
 
 CONTACTS  

  PERSCOMMUNIQUÉ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lasne, 27 augustus 2009 

 

 
 

 
 
 

Halfjaarresultaten per 30 juni 2009 
 

SYSTEMAT N.V. 
 
 
 
 
 

Inhoud : 
 

• Perscommuniqué : halfjaarlijkse situatie per 30 juni 2009 

• Geconsolideerde resultaten volgens IFRS-normen  

• Balans 

• Resultatenrekening 

• Verdeling van de omzet 

Frédérique Jacobs 

Press Relations 

Tél.: +32 479 42 96 36 

frederique.jacobs@systemat.com 

Martin Detry 

SYSTEMAT 

Tél.: +32 2 352 85 04 

martin.detry@systemat.com 

ONDER EMBARGO TOT 
DONDERDAG 27 AUGUSTUS 2009,  

17U40 

mailto:frederique.jacobs@systemat.com
mailto:martin.detry@systemat.com


 
GROEP SYSTEMAT – HALFJAARRESULTATEN 2009 

 
 

  PERSCOMMUNIQUÉ 2/7 

BEDRIJSCASHFLOW POSITIEF 
TOENAME GROEPSGELDMIDDELEN MET 45% 

 

Gewone bedrijfsopbrengsten BELUX:  50.986.000 EUR 

Brutomarge BELUX:   14.766.000 EUR 

Courante bedrijfscashflow BELUX: 342.000 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 30.06.2009” dat beschikbaar is op onze website 

www.systemat.com. 

BELUX  
(in duizenden EUR) 

30 juni 2009 30 juni 2008 

Resultaten van de BELUX-activiteiten 
    

§ Gewone bedrijfsopbrengsten  50.986 59.972 

§ Brutomarge  14.766 16.824 

§ Afschrijvingen en waardeverminderingen   (707) (726) 

§ Courant bedrijfsresultaat  (365) * 1.218 

§ Courante bedrijfscashflow  342 1.944 

Courant bedrijfsresultaat van de Groep *   

§ BELUX  (365) * 1.218 

§ INTERNATIONAL  (105) (3.707) 

* buiten herstructureringskosten = 488   

GROEP 
(in duizenden EUR) 

30 juni 2009 30 juni 2008 

Balans   

§ Kapitaal 47.076 48.123 

§ Eigen vermogen 39.884 42.009 
§ Netto geldmiddelen op korte termijn 19.777 13.664 

§ Balanstotaal 68.860 70.312 
    

Koers van het aandeel    

§ Aantal aandelen 6.980.470 6.980.470 

§ Aantal eigen aandelen behouden per 30/06 123.867 0 

§ Hoogste notering van de eerste 6 maanden (in EUR)  4,78 6,07 

§ Laagste notering van de eerste 6 maanden (in EUR)  3,35 3,71 

§ Laatste notering per 30/06 (in EUR) 4,42 3,75 

§ Gemiddeld volume van de verhandelde aandelen/dag 2.751 3.171 

§ Market capitalization per 30/06 30.854 26.177 

http://www.systemat.com
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TOELICHTING 

Zoals eerder aangekondigd werden alle voorzieningen die betrekking hadden op de 
internationale activiteiten van Systemat in 2008 geboekt, zodat deze geen impact 
meer hebben op de cijfers van het eerste halfjaar 2009. Het kleine verlies dat in 2009 
voor de internationale activiteiten geboekt is, kan worden verklaard door de 
opruimingskosten van de resterende activa. Deze opruiming verloopt op normale 
wijze, hetgeen de werkingskosten, die al redelijk laag staan, nog verder zou moeten 
terugdringen. 

Ondanks de moeilijke economische omstandigheden behaalt Systemat een 
bedrijfscashflow dat lichtjes positief scoort op 342.000 EUR, en dit tijdens het eerste 
semester, gewoonlijk zwakker dan de tweede helft van het jaar. 

De BELUX-omzet daalt met ongeveer 15%, met een duidelijkere verslapping van de 
activiteiten tijdens het tweede kwartaal. 

Het uitstellen van investeringsbeslissingen door onze klanten heeft vooral op onze 
‘producten’-activiteiten gewogen. Vooral onze SBS-afdeling (grote ondernemingen) 
heeft hieronder geleden. Onze activiteiten ‘producten’ zijn met 19% gedaald, waarbij 
de omzet daalt van 43.128.000 EUR tot 34.744.000 EUR. 

De activiteiten ‘diensten’ blijven nagenoeg stabiel (-4%). Hierbij moet worden 
vermeld dat de ‘packaged services’ (onderhoud, Global-IT of SaaS) met 9% groeien, 
wat jammer genoeg wordt opgeslokt door een daling van de diensten ‘Projecten’ voor 
grote ondernemingen en van de verkoop van POPSY-, YPSOS- en DIMASYS-software 
voor KMO’s. 

