald op het vlak van elektronische facturatie. 

De investeringen op het vlak van sales en marketing hebben voornamelijk geleid tot 
een toename in de verkoop van POPSY-, YPSOS, en DIMASYS-softwarelicenties en 
bijbehorende diensten, alsook van HOSTING en GLOBAL-IT-bijstandcontracten voor 
KMO’s en, tot slot, het gespecialiseerde dienstenaanbod voor grote ondernemingen. 

Het is op deze manier dat Systemat zijn nieuwe strategie wenst uit te voeren, gericht 
op langdurige partnerships met zijn klanten en het geleidelijk opbouwen van een 
stevige contractenportfolio die in de toekomst voor terugkerende inkomsten zal 
zorgen. 

Concreet wordt dit verwezenlijkt door een groei van de ‘diensten’ die tijdens de eerste 
helft van 2008 met 4% toenemen, van 16.202.000 EUR tot 16.844.000 EUR. De 
‘producten’ dalen lichtjes met 1%, van 43.128.000 EUR naar 43.572.000, hoewel met 
een verbetering van de marge die van 10,3% tot 12,7% stijgt. 

Over het geheel genomen neemt de Belux-brutomarge met 9,1% toe, van 
15.426.000 EUR tot 16.824.000 EUR. 

De Belux-nettobedrijfskosten, buiten onroerende verrichtingen, stijgen met 7,7%, van 
14.491.000 EUR tot 15.605.000 EUR. 

Per 30 juni 2008 heeft de Groep 435 medewerkers in dienst in Belux. 

Het Belux-bedrijfsresultaat bedraagt 1.218.000 EUR tegen 936.000 EUR in 2007. In 
2007 had Systemat bovendien een meerwaarde op onroerend goed geboekt ter 
waarde van 759.000 EUR op de verkoop van een gebouw te Jumet. 

Per 30 juni 2008 daalt de schuldenlast op lange termijn van de Groep tot 
3.687.000 EUR tegen 4.245.000 EUR per 31 december 2007. 

De netto positieve geldmiddelen op korte termijn van de Groep nemen toe met 52% 
en bedragen 14.829.000 EUR tegen 9.739.000 EUR per 31 december 2007, en het 
eigen vermogen bedraagt 43.291.000 EUR. Dit betekent dat de netto financiële last 
van de Groep praktisch als nul kan worden beschouwd. 
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EVOLUTIE DER INTERNATIONALE ACTIVITEITEN 

Tijdens de eerste helft van het jaar 2008 heeft Systemat praktisch een definitief punt 
kunnen zetten achter zijn internationale strategie: 

• In Frankrijk hebben de onderhandelingen met de overnemers van Systemat 
France geleid tot de uitkering van 921.000 EUR ten gunste van Systemat. Dit 
bedrag werd tijdens het eerste halfjaar 2008 gedeeltelijk uitbetaald ten belope 
van 702.000 EUR. Het openstaande saldo van 219.000 EUR zal op 23 september 
2008 worden ontvangen. 

Bovendien werd het uitgestelde bedrag van 500.000 EUR m.b.t. het saldo 
overgedragen aandelen van Systemat France volledig uitbetaald op 30 juli 2008. 

Hiermee wordt het Systemat France-dossier, waarvan de impact na belasting ter 
waarde van 2.228.000 EUR zwaar op de halfjaarresultaten valt, definitief 
afgerond. Deze afronding zal echter bijdragen tot een uitbreiding met 
1.421.000 EUR van de geldmiddelen van Groep.  

• Systemat blijft eigenaar van een gebouw te Toulouse, via de 100% Franse 
dochtermaatschappij HTF. Dit gebouw wordt momenteel verhuurd voor een 
bedrag van 295.000 EUR, wat een positief bedrijfsresultaat oplevert van 
44.000 EUR na afschrijvingen en beheerskosten.  

• In Marokko worden de activiteiten van dochtermaatschappij Marsofim geleidelijk 
afgesloten. Systemat heeft voor het overnemen van dit bedrijf geen kandidaten 
kunnen vinden omwille van het verbod van IBM om de voornaamste 
verdelingscontracten aan deze kandidaten over te dragen. Momenteel zijn er in 
Marokko 6 werknemers in dienst en zijn de bedrijfskosten aanzienlijk gedaald. 

