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POSITIEVE BEDRIJSCASHFLOW 
TOENAME GELDMIDDELEN 

GUNSTIGE VOORUITZICHTEN VOOR 2010  
 
 

Bedrijfsopbrengsten BELUX                   :  101.127.000 EUR 

Brutomarge BELUX                :    30.110.000 EUR 

Bedrijfscashflow BELUX :      1.144.000 EUR 

 

HOOFDCIJFERS 

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

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

“Jaarverslag 2009” dat vanaf 25 mei 2010 op onze website www.systemat.com beschikbaar is. 

 

(in duizenden EUR) 2009 2008 

Resultaten van de Belux-activiteiten 
    

§ Gewone bedrijfsopbrengsten  101.127 112.156 

§ Brutomarge  30.110 33.154 

§ Afschrijvingen en waardeverminderingen   (1.381) (1.666) 

§ Courant bedrijfsresultaat  (237) * 2.230 

§ Courante bedrijfscashflow  1.144 * 3.896 

Courant bedrijfsresultaat van de Groep   

§ BELUX  (237) * 2.230 

§ INTERNATIONAL  (206) (7.259) 

* buiten herstructureringskosten = 488   

GROEP 
(in duizenden EUR) 

2009 2008 

Balans   

§ Kapitaal 45.829 48.123 

§ Eigen vermogen 39.289 42.009 
§ Netto geldmiddelen op korte termijn 15.502 13.664 

§ Balanstotaal 65.372 70.312 

Koers van het aandeel    

§ Aantal aandelen 6.695.832 6.980.470 

§ Aantal eigen aandelen behouden per 31/12 0 0 

§ Hoogste notering van het jaar (in EUR)  5,14 6,07 

§ Laagste notering van het jaar (in EUR)  3,35 3,71 

§ Laatste notering van het jaar (in EUR) 4,83 3,75 

§ Gemiddeld volume van de verhandelde aandelen/dag 3.128 3.171 

§ Kapitalisatie per 31/12 32.341 26.177 

http://www.systemat.com
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ANALYSE VAN DE RESULTATEN  

In een bijzonder moeilijke economische context en na een vierde kwartaal waarin geen 
enkele meldenswaardige verbetering werd opgetekend, heeft Systemat de tweede helft van 
het jaar lichtjes positief afgesloten met een Belux-bedrijfsresultaat van 128.000 EUR dat 
het verlies van 365.000 EUR geboekt tijdens het eerste semester echter niet heeft kunnen 
compenseren. 

De bedrijfscashflow voor het jaar 2009 bedraagt 1.144.000 EUR, vóór herstructurerings-
kosten ten belope van 488.000 EUR geboekt in maart 2009. 

Het boekjaar 2009 wordt gekenmerkt door een verlaging van de Belux-omzet met ongeveer 
10%, die kan worden verklaard door het uitstellen van bepaalde investeringsbeslissingen 
door onze klanten. Deze uitstellen hebben vooral de activiteiten ‘producten’ beïnvloed, met 
een daling van 13% van het omzetcijfer van 78.737.000 EUR tot 68.586.000 EUR. 

De activiteiten ‘diensten’ blijven nagenoeg stabiel (-3%), dankzij de toename van onze 
‘packaged services’ (onderhoud, FlexiPrint, Global-IT of SaaS). Deze groei wordt jammer 
genoeg opgeslokt door een daling van de diensten ‘Projecten’ voor de grote 
ondernemingen. 

De verkoop van POPSY-, YPSOS- en DIMASYS-licenties voor KMOs die tijdens het eerste 
kwartaal eerder daalde, scoorde beter tijdens de tweede helft van het jaar. Over het 
algemeen heeft de ‘Software’-afdeling uitstekende prestaties geleverd, met versterkte 
contractenportfolio’s en de toename van aanvullende dienstenprestaties. 

Over het geheel genomen daalt de Belux-brutomarge met 9%, van 33.154.000 EUR tot 
30.110.000 EUR. 

In deze moeilijke context, versterkt door de aanzienlijke wettelijke indexatie van de lonen, 
houdt de Directie zich aan een strikte controle van de nettobedrijfskosten die, buiten 
herstructurering, met 2% dalen van 30.923.000 EUR tot 30.347.000 EUR. 

De Directie was tijdens de eerste helft van 2009 overgegaan tot de herstructurering van de 
‘back-office’-afdeling die in maart 2009 werd afgerond. Dit komt neer op een uitzonderlijke 
en eenmalige herstructureringskost van 488.000 EUR en houdt een jaarlijkse besparing in 
van ongeveer 550.000 EUR. 

Bovendien heeft Systemat in november 2009 een contract gesloten voor het ter beschikking 
stellen van overtollige bureauoppervlakte in Jumet, wat in 2010 aanvullende inkomsten rond 
216.000 EUR zal opleveren. 