Over het geheel genomen daalt de Belux-brutomarge met 12%, van 16.824.000 EUR 
tot 14.766.000 EUR. 

In deze moeilijke context, versterkt door de wettelijke indexatie van de lonen, is de 
Directie overgegaan tot de herstructurering van zijn back office-afdeling die in maart 
2009 werd afgerond. Dit komt neer op een uitzonderlijke en éénmalige 
herstructureringskost ten belope van 488.000 EUR en houdt een jaarlijkse besparing 
in van ongeveer 550.000 EUR. 

Andere onderzoeken worden momenteel ingesteld met het oog op het optimaliseren 
van de werkmethodes en hun aanpassing aan de structurele evolutie van onze 
bedrijfstak. 

Onze netto bedrijfskosten, buiten herstructurering, dalen met 3%, van 
15.605.000 EUR tot 15.130.000 EUR. 

Het personeelsbestand van de Groep per 30 juni 2009 bedraagt 423 medewerkers, 
tegen 436 per 31 december 2008. 

Het Belux-bedrijfsresultaat, buiten herstructurering, per 30 juni 2009 komt uit op een 
verlies van 365.000 EUR. Hierbij moet echter worden vermeld dat dit het financiële 
vermogen van de Groep geenszins beïnvloedt. De bedrijfscashflow van de Groep, 
buiten herstructurering, blijft positief op 342.000 EUR. 

De netto geldmiddelen op korte termijn van de Groep nemen toe met 45%, van 
13.664.000 EUR per 31 december 2008 tot 19.777.000 EUR, en het eigen vermogen 
bedraagt 39.884.000 EUR. Dit betekent dat de netto financiële last van de Groep 
praktisch als nul kan worden beschouwd. 

Per 30 juni 2009 daalt de schuldenlast op lange termijn van de Groep tot 
2.542.000 EUR tegen 3.165.000 EUR per 31 december 2008. 
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MARKANTE FEITEN VAN HET EERSTE SEMESTER 2009 

• Aanvang van het ‘Cyberclasse’-project voor de Franse Gemeenschap 
• Aanvang van het ‘MEQ2009’-project bij de Europese Commissie 
• Lancering van het SaaS-aanbod (Software as as Service) of CLR (Contractual 

License Renting) voor onze POPSY-, YPSOS- en DIMASYS-producten 
• Bevordering van de verkoop van Global-IT-, SaaS- en Helpdeskcontracten 
• Herstructurering van de ‘back office’-afdeling en beheersing van de logistieke 

stromen 
• Lancering in februari 2009 van een nieuw programma voor het terugkopen van 

eigen aandelen ten belope van 3.000.000 EUR 
• Inbezithouding van 123.867 eigen aandelen per 30 juni 2009 ten bedrage van  

491.000 EUR 
• Vermindering van het kapitaal met 1.047.000 EUR door terugbetaling aan de 

aandeelhouders 
 
VOORUITZICHTEN VOOR HET TWEEDE SEMESTER 2009 

Dankzij de winsten die de Groep sinds 2006 op jaarbasis heeft geboekt in Belux en 
zijn exclusieve herpositionering op de Belux-markt, kan Systemat de toekomst met 
vertrouwen tegemoet gaan. De verschillende benaderingen – ‘allround’ voor de 
midmarket (SGS) en ‘gespecialiseerd’ voor de grote ondernemingen (SBS) – blijken 
geschikt en lonend te zijn om een onafhankelijke Groep op te bouwen die zowel zijn 
groei als zijn oriëntaties zelf beheerst. 

De vooruitzichten voor het tweede semester zijn momenteel onzeker en moeilijk in te 
schatten. De resultaten van Systemat voor het tweede semester zouden echter 
moeten overeenkomen met de voorzieningen. De achterstand van het eerste halfjaar 
zal waarschijnlijk niet kunnen worden ingehaald. 

In deze context is het duidelijk dat 2009 een overgangsjaar zou moeten zijn. In 2009 
rekent Systemat redelijkerwijs op een omzet in Belux van 105.000.000 EUR, met een 
bedrijfsresultaat van 1.500.0000 EUR en een bedrijfscashflow ten belope van 
2.750.000 EUR. 

De Raad van Bestuur is van mening dat het niet nodig is om de huidige organisatie, 
die perfect op maat en op de competenties afgestemd is, te wijzigen om te kunnen 
genieten van de economische opleving voorzien in 2010. 

De Raad van Bestuur heeft tijdens de vergadering van 3 februari 2009 beslist om een 
nieuw programma voor het terugkopen van eigen aandelen ten belope van 
3.000.000 EUR in gang te zetten, in overeenstemming met de beslissing van de 
Buitengewone Vergadering van de Aandeelhouders van 13 januari 2009. Tot op heden 
werden er 123.867 aandelen teruggekocht. 

