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1 Inleiding 

Alle cijfers vermeld in dit financieel verslag zijn uitgedrukt in duizendtallen (EUR), tenzij anders 
bepaald.  De negatieve bedragen zijn tussen haakjes geplaatst. 
 
 
 
2 Hoofdcijfers 

BEDRIJFSCASHFLOW LICHTJES POSITIEF 

TOENAME GROEPSGELDMIDDELEN MET 45% 

    

BELUX 30.06.2009  30.06.2008 

    
Resultaten    

• Gewone bedrijfsopbrengsten  50.986  59.972 

• Brutomarge  14.766  16.824 

• Afschrijvingen en waardeverminderingen  (707)  (726) 

• Bedrijfsresultaat (EBIT)  (853)  1.218 

• 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 30.06.2009  31.12.2008 

    

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 
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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 bovenal 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. 

Er moet eveneens worden vermeld dat de Raad van Bestuur tijdens de vergadering van 3 februari 
2009 beslist heeft 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. 
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3 Geconsolideerde Financiële Overzichten 

3.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2009 
 

  30.06.2009  31.12.2008 

     

VASTE ACTIVA  21.583  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 

     

  30.06.2009  31.12.2008 

     

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 

Leasingschulden  502  549 

Overige financiële schulden  1.213  1.536 

Uitgestelde belastingverplichtingen  871  907 

     

KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN  26.348  25.263 

Leasingschulden  93  90 

Overige financiële schulden  734  990 

Handelsschulden 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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3.2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening per 30 juni 2009 
 

  30.06.2009  30.06.2008 

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 resultaat  421   880 
      

Nettoresultaat  (570)   (1.607) 

     

Aandeel van de Groep  (584)  (1.753) 

Aandeel van derden  15  146 

 
 

3.3 Verdeling van de omzet 
 

  30.06.2009  30.06.2008 

• 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 
      
• 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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3.4 Geconsolideerde kasstroomtabel per 30 juni 2009 
 

Kasstroomtabel 30.06.2009  30.06.2008 

Nettowinst / (verlies) (570)  (1.607) 

Correcties op afschrijvingen 646  662 

Correcties op voorzieningen (432)  296 
    

Bedrijfskasstroom vóór wijziging 

van het bedrijfskapitaal en belastingen 
(355) 

 
(649) 

(Toename) / afname in de voorraden 2.954  1.024 

(Toename) / afname klanten en overige schuldenaars 4.879  16.798 

Toename / (afname) leveranciers en overige crediteurs 1.994  (6.082) 

Toename / (afname) overige bedrijfsactiva en passiva (1.281)  (3.174) 
    

Kasstroom der bedrijfsactiviteiten 8.192  7.917 

Aanschaffing immateriële activa 0  (11) 

Aanschaffing materiële activa (228)  (462) 

Aanvullende prijs voor het aanschaffen van geconsolideerde 
vennootschappen 0  (14) 

Afname vorderingen op de verkoop van participaties (Portugese 
dochtermaatschappij) 250 

 
0 

Verkoop/uitgang van immateriële activa 0  2 

Verkoop/uitgang van materiële vaste activa 78  236 

Samenstelling / (terugvordering) borgsommen (2)  (34) 
    

Kasstroom der investeringsactiviteiten 98  (283) 

Toename / (afname) van leningen die binnen het jaar vervallen (253)  (92) 

Toename / (afname) van leningen op méér dan één jaar (369)  (539) 

Kapitaalvermindering (1.047)  (1.101) 

IFRS-aanpassing voor het terugkopen van eigen aandelen (491)  (1.060) 

Impact op de geconsolideerde reserves bij het terugkopen van eigen 
aandelen H2 2007 0  258 

Conversieverschillen (17)  (10) 
    

Cashflow der financieringsactiviteiten (2.177)  (2.544) 
    

Nettotoename / (afname) van geldmiddelen en kasequivalenten 6.113  5.090 

 
Toelichting 

De nettothesaurie (liquide middelen, geldbeleggingen, schulden op korte termijn) vertoont een 
positief saldo van 19.777.000 EUR tegenover 13.664.000 EUR per 31 december 2008. Dit betekent 
een aanzienlijke toename met 6.113.000 EUR ondanks: 

- het terugkopen van 123.867 eigen aandelen ten bedrage van 491.000 EUR; 

- de boeking, in hoofdsom, van 623.000 EUR voor de terugbetaling van de schuld op lange 
termijn van de Groep die van 3.165.000 EUR tot 2.542.000 EUR daalt. 

