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BEEÏNDEGING VAN ALLE INTERNATIONALE ACTIVITEITEN 
DEGELIJKE RENTABILITEIT EN STEVIGE BEDRIJFSCASHFLOW IN BELUX 

 

BELUX-bedrijfsopbrengsten: 112.156.000 EUR 

BELUX-bedrijfsresultaat: 2.230.000 EUR 

BELUX-bedrijfscashflow: 3.896.000 EUR 

 

HOOFDCIJFERS 

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

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

“Jaarverslag 2008” dat vanaf 26 mei a.s. op onze website www.systemat.com beschikbaar is. 

 

BELUX  
(in duizenden EUR) 

 2008 2007 

Resultaat van de BELUX-activiteiten     

• Gewone bedrijfsopbrengsten 112.156 122.637 

• Brutomarge 33.154 31.308 

• Afschrijvingen en waardeverminderingen  (1.666) (1.475) 

• Bedrijfsresultaat buiten onroerende verrichtingen 2.230 2.081 

• Bedrijfsresultaat (EBIT) 2.230 2.840 

• Bedrijfscashflow (EBITDA) 3.896 4.315 

   

GROEP 
(in duizenden EUR) 

2008 2007 

Balans   

• Kapitaal 48.123 51.090 

• Eigen vermogen 42.009 46.811 
• Netto geldmiddelen op korte termijn 13.664 9.739 

• Balanstotaal 70.312 88.271 
    

Koers van het aandeel    

§ Aantal aandelen 6.980.470 7.338.125 

§ Aantal eigen aandelen behouden per 31/12 0 42.866 

§ Hoogste notering van het jaar (in EUR)  6,07 6,86 

§ Laagste notering van het jaar (in EUR)  3,71 5,60 

§ Laatste notering per 31/12 (in EUR) 3,75 5,80 

§ Gemiddeld volume van de verhandelde aandelen/dag 3.171 6.702 

§ Market capitalization per 31/12 26.177 42.561 

http://www.systemat.com
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INTERNATIONALE ACTIVITEITEN 

Zoals eerder aangekondigd heeft Systemat in 2008 definitief een punt gezet achter alle 
internationale activiteiten om zich weer volledig te kunnen concentreren op de Belux-markt. 
Tijdens zijn vergadering van 24 februari jl. heeft de Raad van Bestuur van Systemat beslist 
alle voorzieningen met betrekking tot het internationale verleden effectief te boeken zodat 
de toekomstige resultaten voor het jaar 2009 het juiste financiële beeld weergeven dat 
overeenstemt met de nieuwe Belux-Groepstrategie en het terugkeren naar een stevige 
rentabiliteit. 

Concreet werd dit verwezenlijkt door de volgende transacties: 

• Tijdens het verkoopproces van zijn Franse dochtermaatschappijen in 2005 via een 
‘management buy out’ had Systemat aanvaard de verkoopprijs gedeeltelijk uit te 
stellen en zich garant te stellen tegenover de leveranciers en de banken, dit allemaal 
voor een totaal bedrag van 4.777.000 EUR. In juni 2007 hadden deze vroegere Franse 
dochtermaatschappijen zich vervolgens onder de bescherming van het gerecht 
geplaatst om te kunnen genieten van de wet voor de bescherming van ondernemingen 
in moeilijkheden.  

De eindonderhandelingen met de gerechtelijke bewindvoerder en de nieuwe overnemer 
van Systemat France hebben geleid tot een uitkering van 1.421.000 EUR ten bate van 
Systemat. Hiermee is het Systemat France-dossier, waarvan de impact na belasting 
voor 2.228.000 EUR negatief op de jaarresultaten valt, definitief afgerond. 

• Systemat blijft eigenaar van een industrieel gebouw voor gemengd gebruik te 
Toulouse, via de 100% Franse dochtermaatschappij HTF. Dit gebouw wordt momenteel 
verhuurd aan de multinational ZODIAC voor een jaarlijks bedrag van 319.000 EUR, wat 
een positief bedrijfsresultaat oplevert van ongeveer 79.000 EUR na afschrijvingen en 
beheerskosten. 