Ten slotte heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 mei 2009 een 
terugbetaling van kapitaal aan de aandeelhouders van 0,15 EUR per aandeel 
goedgekeurd. Sinds 17 augustus 2009 is er overgegaan tot terugbetaling. 

 

 
 
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 2009. 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)  30.06.09 31.12.08 

Vaste Activa 21.527 21.892 

Immateriële activa 76 126 

Materiële vaste activa 15.967 16.413 

Goodwill 675 675 

Participaties 431 431 

Vorderingen (overige financiële vaste activa) 658 906 

Uitgestelde belastingvorderingen 3.777 3.341 

Vlottende Activa 47.277 48.420 

Voorraden 2.506 5.263 

Handelsvorderingen en andere vorderingen 24.438 29.089 

Geldmiddelen en kasequivalenten 19.777 13.664 

Overige vlottende activa 556 404 

Totaal der Activa 68.860 70.312 

 
 

Eigen Vermogen 39.884 42.009 

Kapitaal 47.076 48.123 

Reserves (7.426) (6.350) 

Belangen van derden 355 340 

Conversieverschillen (121) (105) 

Langlopende verplichtingen 2.628 3.040 

Voorzieningen 42 48 

Pensioenen en gelijkaardige voordelen 0 0  

Leasingschulden 502 549 

Overige financiële schulden 1.213 1.536 

Uitgestelde belastingverplichtingen 871 907 

Kortlopende verplichtingen 26.348 25.263 

Leasingschulden 93 86 

Overige financiële schulden 734 994 

Handelschulden en andere schulden 13.342 13.069 

Schulden m.b.t. belastingen, lonen e.d. 6.113 4.391 

Overige verplichtingen op korte termijn 6.065 6.723 

Totaal der Passiva 68.860 70.312 
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RESULTATENREKENING 
 

(in duizenden EUR) 30.06.09 30.06.08 

Gewone bedrijfsopbrengsten 51.060 62.637 

Overige bedrijfsopbrengsten 1.148 1.078 
    
Gebruikte goederen (36.368) (45.539) 

Gebruikte toebehoren (3.526) (3.732) 

Personeelskosten (12.407) (12.197) 

Afschrijvingen (646) (662) 

Waardeverminderingen 143 (296) 

Overige bedrijfskosten (362) (3.778) 
    
Bedrijfsresultaat (958) (2.488) 

    
Financiële opbrengsten 168 384 

Financiële lasten (201) (384) 
    
Belastingen op het resultaat 421 880 
    
Resultaat van het boekjaar (570) (1.607) 

 
 
VERDELING VAN DE OMZET 
 

(in duizenden EUR) 30.06.09 30.06.08 

Producten   

§ Hardware 17.799 27.162 

§ Internationale Software 7.122 9.284 

§ Toebehoren en benodigdheden 5.903 5.420 

§ Renting 3.994 3.927 

Totaal Producten 34.817 45.793 

Diensten   

§ Hardware 6.529 6.074 

§ Support 6.852 7.457 

§ Eigen software 2.301 2.834 

§ Financiën 402 298 

§ Overige diensten 158 181 

Totaal Diensten 16.242 16.844 

Totaal gewone bedrijfsopbrengsten 51.060 62.637 
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RESULTATENREKENING - BELUX 
 

(in duizenden EUR) 30.06.09 30.06.08 

Gewone bedrijfsopbrengsten  50.986 59.972 

Overige bedrijfsopbrengsten  941 898 
    
Gebruikte goederen  (36.220) (43.149) 

Gebruikte toebehoren  (3.419) (3.536) 

Personeelskosten*  (12.377) * (11.967) 

Afschrijvingen  (544) (552) 

Waardeverminderingen  (163) (174) 

Overige bedrijfskosten  (56) (273) 
    
Bedrijfsresultaat  (853) * 1.218 

   
* Herstructureringskosten inbegrepen (488)  

   
   
   
   
   
 
 

VERDELING VAN DE OMZET - BELUX 
 

(in duizenden EUR) 30.06.09 30.06.08 

Producten   

§ Hardware 17.725 24.497 

§ Internationale Software 7.122 9.284 

§ Toebehoren en benodigdheden 5.903 5.420 

§ Renting 3.994 3.927 

Totaal Producten 34.744 43.128 

Diensten   

§ Hardware 6.529 6.074 

§ Support 6.852 7.457 

§ Eigen Software 2.301 2.834 

§ Financiën 402 298 

§ Overige diensten 158 181 

Totaal Diensten 16.242 16.844 

Totaal gewone bedrijfsopbrengsten 50.986 59.972 

 
  

 