Verder heeft Systemat beslist om zijn commerciële zetel in Luik per 1 maart a.s. te 
verhuizen naar nieuwe burelen die beter aangepast zijn aan het huidige businessmodel. 
Systemat blijft eigenaar van het huidige gebouw dat verder te huur wordt aangeboden. 

Zoals eerder beslist blijft het personeelsbestand over het geheel stabiel, gaande van 438 
medewerkers per 31 december 2008 tot 430 medewerkers per 31 december 2009. 

Het Belux-bedrijfsresultaat, buiten herstructurering, komt uit op een verlies van 
237.000 EUR dat het financiële vermogen van de Groep echter niet aantast. De 
bedrijfscashflow, buiten herstructurering, blijft positief op 1.144.000 EUR. 
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TOESTAND GELDMIDDELEN 

Tijdens het boekjaar 2009 is het financiële resultaat van SYSTEMAT aanzienlijk afgenomen 
omwille van de daling van de rentevoeten op de belegging van het geldmiddelenoverschot 
van de Groep. 

Bijgevolg heeft de Directie beslist om over te gaan tot de vervroegde terugbetaling van 
bepaalde leningen op lange termijn ten belope van 400.000 EUR, daar de rentevoeten op 
deze leningen veel hoger lagen dan de huidige rentevoeten op beleggingen. 

De schuldenlast op lange termijn van de Groep is dus aanzienlijk gedaald, van 
3.165.000 EUR per 31 december 2008 tot 1.695.000 EUR (-46%). 

Bovendien is Systemat tijdens de tweede helft van 2009 overgegaan tot een 
kapitaalvermindering door een terugbetaling aan de aandeelhouders ten bedrage van 
1.047.000 EUR. Een bedrag van 1.246.000 EUR werd eveneens toegewezen aan het 
programma voor de terugkoop van eigen aandelen, hetzij 284.638 aandelen. Er werd akte 
genomen van de vernietiging van deze aandelen en de daaruit voortvloeiende 
kapitaalvermindering in december 2009. 

Ondanks alles nemen de nettogeldmiddelen op korte termijn van de Groep toe met 14%, 
van 13.664.000 EUR per 31 december 2008 tot 15.502.000 EUR. 

MARKANTE FEITEN VAN HET JAAR 2009 

• Aanvang van het ‘Cyberclasse’-project voor de Franse Gemeenschap 
• Aanvang van het ‘MEQ2009’-project bij de Europese Commissie (ongeveer 25.000 

laptops op 4 jaar) 
• Aanvang tijdens het 4de kwartaal van het ‘APS II’-project bij de Europese Commissie 

(ongeveer 10.000 servers op 4 jaar) 
• Aanvang tijdens het 4de kwartaal van de ‘Laptops’- en ‘Printers’-projecten bij FOR-CMS 

(Aankoopcentrale van de Federale Overheid) 
• Lancering van het SaaS-aanbod (Software as a Service) of CLR (Contractual License 

Renting) voor onze POPSY-, YPSOS- en DIMASYS-producten 
• Lancering van onze nieuwe beheermodule, POPSY BUSINESS 
• Bevordering van de verkoop van licenties- en Softwarecontracten 
• Bevordering van de verkoop van Global-IT-, SaaS- en Helpdeskcontracten 
• Herstructurering van de ‘back office’-afdeling en beheersing van de logistieke stromen 
• Gedeeltelijke terbeschikkingstelling van ons gebouw te Jumet vanaf 1 november 2009 
• Aanvang in februari 2009 van een nieuw programma voor het terugkopen van eigen 

aandelen ten belope van 3.000.000 EUR 
• Kapitaalvermindering van 1.047.000 EUR door terugbetaling aan de aandeelhouders 
• Kapitaalvermindering van 1.246.000 EUR door de vernietiging van 284.638 eigen 

aandelen. 
 
VOORUITZICHTEN VOOR HET JAAR 2010 

Dankzij een uitgebreid aanbod aan producten en diensten en zijn exclusieve 
herpositionering op de Belux-markt, kan Systemat de toekomst met vertrouwen tegemoet 
gaan. 
 
De midmarket strategie, goed voor 45% van de brutomarge in België, 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 2010 zijn nog altijd onzeker en in deze context blijft de 
Directie voorzichtig met betrekking tot de doelstellingen. 
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In 2009 had Systemat vrijwillig gekozen om zijn organisatie niet te wijzigen. De Groep is 
nu perfect op maat en op de competenties afgestemd om de uitdaging van dit boekjaar 
2010 aan te nemen. 

