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2020 – Trimester 1

REPORTING 1 - Brussels Quality Medical (BQM)

Fondsenwerving: 56% afgerond

➢ Gepland voor de financiering van 3 nieuwe medische centra en de ontwikkeling van een gecentraliseerde IT-tool,
➢ 56% van het financieringsvraag is al afgerond
➢ De uitbreiding van de fondsenwerving is aan de gang.

COVID-19 impact : geminimaliseerd door een goed beheer

➢ De jaarbalans is nog niet definitief, aangezien de rekeningen per 30/06 worden afgesloten. Nu al kan echter worden ingeschat dat het
effect van Covid-19 niet te verwaarlozen zal zijn..

➢ Het bedrijf leverde spoedgevallendiensten, die als enige zijn toegestaan, maar de algemene activiteit werd met 25% verminderd ten
opzichte van de prognoses. De mix van medische handelingen is aangepast, waarbij alle activiteiten met een hoge toegevoegde waarde
waren verboden.

➢ Het omzettekort wordt geraamd op 17% (+/- 835.000 euro van maart tot juni), voornamelijk als gevolg van het verlies door
exploitatiekosten die niet zijn gedekt ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen (tijdelijke werkloosheid, kredietoverdracht,
opschorting van de huur, …).

➢ Sinds juli loopt de activiteit weer normaal. Niettemin, zullen de kosten van de nieuwe sanitaire maatregelen aanzienlijke uitgaven
hebben op de toekomstige marge wordt.

De voortgang van het project :

➢ IT-tool: het IT-centralisatieproject dat nodig is om de groei van BQM te ondersteunen is bijna voltooid. Het MyQMed.01 platform en de
CRM zullen begin september in productie zijn. Zij zouden een aanzienlijke productiviteits- en kwaliteitswinst moeten opleveren voor de
activiteiten van BQM.

➢ Aankoop van nieuwe centra: de onderhandelingen voor de aankoop door BQM van 2 medische centra, één gelegen in Laken en één
in Oudergem-Etterbeek, zijn gestart. Deze centra hebben al een activiteitenniveau dat overeenkomt met de prognoses, namelijk +/-
800.000 euro per jaar, en bestaan allebei al vele jaren. De integratie van een van de twee centra zou begin juli 2021 moeten
plaatsvinden. Het succes van de andere zal ook afhangen van de verdere voortgang van de fondsenwerving in de komende weken.