• De Algerijnse activiteiten moeten op Groepsniveau als onbeduidend worden 
beschouwd. De resultaten opgeleverd tijdens de eerste helft van het jaar zijn 
lichtjes positief. Systemat overweegt momenteel de mogelijkheden om deze 
winstgevende activiteiten te verkopen die voor eventuele overnemers een aardig 
groeipotentieel zouden kunnen inhouden. 

 
 

MARKANTE FEITEN VAN HET EERSTE SEMESTER 2008 

• Voortzetting van het strategische plan ‘MASTER 2010’. 
• Bevordering van de verkoop van softwarelicenties en -contracten. 
• Bevordering van de verkoop van diensten- en supportcontracten. 
• Invoering van een nieuw terugkoopprogramma van eigen aandelen ten bedrage 

van 1.000.000 EUR in juni 2008. 
• Inbezithouding van 200.934 eigen aandelen per 30 juni 2008. 
• Vermindering van het kapitaal met 1.101.000 EUR door terugbetaling aan de 

aandeelhouders. 
• Definitieve afronding van het Franse dossier. 
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VOORUITZICHTEN VOOR HET TWEEDE SEMESTER 2008 

Systemat zou het Marokkaanse dossier tijdens het tweede semester van dit jaar 
definitief moeten kunnen afronden. 

Systemat wil in Belux de goede prestaties van de eerste helft van het jaar zeker 
bevestigen tijdens het tweede semester 2008. Systemat kan zijn toekomst met 
vertrouwen tegemoet gaan dankzij zijn midmarket-strategie. Hierdoor kan er een 
onafhankelijke groep worden opgebouwd die zowel zijn oriëntaties als zijn groei zelf 
beheerst. 

In 2008 rekent Systemat op een Belux omzet rond 130.000.000 EUR, met een 
bedrijfsresultaat van 3.000.000 EUR en een bedrijfscashflow van 4.250.000 EUR, en 
dit ondanks de economische toestand in de wereld en de kost van ICT-resources. 

Er moet eveneens worden vermeld dat de Raad van Bestuur tijdens de vergadering 
van 24 juni 2008 beslist heeft om een nieuw programma voor het terugkopen van 
eigen aandelen ten belope van 1.000.000 EUR in gang te zetten, in overeenstemming 
met de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders 
van 27 mei 2008. 

Dit programma zou moeten worden afgerond vóór het einde van het jaar 2008. 

De Raad van Bestuur zou kunnen voorstellen om een ambitieuzer programma in te 
voeren tijdens een volgende Buitengewone Algemene Vergadering. 

Ten slotte heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 mei 2008 een 
terugbetaling van kapitaal aan de aandeelhouders van 0,15 EUR per aandeel 
goedgekeurd. Per 25 augustus 2008 is er overgegaan tot uitbetaling. 

 

 
 

 
Bernard Lescot Jean-Claude Logé 
Gedelegeerd Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder 
 
 

Verslag van de Commissaris-Revisor. De Commissaris-Revisor, Fondu, Pyl, Stassin & Cie 
C.V.B.A., vertegenwoordigd door Jacques Lenoir, heeft een beperkt nazicht uitgevoerd van 
de tussentijdse financiële informatie voor de periode eindigend op 30 juni 2008. Bij dit beperkte 
nazicht zijn geen gegevens aan het licht gekomen die belangrijke aanpassingen vereisen van de 
tussentijdse financiële informatie. Het volledige verslag van de Commissaris met betrekking tot 
het beperkte nazicht van de tussentijdse financiële informatie is beschikbaar op onze website: 
www.systemat.com. 

http://www.systemat.com
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BALANS 
 

