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VASTGOEDACTIVITEITEN IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORUITZICHTEN 

TELEURSTELLEND RESULTAAT VOOR DE ERP-ACTIVITEIT 

NETTOCASHFLOW POSITIEF OP 459.000 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 30.06.2011” dat beschikbaar is op onze website 

www.softimat.com. 

 

(in duizenden EUR) 30 juni 2011  30 juni 2010 

    
Resultaat Groepsactiviteiten    

§ Opbrengsten IT-activiteiten 3.314  54.898 

§ Opbrengsten vastgoedactiviteiten 942  493 

§ Afschrijvingen en waardeverminderingen (380)  (716) 

§ Bedrijfsresultaat 1  760 

§ Bedrijfscashflow 381  1.476 

§ Nettoresultaat 79  502 

§ Nettocashflow 459  1.218 

Bedrijfsresultaat per activiteit    

§ SOFTWARE (328)  344 

§ VASTGOED  512  361 

§ INFRASTRUCTUUR (per 01/07/2010 onderbroken)  (155)  117 

§ EXPORT (onderbroken in 2008)  (28)  (62) 

    

GROEP 
(in duizenden EUR) 

30 juni 2011  31 dec 2010 

    
Balans     

§ Maatschappelijk kapitaal 32.274  38.913 

§ Eigen vermogen 26.069  32.789 

§ Netto geldmiddelen op korte termijn 17.359  6.864 

§ Balanstotaal 42.144  41.813 
    
Koers van het aandeel    

§ Aantal aandelen 6.638.802  6.638.802 

§ Aantal eigen aandelen behouden per 30/06 33.379  0 

§ Hoogste notering van de eerste 6 maanden (in EUR) 5,85  6,20 

§ Laagste notering van de eerste 6 maanden (in EUR) 5,25  4,61 

§ Laatste notering per 30/06 (in EUR) 5,33  5,35 

§ Gemiddeld volume van de verhandelde aandelen/dag 5.205  4.696 

§ Market capitalization per 30/06 35.385  35.518 

http://www.softimat.com
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MARKANTE EVENEMENTEN 

Het eerste halfjaar van het boekjaar 2011 van de SOFTIMAT Groep werd gemarkeerd 
door de daadwerkelijke overdracht van haar ‘Infrastructuur’-activiteit in het kader van 
een Management-Buy-Out die op 31 januari 2011 heeft plaatsgevonden voor het 
Belgische gedeelte en op 22 februari 2011 voor het Luxemburgse gedeelte. Ter 
herinnering werd de bij overeenkomst overdrachtdatum van de ‘Infrastructuur’-
activiteiten vastgesteld op 1 juli 2010, zodat de resultaten van de Groep sinds die 
datum niet meer worden beïnvloed. 

Bovendien zijn de Partijen, zoals overeengekomen, tijdens het eerste semester 
overgegaan tot de ‘Verrekening van de Overgangsperiode’, m.a.w. tot het bepalen van 
de geldmiddelen aangewend voor het financieren van de overgedragen activiteiten 
tijdens de periode begrepen tussen de datum van overeenkomst (1 juli 2010) en de 
effectieve datum van overdracht (31 januari 2011 voor het Belgische gedeelte, en 
22 februari 2011 voor het Luxemburgse gedeelte). Dit bedrag werd eenstemmig 
vastgesteld op 1.106.000 EUR en werd volledig geïnd in juli 2011. 

Deze overdracht betekent dan ook een heroriëntatie van de activiteiten van de 
SOFTIMAT Groep, welk zich voortaan richt op Software- en Vastgoedactiviteiten. 

- De ‘Software’-afdeling met enerzijds de POPSY-producten van POPSY SOFTWARE 
NV, een 100% dochteronderneming, en anderzijds de DIMASYS-producten van 
INFOMAT NV, een 51% dochteronderneming, die haar klanten beheerpakketten 
voor KMO’s van 1 tot 250 personen aanbiedt. 

Het door de Software-activiteiten gegenereerde omzetcijfer is tijdens het eerste 
semester 2011 gedaald, ofwel een bedrag van 3.314.000 EUR, tegen 
3.616.000 EUR in 2010. Het bedrijfsresultaat komt uit op een verlies van 
328.000 EUR in 2011, tegen een winst van 344.000 EUR in 2010. 

Het eerste semester wordt echter beschouwd als een herpositioneringperiode voor 
de Groep, en in het bijzonder voor de ‘Software’-activiteit, waarvoor het eveneens 
een periode van strategische overweging betekent. Tijdens deze periode heeft de 
Directie opzettelijk beslist zijn organisatie niet te wijzigen, hoewel er al bepaalde 
maatregelen werden genomen om de bedrijfskosten aan het huidige 
activiteitsvolume aan te passen. 