Deze vooruitgang wordt verklaard door: 

- de inning van een gedeelte van de Prologica-aandelen ten belope van 250.000 EUR; 

- de liquidatie van de resterende activa bij MARSOFIM, geschat op 320.000 EUR; 

- een optimalisering van de behoefte aan bedrijfskapitaal in Belux ten belope van 
6.600.000 EUR, en dit vooral dankzij een afname in de voorraden. 
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3.5 Tabel van bewegingen in het geconsolideerde eigen vermogen per 30 juni 2009 
 

 
 

01/01/2009 

 

Conversie-
verschillen 

Belangen 
van 

derden 

 
Terugkoop 

eigen 
aandelen 

Resultaat 
2009 

Terug-
betaling 
kapitaal 

 

30/06/2009 

Kapitaal 48.123  0 0 0 0 (1.047)  47.076 
Reserves (6.350)  0 (15) (491) (570) 0  (7.426) 

Belangen van derden 340  0 15 0 0 0  355 

Conversieverschillen (105)  (17) 0 0 0 0  (121) 

EIGEN VERMOGEN 42.009  (17) 0 (491) (570) (1.047)  39.884 

          

 
 

01/01/2008 

 

Conversie-
verschillen 

Belangen 
van 

derden 

 

Resultaat 
2008 

Terug-
betaling 
kapitaal  

 

30/06/2008 

          

Kapitaal 51.090  0 0 0 0 (1.101)  49.990 

Reserves (4.471)  0 (146) (802) (1.607) 0  (7.026) 

Belangen van derden 358  0 146 0 0 0  504 

Conversieverschillen (167)  (10) 0 0 0 0  (176) 

EIGEN VERMOGEN 46.811  (10) 0 (802) (1.607) (1.101)  43.291 

 

Toelichting 

De Buitengewone Algemene Vergadering van 26 mei 2009 heeft besloten tot een kapitaalvermindering 
van het maatschappelijk kapitaal van de n.v. Systemat ten belope van 1.047.000, zonder vernietiging 
van effecten, door de terugbetaling aan de aandeelhouders van een bedrag van 0,15 EUR per aandeel. 
Er is overgegaan tot terugbetaling sinds 17 augustus 2009. Bijgevolg heeft het terug te betalen 
bedrag het voorwerp uitgemaakt van een overdracht naar de rubriek « overige schulden ». 
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4 Beperkte toelichting bij de tussentijdse financiële overzichten 

Nota 1 – Bedrijfsinformatie 

SYSTEMAT NV (de « Onderneming ») is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht,  
gevestigd te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, onder het ondernemingsnummer  
BE0421.846.862. Deze geconsolideerde financiële overzichten bevatten de financiële overzichten 
van  SYSTEMAT NV en van zijn dochtermaatschappijen (hierna genoemd « SYSTEMAT » of « de 
Groep »). 
 
Nota 2 – Grondslag voor de opstelling van de financiële overzichten 

Deze geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten zijn opgesteld in overeenstemming met 
de ‘International Financial Reporting’ Standards (« IFRS ») die de door de  ‘International 
Accounting Standard Board’ (IASB) alsook de ‘International Accounting Standards’ (“IAS”) 
uitgegeven standaarden en interpretaties omvatten, en de interpretaties van de ‘Standing 
Interpretations Committee’ die worden goedgekeurd door de ‘International Accounting Standards 
Committee’ (IASC).  Dit tussentijds financieel verslag wordt opgesteld in overeenstemming met 
IAS 34 – Tussentijdse Financiële Verslaggeving. 

De geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten zijn opgesteld op basis van het principe van 
historische kosten. Dezelfde grondslagen voor financiële verslaggeving en berekeningswijzen zijn 
gebruikt als in de geconsolideerde jaarrekening van 31 december 2008. Een samenvatting van de 
voornaamste grondslagen voor financiële verslaggeving is terug te vinden op de website 
www.systemat.com (nota 4 van het Jaarverslag 2008). 
 
Nota 3 – Consolidatiekring – Bedrijfscombinaties 

Er werd geen nieuw bedrijf in de consolidatiekring geïntroduceerd tijdens het eerste semester 
2009. 

Verder werden er geen activiteiten tijdens het eerste semester 2009 verkocht. 

Hierbij moet echter worden vermeld dat de Groep overgegaan is tot de liquidatie van SYSTEMAT 
TRAINING NV, waarvan de activiteiten aan een derde verkocht werden. 

