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Vooruitzichten voor 2010 

Bij de bekendmaking van de jaarresultaten per 31 december 2009, stonden de 
vooruitzichten van Systemat voor 2010 op een Belux-omzet tussen 110.000.000 EUR 
en 115.000.000 EUR, ofwel een groei met 10 à 15% ten opzichte van boekjaar 2009, 
en een bedrijfsresultaat rond 1 à 2% van het omzetcijfer. 

In de huidige context blijven de vooruitzichten voor het einde van het jaar weliswaar 
onzeker en moeilijk in te schatten, maar de resultaten van Systemat zouden met de 
geplande doelstellingen moeten overeenkomen, namelijk dankzij een uitgebreide 
waaier aan producten en diensten en het hercentreren op de Belux-activiteiten. 
 
Resultaten van het eerste kwartaal 2010 

Tijdens het eerste kwartaal 2010 zijn het omzetcijfer en de gecombineerde 
brutomarge in vergelijking met dezelfde periode verleden jaar met 2% toegenomen, 
en bedragen respectievelijk 26.836.000 EUR en 7.432.000 EUR. 

Wat betreft de brutomarge werd de lichte daling in de “producten”-activiteiten 
gecompenseerd door de toenemende “diensten”-activiteiten. 

Over het algemeen komen de resultaten van Systemat overeen met de vastgestelde 
doelstellingen. Tot nu toe blijven de vooruitzichten derhalve ongewijzigd. 
 

Vooruitzichten op lange termijn 

Systemat heeft vol vertrouwen in zijn businessmodel dat voornamelijk op een 
uitgebreid aanbod aan diensten is gebaseerd en kan zijn toekomst vol optimisme 
tegemoet gaan. De aangekondigde resultaten lijken dit te bevestigen. 

Met het oog op de herwaardering van de “contracten”-portfolio en overige behaalde 
contracten mag er redelijkerwijs van worden uitgegaan dat de activiteiten op lange 
termijn voor een degelijke rendabiliteit zullen zorgen. 

 

 

 

 
 

Als IT-dienstverlener en integrator van IT-oplossingen ontlast de SYSTEMAT-Groep 
zijn klanten van de taken die de keuze en het beheer van de uitrusting, software en 
tools van het informatiesysteem inhouden. Zijn veelomvattende expertise ligt op het 
gebied van design van netwerken, implementatie van pc’s en servers, integratie van 
systemen, virtualisatie van systemen en gegevens, gecentraliseerde gegevensbeheer 
en -opslag (primair en secundair), support en onderhoud, helpdesk, beheer op 
afstand, Business Continuity & Disaster Recovery, hosting, webdesign, ERP-
oplossingen, boekhoudsoftware, e-commerceoplossingen, Storage Area Networking 
(SAN), financiering, enz. De SYSTEMAT-Groep (omzetcijfer 2009: EUR 101 miljoen) is 
actief sinds 1984 en stelt 430 personen tewerk in België en het Groothertogdom 
Luxemburg.  

Voor meer informatie kan u onze website bezoeken: www.systemat.com 
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