• Systemat heeft alle Exportactiviteiten afgesloten. De impact van deze afsluiting op de 
geconsolideerde rekeningen, goed voor 942.000 EUR, kan als volgt worden verklaard: 

§ In Marokko heeft Systemat de activiteiten van zijn dochtermaatschappij Marsofim 
beëindigd. Systemat heeft voor de overname van dit bedrijf geen kandidaten 
kunnen vinden vanwege het verbod van IBM om de voornaamste 
verdelingscontracten aan potentiële kandidaten over te dragen. 

Vandaag blijven er nog enkel twee medewerkers over in Marokko die in 2009 als 
opdracht hebben de resterende activa op te ruimen. Bovendien werden de 
werkingskosten aanzienlijk verlaagd. Er is een provisie voor de uiteindelijke 
stopzetting van de activiteit werd in de geconsolideerde rekeningen opgenomen 
ten belope van 2.872.000 EUR. Er zal dus geen impact meer zijn op de 
geconsolideerde rekeningen van de Groep in de toekomst. 

§ In december 2008 heeft Systemat een overeenkomst ondertekend voor de 
verkoop van zijn Algerijnse dochtermaatschappij, SofimAlgerie. Deze verkoop 
heeft geen beduidende impact op de geconsolideerde resultaten van de Groep. 
De betaling zou tijdens het eerste kwartaal 2009 moeten gebeuren. 

§ Er is een uitgestelde belastingvordering gelijk aan het bedrag van verhaalbare 
verliezen in België in de geconsolideerde rekeningen opgenomen voor een bedrag 
van 1.930.000 EUR. 

 

BELUX-ACTIVITEITEN 

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’ (SGS) en met de 
consolidatie van zijn gespecialiseerde dienstenaanbod voor grote ondernemingen (SBS). 
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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. 

• SYSTEMAT GLOBAL SOLUTIONS (SGS) : wat betreft de KMOs hebben de sales- 
en marketinginspanningen geleid tot een toename in de verkoop van onze eigen 
diensten, in het bijzonder: GLOBAL-IT-, HOSTING- en HELPDESK-contracten (±5% 
in 2008), en niet te vergeten onze ‘home made’ softwareoplossingpakketten POPSY, 
YPSOS en DIMASYS. 

De SGS-strategie, die 4 jaar geleden in gang werd gezet, is een groot succes 
waardoor Systemat zich als markleider kan positioneren op dit segment in BELUX. 
Vandaag vertegenwoordigt deze activiteit ongeveer 40% van de BELUX-
brutomarge. 

• SYSTEMAT BUSINESS SOLUTIONS (SBS) : het is deze activiteit die tijdens het 
vierde kwartaal het meest geraakt werd door de economische crisis, in het 
bijzonder wat betreft de verkoop van producten. Hierbij moet echter worden 
vermeld dat de gespecialiseerde diensten van Systemat zowel bij privéklanten als 
bij de overheid (Cyberclasse, Europese Commissie, enz.) nog altijd even succesvol 
blijven. 

Systemat stelt zijn klanten geavanceerde vaardigheden ter beschikking voor de 
installatie van IT-infrastructuren met hoge beschikbaarheid, van het volledige 
beheer van hun infrastructuur tot de externe ondersteuning van de gebruikers. 

Bovendien biedt Systemat zijn klanten de nodige flexibiliteit zowel op menselijk 
gebied door het ter beschikking stellen van IT-specialisten door Systemat Expert, 
als op financieel gebied met de financieringsoplossingen van Systemat Renting. 

• SYSTEMAT Luxembourg : de Luxemburgse activiteit vertegenwoordigt vandaag 
22% van de BELUX-omzet.  2008 was voor Systemat Luxembourg een uitstekend 
jaar met een omzetgroei van 11%. Met zijn competenties en leadership wordt 
SYSTEMAT Luxembourg beschouwd als een onontkoombare partner op de 
Luxemburgse markt. 

• ALLO SUPPLIES : gespecialiseerd in de levering van randapparatuur en 
IT-toebehoren. Deze activiteit is in 2008 met 6% toegenomen. Vandaag 
vertegenwoordigt ALLO SUPPLIES ongeveer 15% van de BELUX-‘hardware’-omzet.  