De Groep heeft eveneens alles in gang gezet om over te gaan tot de liquidatie van NTC NV en 
MYSMSC NV, waarvan de activiteiten aan Systemat nv werden overgedragen. Er werd beslist geen 
waardeverminderingstesten meer uit te voeren en de waardeverminderingen op goodwill bijgevolg 
onmiddellijk na de afsluiting van de liquidaties, normaal gezien in 2009, te boeken. De impact op 
de jaarrekeningen 2009 zou 242.000 EUR moeten bedragen.  
 
Nota 4 – Seizoensschommelingen 

Omwille van de traditionele seizoensschommelingen in de IT-sector, worden gewoonlijk hogere 
bedrijfsinkomsten en resultaten tijdens de tweede helft van het jaar verwacht. Deze 
seizoensschommelingen kunnen worden verklaard door de grotere vraag van de ondernemingen 
tijdens de maand december. 
 
Nota 5 – Eigen aandelen 

Per 30 juni 2009 bezat de Groep 123.867 eigen aandelen voor een bedrag van 491.000 EUR. 
 
Nota 6 – Warrantenplan 

In 2002 heeft de raad van bestuur aan bepaalde medewerkers van de Groep 133.000 warranten 
uitgedeeld. De vervaldatum van uitoefening van de warranten werd vastgesteld op 6 jaar vanaf de 
datum van het aanbod. Er blijven vandaag geen warranten meer over die zouden kunnen worden 
uitgeoefend. 
 
 

 

 

 

http://www.systemat.com
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Nota 7 – Segmentinformatie 

Het eerste niveau van sectorale informatie wordt per geografische sector georganiseerd. Dit 
onderscheid wordt gebaseerd op de interne organisatiesystemen en de beheerstructuur van de 
Groep.  

De Groep wordt beheerd in vier hoofdgebieden: ‘België’, ‘Luxemburg’, ‘Export’ & ‘Overige’. 
 

7.1. Toestand van de ‘Exportactiviteiten’ 

In Marokko heeft Systemat de activiteiten van zijn dochtermaatschappij Marsofim, waarvoor hij 
geen kandidaten heeft kunnen vinden, beëindigd. Er blijven vandaag nog enkel twee medewerkers 
over in Marokko die als opdracht hebben in 2009 de resterende activa op te ruimen. 

In Algerije heeft Systemat in december 2008 zijn dochtermaatschappij SOFIMALGERIE sarl 
verkocht. 

Er blijven dus geen Exportactiviteiten meer over. 
 

7.2. Toestand van de overige activiteiten 

Via zijn 100% Franse dochtermaatschappij HTF beschikt Systemat over een gebouw in de regio 
Toulouse. Dit gebouw wordt momenteel verhuurd voor een jaarlijks bedrag van 319.000 EUR. Deze 
activiteit, die een positief bedrijfsresultaat van 36.000 EUR oplevert tijdens het eerste semester, 
moet als onbeduidend worden beschouwd. 

Hieronder treft men de uitgesplitste cijfers aan in functie van de vestiging van de geconsolideerde 
bedrijven: 
 

30.06.2009 België Luxemburg 
Export 

(activiteiten 
in opruiming) 

Overige 
(HTF) 

Onderbroken 
activiteiten Totaal 

       
Nettoomzet       
- van de activiteit (buiten groep) 39.433 11.553 74 0 0 51.060 
- interactiviteitenverkoop (groep) 7.358 207 0 0 0 7.565 
       
Totaal 46.791 11.759 74 0 0 58.625 
       
Brutomarge 11.670 3.095 (74) 0 0 14.691 
       
Sectoraal bedrijfsresultaat (1.025) 172 (141) 36 0 (958) 
       
Financieel resultaat      (33) 
Belastingen      421 
       

Nettoresultaat      (570) 

 

30.06.2008 België Luxemburg 

Export 
(activiteiten 
beschikbaar 

voor 
verkoop) 

Overige 
(HTF) 

Onderbroken 
activiteiten Totaal 

       
Nettoomzet       
- van de activiteit (buiten groep) 46.673 13.300 2.665 0 0 62.637 
- interactiviteitenverkoop (groep) 8.243 259 0 0 0 8.502 
       
Totaal 54.916 13.559 2.665 0 0 71.139 
       
Brutomarge 13.005 3.819 275 0 0 17.098 
       
Sectoraal bedrijfsresultaat 502 716 (377) 44 (3.374) (2.488) 
       
Financieel resultaat      0 
Belastingen      880 
       

Nettoresultaat      (1.607) 
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Nota 8 – Evolutie van de BeLux-activiteiten 
 

Gezien het hercentreren van de activiteiten op de Belux-markt is de analyse van de resultaten 
enkel interessant wanneer de resterende activiteiten in het buitenland buiten de Groepsperimeter 
worden gehouden. 
 