(in duizenden EUR)  30.06.08 31.12.07 

Vaste Activa 19.658 20.093  

Immateriële activa 204 264  

Materiële vaste activa 16.779 17.145  

Goodwill 675 662  

Participaties 452 452  

Vorderingen (overige financiële vaste activa) 1.008 1.124  

Uitgestelde belastingvorderingen 541 446  

Vlottende Activa 56.356 68.178  

Voorraden 4.828 6.099  

Handelsvorderingen en andere vorderingen 36.221 52.099  

Geldmiddelen en kasequivalenten 14.829 9.739  

Overige vlottende activa 477 241  

Totaal der Activa 76.014 88.271 

 
 

Eigen Vermogen 43.291 46.811 

Kapitaal 49.990 51.090  

Reserves (7.026) (4.471) 

Belangen van derden 504 358  

Conversieverschillen (176) (167) 

Langlopende verplichtingen 3.558 4.065  

Voorzieningen 2 6  

Pensioenen en gelijkaardige voordelen 0 0  

Leasingschulden 595 639  

Overige financiële schulden 2.022 2.444  

Uitgestelde belastingverplichtingen 939 976  

Kortlopende verplichtingen 29.165 37.395  

Leasingschulden 90 90  

Overige financiële schulden 980 1.072  

Handelschulden en andere schulden 18.676 24.571  

Schulden m.b.t. belastingen, lonen e.d. 4.579 4.842  

Overige verplichtingen op korte termijn 4.837 6.820 

Totaal der Passiva 76.014 88.271 
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RESULTATENREKENING 
 

(in duizenden EUR) 30.06.08 30.06.07 

Gewone bedrijfsopbrengsten 62.637 65.965 

Overige bedrijfsopbrengsten 1.078 1.999 
    
Gebruikte goederen (45.539) (49.640) 

Gebruikte toebehoren (3.732) (3.644) 

Personeelskosten (12.197) (11.503) 

Afschrijvingen (662) (842) 

Waardeverminderingen (296) (338) 

Overige bedrijfskosten (3.778) (282) 
    
Bedrijfsresultaat (2.488) 1.715 

    
Financiële opbrengsten 384 356 

Financiële lasten (384) (380) 
    
Belastingen op het resultaat 880 (167) 
    
Resultaat van het boekjaar (1.607) 1.523 

 
 
VERDELING VAN DE OMZET 
 

(in duizenden EUR) 30.06.08 30.06.07 

Producten   

§ Hardware 27.162 32.511 

§ Internationale Software 9.284 8.328 

§ Toebehoren en benodigdheden 5.420 4.810 

§ Renting 3.927 3.922 

Totaal Producten 45.793 49.570 

Diensten   

§ Hardware 6.074 6.279 

§ Support 7.457 6.473 

§ Eigen software 2.834 2.859 

§ Financiën 298 439 

§ Overige diensten 181 346 

Totaal Diensten 16.844 16.395 

Totaal gewone bedrijfsopbrengsten 62.637 65.965 
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RESULTATENREKENING - BELUX 
 

(in duizenden EUR) 30.06.08 30.06.07 

Gewone bedrijfsopbrengsten 59.972 59.775 

Overige bedrijfsopbrengsten 898 1.953 
     
Gebruikte goederen (43.149) (44.349) 

Gebruikte toebehoren (3.536) (3.370) 

Personeelskosten (11.967) (11.247) 

Afschrijvingen (552) (719) 

Waardeverminderingen (174) 49 

Overige bedrijfskosten (273) (397) 
     
Bedrijfsresultaat 1.218 1.695 

   
   

   
   
   
   
   
 
 
VERDELING VAN DE OMZET - BELUX 
 

(in duizenden EUR) 30.06.08 30.06.07 

Producten   

§ Hardware 24.497 26.614 

§ Internationale Software 9.284 8.308 

§ Toebehoren en benodigdheden 5.420 4.729 

§ Renting 3.927 3.922 

Totaal Producten 43.128 43.572 

Diensten   

§ Hardware 6.074 6.243 

§ Support 7.457 6.473 

§ Eigen Software 2.834 2.859 

§ Financiën 298 439 

§ Overige diensten 181 189 

Totaal Diensten 16.844 16.202 

Totaal gewone bedrijfsopbrengsten 59.972 59.775 

 
  

 