Bovendien kunnen we 2009 positief tegemoet treden dankzij de ondertekening van 
nieuwe terugkerende contracten (Stad Brussel, ACTIRIS, Provincie Luik, …). Dit 
succes is onder andere te danken aan de kwaliteit van ons aanbod 
dienstenpakketten voor ‘FLEXIPRINT’-druksystemen en aan onze alternatieve 
oplossingen m.b.t. milieubewuste verbruiksgoederen. 

• SYSTEMAT SOFTWARE DIVISION (SSD) : met zijn POPSY, YPSOS en DIMASYS-
pakketaanbiedingen voor KMO’s van 1 tot 250 personen heeft Systemat een 
recordjaar geboekt met een omzet van meer dan 7 miljoen euro, waarvan 
3,5 miljoen terugkerende contracten. Steunend op zijn 70 medewerkers wordt SSD 
beschouwd als een onontkoombare speler op de Benelux-‘ERP’-markt. 

Bovendien zal SSD binnenkort de lancering van nieuwe producten en nieuwe 
verkoopformules aankondigen, zoals SaaS (Software as a Service) of CLR 
(Contractual License Renting), zodat KMO’s gemakkelijker toegang hebben tot onze 
producten. 
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FINANCIËLE RESULTATEN 

In Belux komen de resultaten nagenoeg overeen met de vooruitzichten, behalve voor het 
4de kwartaal dat wat zwakker is omwille van de economische crisis. Dit heeft ons bijgevolg 
niet de kans gegeven onze traditionele eindejaarsverkopen te verwezenlijken, in het 
bijzonder bij FORTIS BANK. 

Concreet zijn de ‘diensten’ met 3% toegenomen, van 32.493.000 EUR naar 
33.419.000 EUR. De activiteiten ‘producten’ zijn met 12,7% gedaald, van 90.144.000 EUR 
naar 78.737.000 EUR, hoewel met een flinke verbetering van de marge die van 11,1% tot 
13,3% stijgt. 

De stijging van de marge wordt verklaard door de implementatie van een beter 
aankoopbeleid met onze voornaamste leveranciers en door een beter beheer van onze 
logistieke stromen, en in het bijzonder door een regelmatiger gebruik van Direct Line. De 
samenwerking met de ‘back office’-afdelingen wordt trouwens momenteel nader 
bestudeerd. 

Over het geheel genomen neemt de Belux-brutomarge toe met 5,9%, van 31.308.000 EUR 
tot 33.154.000 EUR. De relatieve marge neemt toe, van 25,5% tot 29,6%. 

Onze netto bedrijfskosten stijgen met 5,8%, van 29.227.000 EUR tot 30.924.000 EUR.  

Het Belux-bedrijfsresultaat bedraagt 2.230.000 EUR tegen een resultaat in 2007 van 
2.081.000 EUR, buiten onroerende verrichting. In 2007 had Systemat echter een 
meerwaarde op onroerende goederen geboekt ten waarde van 759.000 EUR op de verkoop 
van een gebouw in Jumet. 

Het personeelsbestand per 31 december 2008 bedraagt 436 medewerkers, waaraan een 
veertigtal consulenten bij Systemat Expert moet worden toegevoegd. 

 
SITUATIE GELDMIDDELEN 

Per 31 december 2008 daalt de schuldenlast op lange termijn van de Groep met 26% tot 
3.165.000 EUR tegen 4.245.000 EUR per 31 december 2007. 

De netto geldmiddelen op korte termijn van de Groep nemen toe met 40%, van 
9.739.000 EUR per 31 december 2007 tot 13.664.000 EUR, en het eigen vermogen 
bedraagt 42.009.000 EUR. 

Dit geeft een positief resultaat van 253.000 EUR. 

Hierbij is het eveneens belangrijk te melden dat Systemat zijn kapitaal verminderd heeft in 
2008 door een terugbetaling aan de aandeelhouders ten belope van 1.089.000 EUR. 
Bovendien heeft Systemat een bedrag van 1.742.000 EUR bestemd voor programma’s 
m.b.t. het terugkopen van eigen aandelen, ofwel 357.458 teruggekochte aandelen in 2008. 