8.1. Resultaten van de BeLux-activiteiten 

De resultaten voortvloeiend uit de Belux-activiteiten worden hieronder vergeleken: 
 

 30.06.2009 30.06.2008 

Gewone bedrijfsopbrengsten  50.986 59.972 

Overige bedrijfsopbrengsten  941 898 

   

Aankoop 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 

 
* In maart 2009 is Systemat overgegaan tot de herstructurering van zijn ‘back office’-afdeling. Deze 

uitzonderlijke en éénmalige herstructureringskost, opgenomen in de personeelskosten, bedraagt 488.000 EUR 
en houdt een jaarlijks besparing in van ongeveer 550.000 EUR. 

 

8.4.2. Evolutie van de Belux omzet 
 

 30.06.2009 30.06.2008 

Producten 34.744 43.128 
• Hardware 17.725 24.497 
• Internationale software 7.122 9.284 
• Toebehoren en benodigdheden 5.903 5.420 
• Renting 3.994 3.927 
   
Diensten 16.242 16.844 
• Hardware 6.529 6.074 
• Support 6.852 7.457 
• Eigen software 2.301 2.834 
• Financiën 402 298 
• Overige 158 181 
   

TOTAAL 50.986 59.972 
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Nota 9 – Financiële Schulden 
 

De langlopende financiële schulden hebben vooral betrekking op de financiering van immateriële 
activa. De tabel hieronder bevat eveneens de financiële schulden van hoogstens één jaar die in de 
balans worden opgenomen onder “lopende financiële schulden”. De schuldenlast is aanzienlijk 
gedaald van EUR 3.165.000 per 31 december 2008 tot EUR 2.542.000 per 30 juni 2009. 

Uitsplitsing van de oorspronkelijk langlopende schulden naargelang hun resterende looptijd 

    

 
Hoogstens 

één jaar 

Meer dan één jaar 
doch hoogstens 

5 jaar 
Meer dan 5 jaar 

    
- Schulden van financieringshuur 93 502 0 
- Kredietinstellingen 734 945 196 
- Overige leningen 0 0 73 
    

Totaal 827 1.446 269 

 

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden of onherroepelijk beloofd op geconsolideerde 
activa van de vennootschappen 

    

   30.06.2009 

    
- Schulden van financieringshuur   0 
- Kredietinstellingen   1.332 
- Overige leningen   0 
    

Totaal   1.332 

 
Nota 10 – Personeelskosten 

 
10.1. Personeelsbestand bij het afsluiten van het halfjaar 

(in aantal personen) 30.06.2009 30.06.2008 

   

- België 353 361 
- Luxemburg 70 74 
- Export 2 24 
   

TOTAAL 425 459 
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10.2. Personeelskosten per segment 

 30.06.2009 30.06.2008 

   

- België  10.263 * 9.759 

- Luxemburg  2.114 2.208 

- Export  30 229 

- Onderbroken activiteiten  0 0 
   

TOTAAL  12.407 12.197 

* Herstructureringskost van 488.000 EUR inbegrepen 
 
Nota 11 – Vorderingen en verplichtingen m.b.t. uitgestelde belastingen 

Het bedrag van de lopende belastingen is gelijk aan de bedragen van de belastingen op het 
resultaat die verschuldigd zijn aan de fiscale overheden met betrekking tot het boekjaar in functie 
van de geldende regels en rentevoeten in de verschillende landen.  

 30.06.2009 30.06.2008 

Belastingen   

   
- Belastingen op het resultaat (61) (78) 
- Belastingen op intragroepdistributies 0 0 
- Overige 0 0 
   
Uitgestelde belastingen   
   
- Uitgestelde belastingen van de periode 47  44 
- Waardevermindering van de uitgestelde 

belastingvorderingen 
  

435 
 

914 
- Effecten van de koersschommelingen 0 0 
- Overige 0 0 
   

TOTAAL 421 880 
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Nota 12 – Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

Verplichtingen  

  

Bedrag van de werkelijke garanties die samengesteld zijn door de vennootschappen en die 
opgenomen zijn in de consolidatie van hun eigen activa (in het kader van investeringen in 
onroerende goederen) 