Bovendien is het belangrijk te vermelden dat de Directie de evoluties in de sector 
aandachtig zal opvolgen. De verschillende strategische opties die zich zullen 
voordoen voor de twee entiteiten van de ‘Software’-afdeling zullen eveneens nader 
worden bestudeerd. 

- De ‘Vastgoed’-afdeling van de Groep beschikt over negen gebouwen voor 
professioneel gebruik, gelegen in België, Luxemburg en Frankrijk, die samen 
ongeveer 15.500m² kantoorruimte, 3.000m² technische laboratoria, en 10.000m² 
opslagruimte inhouden. 

In het kader van de overdracht van de ‘Infrastructuur’-activiteit werden meerdere 
kantoorruimten (Lasne, Jumet, Antwerpen en Luxemburg) sinds 1 juli 2010 
verhuurd ten gunste van de nieuwe SYSTEMAT BELUX Groep, voor een jaarlijkse 
huurprijs van 735.000 EUR, buiten lasten en indexatie tijdens het eerste jaar, en 
van 982.500 EUR tijdens het tweede jaar. 

Per 30 juni 2011 zijn alle gebouwen verhuurd aan betrouwbare huurders op basis 
van lange termijn huurcontracten. In totaal bedragen de netto geboekte 
huurgelden tijdens het eerste semester 2011, 966.000 EUR (inclusief POPSY 
SOFTWARE huurgelden ten belope van 25.000 EUR), tegen 493.000 EUR in 2010. 
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Het nettoresultaat van de Groep per 30 juni 2011 komt uit op een winst ten bedrage 
van 79.000 EUR. De netto geldmiddelen bedragen 459.000 EUR. Hierbij moet 
eveneens worden vermeld dat de Groep, omwille van haar grondige heroriëntatie, 
belangrijke en éénmalige kosten ten laste heeft moeten nemen tijdens het eerste 
semester, voor een bedrag van ongeveer 183.000 EUR. Dit bedrag is verbonden aan 
de onderbroken activiteiten. 

Het personeelsbestand van de Groep is stabiel en bestaat uit 68 medewerkers. 

 

GELDMIDDELEN  

De netto geldmiddelen op korte termijn van de SOFTIMAT Groep zijn van 
6.864.000 EUR per 31 december 2010 naar 17.359.000 EUR per 30 juni 2011 gegaan, 
ofwel een toename met 10.495.000 EUR, die met name te verklaren is door: 

§ de inning van alle elementen met betrekking tot de overdracht van de 
‘Infrastructuur’-activiteit, namelijk 10.756.000 EUR, met uitzondering van de 
verrekening van de overgangsperiode, ofwel 1.106.000 EUR, geïnd op 4 juli 2011; 

§ de verlening van een krediet, met inwerkingtreding per 1 februari 2011, ten 
bedrage van 1.000.000 EUR, aan de moederonderneming van de nieuwe 
SYSTEMAT BELUX Groep, voor een maximumtermijn van 2 jaar; 

§ het terugkopen van 33.379 eigen aandelen voor een bedrag van 179.000 EUR; 

§ de geldmiddelen die zijn gebruikt voor het terugbetalen van de schuld op lange 
termijn die van 1.098.000 EUR per 31 december 2010 naar 895.000 EUR per 
30 juni 2011 zijn gegaan, ofwel een afname met 203.000 EUR (-23%); 

§ de netto geldmiddelen van de Groep die een positief effect weergeven ten bedrage 
van 459.000 EUR. 

Hierbij moet echter nog worden vermeld dat de Algemene Vergadering van 31 mei 
2011 een kapitaalvermindering heeft goedgekeurd ten bedrage van 6.639.000 EUR 
door terugbetaling aan de aandeelhouders. Sinds 23 augustus is er effectief 
overgegaan tot terugbetaling. 

De Raad van Bestuur heeft tot op heden nog geen beslissing genomen wat betreft de 
bestemming van het geldmiddelenoverschot. Verder had de Algemene Vergadering 
van 4 maart 2011 al een nieuw programma voor het terugkopen van eigen aandelen 
ten belope van 3.000.000 EUR goedgekeurd. Per 30 juni 2011 behield de Groep 
33.379 eigen aandelen, goed voor 179.000 EUR. 

 

VOORUITZICHTEN VOOR HET TWEEDE SEMESTER 2011 

De SOFTIMAT Groep richt zich voortaan weer op haar oorspronkelijke kernactiviteit, 
namelijk de ontwikkeling en verkoop van beheersoftware. Gelet op de zwakke 
activiteiten tijdens het eerste halfjaar, schat de Directie echter dat het omzetcijfer van 
‘Software’ voor 2011 ongeveer 6.800.000 EUR zou moeten bedragen, met een 
bedrijfsresultaat tussen 2 en 5%. 