 

MARKANTE EVENEMENTEN IN 2008 

• Voortzetting van het strategisch plan ‘MASTER 2010’ 
• Bevordering van de verkoop van softwarelicenties en –contracten 
• Bevordering van de verkoop van diensten- en supportcontracten 
• Ondertekening van het contract ‘Cyberclasses’ 
• Vermindering van het kapitaal met 1.089.000 EUR door terugbetaling aan de 

aandeelhouders 
• Afsluiting in juni 2008 van het programma voor de terugkoop van eigen aandelen ten 

waarde van 1.000.000 EUR dat in september 2007 werd opgestart (188.324 
teruggekochte aandelen, waarvan 145.458 in 2008) 

• Afsluiting in december 2008 van het programma voor het terugkopen van eigen 
aandelen ten waarde van 1.000.000 EUR dat in juni 2008 werd opgestart (212.000 
teruggekochte aandelen) 
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• Vermindering van het kapitaal met 2.000.000 EUR door het vernietigen van 400.324 
eigen aandelen teruggekocht in 2007 (42.866 aandelen) en in 2008 (357.458 
aandelen) 

• Lancering van een nieuw programma voor het terugkopen van eigen aandelen ten 
belope van 3.000.000 EUR 

• Definitieve afronding van het Franse dossier 
• Verkoop van SofimAlgerie 
• Afsluiting van de activiteiten in Marokko. 

 

VOORUITZICHTEN 2009 

Dankzij de Belux-winsten sinds 2006 en zijn herpositionering op de Belux-markt kan 
Systemat zijn toekomst weer met vertrouwen tegemoet gaan. 

De midmarket strategie blijkt geschikt en lonend te zijn om een onafhankelijke Groep op te 
bouwen die zowel zijn groei als zijn oriëntaties zelf beheerst. 

De marktvooruitzichten voor 2009 zien er uiteraard niet gunstig uit, maar de Raad van 
Bestuur is van mening dat het momenteel niet nodig is om de huidige organisatie, die 
perfect op maat en op de competenties afgestemd is, radicaal te wijzigen om in deze 
nieuwe context te kunnen slagen. 

2009 zou dus duidelijk een overgangsjaar moeten zijn voor Systemat die redelijkerwijs op 
een omzet van 115.000.000 EUR rekent, met een bedrijfsresultaat van 2.500.000 EUR en 
een bedrijfscashflow van 3.750.000 EUR.  

De doelstellingen van het ‘MASTER 2010’-plan, die geleidelijk aan voor een 
nettorendabiliteit van 3 à 5% en een steeds groeiende omzet zouden moeten zorgen, 
zullen door dit overgangsjaar waarschijnlijk enige vertraging oplopen. De Raad van 
Bestuur is echter van mening dat het behoud van de organisatie en de terugkerende aard 
van onze contractuele inkomsten een winstgevende, duurzame en veilige ontwikkeling op 
middellange termijn zouden moeten bevorderen. 

Tot slot en met het oog op de goede BELUX-resultaten, zal de Raad van Bestuur tijdens de 
eerstvolgende Algemene Vergadering van de Aandeelhouders voorstellen, zoals in 2007 en 
2008, om in 2009 over te gaan tot een terugbetaling van het kapitaal ter hoogte van 
0,15 EUR per aandeel. 

 

 

 

 

Bernard Lescot Jean-Claude Logé 
Gedelegeerd Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder 

 
Verslag van de Commissaris-Revisor. De Commissaris-Revisor bevestigt dat er na de revisie-
werkzaamheden geen beduidende correcties hoefden te worden aangebracht in de boekhoudkundige 
informatie vermeld in dit perscommuniqué. 
Fondu, Pyl, Stassin & Cie Scrl, vertegenwoordigd door J. Lenoir. 
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BALANS 

 