 

In 2010 rekent Systemat redelijkerwijs op een groei van de Belux-omzet met 10 à 15%, 
met een bedrijfsresultaat van ongeveer 1 à 2% van de omzet. 
 
Tot slot en met het oog op het geldmiddelenoverschot van de Groep en de zwakke 
rentevoeten zal de Raad van Bestuur tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering van 
de Aandeelhouders voorstellen om in 2010 over te gaan tot een terugbetaling van het 
kapitaal ter hoogte van 1,00 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)  2009 2008 

Vaste Activa 20.715 21.892 

Immateriële activa 29 126 

Materiële vaste activa 15.738 16.413 

Goodwill 433 675 

Participaties 431 431 

Vorderingen (overige financiële vaste activa) 159 906 

Uitgestelde belastingvorderingen 3.925 3.341 

Vlottende Activa 44.657 48.420 

Voorraden 4.175 5.263 

Handelsvorderingen en andere vorderingen 24.551 29.089 

Geldmiddelen en kasequivalenten 15.502 13.664 

Overige vlottende activa 429 404 

Totaal der Activa 65.372 70.312 

 
 

Eigen Vermogen 39.289 42.009 

Kapitaal 45.829 48.123 

Reserves (6.828) (6.350) 

Belangen van derden 417 340 

Conversieverschillen (130) (105) 

Langlopende Verplichtingen 1.982 3.040 

Voorzieningen 2 48 

Pensioenen en gelijkaardige voordelen 0 0 

Leasingschulden 453 549 

Overige financiële schulden 645 1.536 

Uitgestelde belastingverplichtingen 883 907 

Kortlopende Verplichtingen 24.101 25.263 

Leasingschulden 91 86 

Overige financiële schulden 507 994 

Handelschulden en andere schulden 14.208 13.069 

Schulden m.b.t. belastingen, lonen e.d. 3.712 4.391 

Overige verplichtingen op korte termijn 5.584 6.723 

Totaal der Passiva 65.372 70.312 
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RESULTATENREKENING 
 

(in duizenden EUR) 2009 2008 

Gewone bedrijfsopbrengsten 101.220 114.985 

Overige bedrijfsopbrengsten 2.428 2.082 
    
Gebruikte goederen (71.698) (81.650) 

Gebruikte toebehoren (7.023) (7.572) 

Personeelskosten (24.168) (23.686) 

Afschrijvingen (1.313) (1.444) 

Waardeverminderingen 263 (601) 

Overige bedrijfskosten (639) (915) 
    
Overname van de Franse vorderingen  (3.356) 

Voorziening voor het afsluiten van de Exportactiviteit  (2.872) 
    
Bedrijfsresultaat (931) (5.029) 

    
Financiële opbrengsten 389 794 

Financiële lasten (452) (541) 
    
Belastingen op resultaat 528 2.703 
    
Resultaat van het boekjaar (466) (2.074) 

 
 
VERDELING VAN DE OMZET 
 

(in duizenden EUR) 2009 2008 

Producten   

§ Hardware 34.590 47.887 

§ Internationale software 13.710 15.754 

§ Toebehoren en benodigdheden 12.736 10.861 

§ Renting 7.643 7.064 

Totaal Producten 68.679 81.566 

Diensten   

§ Hardware & support 25.730 26.987 

§ Eigen software 5.777 5.480 

§ Renting 716 534 

§ Overige diensten 317 419 

Totaal Diensten 32.541 33.419 

Totaal gewone bedrijfsopbrengsten 101.220 114.985 
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RESULTATENREKENING -  BELUX 
 

(in duizenden EUR) 2009 2008 

Gewone bedrijfsopbrengsten  101.127 112.156 

Overige bedrijfsopbrengsten  1.898 1.585 
    
Gebruikte goederen  (71.017) (79.002) 

Gebruikte toebehoren  (6.847) (7.232) 

Personeelskosten  (24.114)* (23.372) 

Afschrijvingen  (1.139) (1.239) 

Waardeverminderingen  (242) (427) 

Overige bedrijfskosten  (390) (240) 
    
Bedrijfsresultaat  (725)* 2.230 

* herstructureringskost inbegrepen = 488 

 
VERDELING VAN DE OMZET - BELUX 
 

(in duizenden EUR) 2009 2008 

Producten   

§ Hardware 34.496 45.058 

§ Internationale software 13.710 15.754 

§ Toebehoren en benodigdheden 12.736 10.861 

§ Renting 7.643 7.064 

Totaal Producten 68.586 78.737 

Diensten   

§ Hardware & support 25.730 26.987 

§ Eigen software 5.777 5.480 

§ Renting 716 534 

§ Overige diensten 317 419 

Totaal Diensten 32.541 33.419 

Totaal gewone bedrijfsopbrengsten 101.127 112.156 

 
 