 
1.332 

  
Bedrag van de werkelijke garanties die samengesteld zijn door de vennootschappen en die 
opgenomen zijn in de consolidatie van hun eigen activa (in het kader van de financiering van 
de activiteiten) 

 
0 

  
Garantiebrieven uitgegeven door SYSTEMAT NV ten gunste van zijn dochterondernemingen 
(in het kader van investeringen in onroerende goederen) 

- SYSTEMAT LUXEMBOURG SA 

 
 

347 

  
Garantiebrieven uitgegeven door SYSTEMAT NV ten gunste van zijn dochterondernemingen 
(in het kader van de financiering van de activiteiten) 

 
0 

  

Rechten  

  

Nihil  

 
Nota 13 – Bijzondere Risico’s en Opportuniteiten 

Risico verbonden aan het PC-Tech geschil 

In Marokko is Systemat het slachtoffer van een poging tot oplichting en afpersing van gelden, voor 
een bedrag geschat op 1,7 miljoen euro. Sommige activa, eigendom van Systemat, zijn het 
voorwerp geweest van een bewarend beslag ter hoogte van 1,2 miljoen euro. Systemat heeft de 
zaak voor het Marokkaanse gerecht gebracht met het verzoek tot opheffing van de inbeslagneming 
en tot herstel van de geleden schade. 

Met het oog op de liquidatie van zijn Exportactiviteiten heeft Systemat beslist een voorziening aan 
te leggen voor het geheel van deze activa, ofwel een bedrag van 1,7 miljoen euro. Overtuigd van 
zijn onbetwistbaar goed recht, hoopt Systemat echter nog altijd dat dit bedrag geheel of 
gedeeltelijk zal kunnen worden ingevorderd. In voorkomend geval zou dit als een uitzonderlijke 
winst worden beschouwd. 
 
Risico verbonden aan de definitieve afsluiting van de activiteiten in Marokko 

De opruiming van de activiteiten in Marokko verloopt op normale wijze. 

Systemat blijft echter hopen dat bepaalde activa, die volledig geboekt zijn, geheel of gedeeltelijk 
zullen kunnen worden ingevorderd. In voorkomend geval zou dit als een uitzonderlijke winst 
worden beschouwd. 

 
Nota 14 – Transacties tussen verbonden partijen 

Er zijn geen belangrijke of ongebruikelijke transacties tussen verbonden partijen noch wijzigingen 
in de relaties met deze verbonden partijen. 

 
Nota 15 – Evenementen na afsluiting 

Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan na de datum van afsluiting van de 
rekeningen die van invloed hadden kunnen zijn op de halfjaarcijfers 2009 zoals gepresenteerd in 
dit verslag. 
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5 Verslag van de Commissaris 

Verslag van het beperkte nazicht van de geconsolideerde halfjaarcijfers voor de zes 
maanden eindigend op 30 juni 2009 

Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de geconsolideerde balans, resultatenrekening, 
kasstroomtabel en mutatieoverzicht van het eigen vermogen van SYSTEMAT N.V. en zijn 
dochterondernemingen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2009 waarvan het balanstotaal 
68.860.000 EUR bedraagt en het geconsolideerde verlies, 570.000 bedraagt. 
 
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en het getrouwe beeld van deze 
tussentijdse financiële informatie. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een oordeel uit te 
brengen op deze tussentijdse financiële informatie op basis van ons beperkt nazicht. 
 
De tussentijdse financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met de opname – en 
waarderingsgrondslagen – van de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard 
binnen de Europese Unie. 
 
Ons beperkt nazicht werd verricht overeenkomstig de in België geldende controleaanbevelingen 
i.v.m. het beperkt nazicht zoals uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.  Een beperkt 
nazicht bestaat voornamelijk uit de bespreking van de financiële informatie met het management 
en analytische onderzoek en andere ontledingen van de tussentijdse financiële informatie en 
onderliggende financiële data. Een beperkt nazicht is minder diepgaand dan een volkomen controle 
van de geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming met de algemeen aanvaarde 
controlenormen i.v.m. de geconsolideerde jaarrekening zoals uitgevaardigd door het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren. 
 
Bij ons beperkt nazicht zijn geen gegevens aan het licht gekomen die belangrijke aanpassingen 
vereisen van de tussentijdse financiële informatie voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 augustus 2009, 
Fondu, Pyl, Stassin & CIE C.V.B.A., bedrijfsrevisoren, 
Commissaris, 
vertegenwoordigd door J. LENOIR 

 
 

 
 
 
 
 
 



 