(in duizenden EUR)  2008 2007 

Vaste Activa 21.892 20.093 

Immateriële activa 126 264  

Materiële vaste activa 16.413 17.145  

Goodwill 675 662  

Participaties 431 452  

Vorderingen (overige financiële vaste activa) 906 1.124 

Uitgestelde belastingvorderingen 3.341 446  

Vlottende Activa 48.420 68.178 

Voorraden 5.263 6.099  

Handelsvorderingen en andere vorderingen 29.089 52.099  

Geldmiddelen en kasequivalenten 13.664 9.739  

Overige vlottende activa 404 241  

Totaal der Activa 70.312 88.271 

 
 

Eigen Vermogen 42.009 46.811 

Kapitaal 48.123 51.090 

Reserves (6.350) (4.471) 

Belangen van derden 340 358 

Conversieverschillen (105) (167) 

Langlopende Verplichtingen 3.040 4.065  

Voorzieningen 48 6  

Pensioenen en gelijkaardige voordelen 0 0  

Leasingschulden 549 639  

Overige financiële schulden 1.536 2.444  

Uitgestelde belastingverplichtingen 907 976  

Kortlopende Verplichtingen 25.263 37.395  

Leasingschulden 86 90  

Overige financiële schulden 994 1.072 

Handelschulden en andere schulden 13.069 24.571  

Schulden m.b.t. belastingen, lonen e.d. 4.391 4.842  

Overige verplichtingen op korte termijn 6.723 6.820 

Totaal der Passiva 70.312 88.271  
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RESULTATENREKENING 
 

(in duizenden EUR) 2008 2007 

Gewone bedrijfsopbrengsten 114.985 132.521  

Overige bedrijfsopbrengsten 2.082 3.048  
     
Gebruikte goederen (81.650) (99.889) 

Gebruikte toebehoren (7.572) (7.496) 

Personeelskosten (23.686) (22.859) 

Afschrijvingen (1.444) (1.610) 

Waardeverminderingen (601) (346) 

Overige bedrijfskosten (915) (1.176) 
     
Overname van de Franse vorderingen (3.356) 0 

Voorziening voor het afsluiten van de Exportactiviteit (2.872) 0 
     
Bedrijfsresultaat (5.029) 2.194  

     
Financiële opbrengsten 794 689  

Financiële lasten (541) (780) 
     
Belastingen op resultaat 2.703 (760) 
     
Resultaat van het boekjaar (2.074) 1.342  

 
 
VERDELING VAN DE OMZET 
 

(in duizenden EUR) 2008 2007 

Producten   

§      Hardware 47.887 64.133 

§      Internationale software 15.754 17.012 

§      Toebehoren en benodigdheden 10.861 10.718 

§      Renting 7.064 7.804 

Totaal Producten 81.566 99.667 

Diensten   

§  Hardware & support 26.987 26.220 

§  Eigen software 5.480 5.176 

§  Financiën 534 807 

§  Overige diensten 419 651 

Totaal Diensten 33.419 32.855 

Totaal gewone bedrijfsopbrengsten 114.985 132.521 
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RESULTATENREKENING -  BELUX 
 

(in duizenden EUR) 2008 2007 

Gewone bedrijfsopbrengsten 112.156 122.637  

Overige bedrijfsopbrengsten 1.585 2.924 
     
Gebruikte goederen (79.002) (91.329) 

Gebruikte toebehoren (7.232) (6.687) 

Personeelskosten (23.372) (22.374) 

Afschrijvingen (1.239) (1.364) 

Waardeverminderingen (427) (111) 

Overige bedrijfskosten (240) (856) 
     
Bedrijfsresultaat 2.230 2.840  

 

 
VERDELING VAN DE OMZET - BELUX 
 

(in duizenden EUR) 2008 2007 

Producten   

§     Hardware 45.058 55.170 

§     Internationale software 15.754 16.922 

§     Toebehoren en benodigdheden 10.861 10.248 

§     Renting 7.064 7.804 

Totaal Producten 78.737 90.144 

Diensten   

§ Hardware & support 26.987 26.174 

§ Eigen software 5.480 5.176 

§ Financiën 534 807 

§ Overige diensten 419 335 

Totaal Diensten 33.419 32.493 

Totaal gewone bedrijfsopbrengsten 112.156 122.637 

 
 