De belangrijke heroriëntatie, die in 2010 in gang is gezet, zal bovendien ook zorgen 
voor een betere valorisatie van de vastgoedinvesteringen die sinds 1990 zijn 
uitgevoerd, maar die tot op heden weinig zijn benut. De onroerende goederen van de 
SOFTIMAT Groep worden momenteel volledig aan betrouwbare huurders verhuurd, 
waardoor in 2011 nettohuurgelden kunnen worden gegenereerd ter hoogte van een 
jaarbedrag van 2.002.000 EUR. 
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Ten slotte heeft de Raad van Bestuur beslist om de notering over te dragen naar 
Alternext, en heeft hiervoor de nodige stappen ondernomen. De overdracht zou tegen 
het einde van dit jaar moeten tussenkomen. 
 

Opgemaakt te Lasne, op 23 augustus 2011, 

 

Voor de Raad van Bestuur, 

 

 

 

Socomade n.v., Jean-Claude Logé, 
Gedelegeerd Bestuurder, Voorzitter van de Raad van Bestuur 
vertegenwoordigd door Bernard Lescot,  
Gedelegeerd Bestuurder 
 

 
Verslag van de Commissaris-Revisor. De Commissaris-Revisor Fondu, Pyl, Stassin & Cie 
C.V.B.A., vertegenwoordigd door Jacques Lenoir & Philippe Vandesteene, heeft een 
beperkt nazicht uitgevoerd van de tussentijdse financiële informatie voor de periode eindigend 
op 30 juni 2011.  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.softimat.com. 

http://www.softimat.com
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BALANS 
 

(in duizenden EUR)  30.06.2011  31.12.2010 

     
VASTE ACTIVA  18.030  18.574 

Immateriële activa  4  0 

Materiële vaste activa  13.996  14.369 

Goodwill  0  0 

Participaties  431  431 

Vorderingen (overige financiële vaste activa)  24  21 

Uitgestelde belastingvorderingen  3.575  3.753 

     

VLOTTENDE ACTIVA  24.115  23.239 

Voorraden  0  0 

Handelsvorderingen en andere vorderingen  4.046  4.150 

Vorderingen verbonden aan de overdracht  2.377  12.180 

Geldmiddelen en kasequivalenten  17.359  6.864 

Overige vlottende activa  333  44 

     

TOTAAL DER ACTIVA  42.144   41.813 

     

  30.06.2011  31.12.2010 

     
EIGEN VERMOGEN  26.069  32.789 

Maatschappelijk kapitaal  32.274  38.913 

Reserves  (6.448)  (6.391) 

Belangen van derden  372  413 

Conversieverschillen  (128)  (147) 

     

LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN  1.504  1.634 

Voorzieningen  0  0 

Leasingschulden  299  352 

Overige financiële schulden  304  389 

Uitgestelde belastingverplichtingen  901  893 

     

KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN  14.571  7.390 

Leasingschulden  50  98 

Overige financiële schulden  242  259 

Handelschulden en andere schulden  10.979  2.587 

Schulden m.b.t. belastingen, lonen e.d.  1.215  2.556 

Overige verplichtingen op korte termijn  2.085  1.890 

     

TOTAAL DER PASSIVA  42.144   41.813 
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RESULTATENREKENING 
 
(in duizenden EUR)  30.06.2011  30.06.2010 

Gewone bedrijfsopbrengsten  4.253 
  

55.391 
Overige bedrijfsopbrengsten  391   573 
      
Aankoop goederen  (357)   (38.714) 
Gebruikte toebehoren  (1.128)   (3.307) 
Personeelskosten  (2.641)   (12.259) 
Afschrijvingen  (394)   (600) 
Waardeverminderingen  15   (116) 
Overige bedrijfskosten  (138)   (208) 
      
Bedrijfsresultaat  1   760 

      
Financiële opbrengsten  94   291 
Financiële lasten  (102)   (307) 
      
Belastingen  86   (242) 
      

Nettoresultaat  79   502 

 
 
VERDELING VAN DE OMZET 
 

  30.06.2011  30.06.2010 

Hardware omzetcijfer  112   37.439 

• Hardware  0   6.912 
• Support  322   7.119 
• Softimat software  2.844   2.896 
• Financiën  0   282 
• Overige  33   250 
Omzet IT-Diensten  3.199   17.459 
      

OPBRENGSTEN IT-ACTIVITEITEN  3.311   54.898 

     

OPBRENGSTEN VASTGOEDACTIVITEITEN  942   493 

      

GEWONE BEDRIJFSOPBRENGSTEN  4.253   55.391 

  
 


