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Hoofdpunten Q1

EBITDA stijgt naar EUR 6,0 miljoen (Q1 2017: EUR 4,3 miljoen);

EBITDA marge stijgt naar 6,6% (Q1 2017: 4,9%¹);

Omzet stijgt 4,4% naar EUR 91,3 miljoen (Q1 2017: EUR 87,4 miljoen¹);
o Omzet Nederland stijgt 1,9% naar EUR 65,2 miljoen (Q1 2017: EUR 64,0 miljoen¹);
o Omzet België/Luxemburg stijgt 11,3% naar EUR 26,0 miljoen (Q1 2017: EUR 23,4 miljoen¹);

Nettoschuldpositie verbetert naar EUR 0,7 miljoen (Q1 2017: EUR 2,5 miljoen);

Nettoresultaat stijgt naar EUR 3,2 miljoen (Q1 2017: EUR 1,7 miljoen);

Start arbeidsmarktcampagne rondom High performance teams.

Jo Maes, CEO Ordina, over de resultaten
“In het eerste kwartaal zijn de omzet en het rendement gestegen. België/Luxemburg is het jaar sterk gestart.
In Nederland is de omzet licht toegenomen en wordt het rendement ondersteund door lagere kosten.
De omzetgroei bij onze klanten in de overheidsmarkt en de financiële dienstverlening zet door. Onze focus op
de vijf business proposities werpt in deze sectoren zijn vruchten af.
We zijn trots op ons vermogen om zowel in Nederland als in België/Luxemburg talent aan te trekken. Alleen al
in het eerste kwartaal hebben we 177 nieuwe collega’s geworven. We hebben onze wervingsactiviteiten
verder versterkt met de nieuwe arbeidsmarktcampagne ‘In teams leer je meer’. Daarnaast zal de lancering
van Ordina TalentPower een extra boost geven aan het werven en ontwikkelen van talentvolle jonge ICT’ers.
Het behoud van onze medewerkers blijft hoog op de managementagenda staan. In het eerste kwartaal neemt
het verloop licht af.”

¹2017 cijfers zijn aangepast voor de toepassing van IFRS 15 ‘Opbrengsten uit contracten met klanten’, resulterend in een
verlaging van de omzet met EUR 0,8 miljoen.

Ontwikkelingen Q1
In het eerste kwartaal stijgt de omzet 4,4% naar EUR 91,3 miljoen (Q1 2017: EUR 87,4 miljoen¹). De EBITDA
(na afvloeiingskosten) stijgt naar EUR 6,0 miljoen (Q1 2017: EUR 4,3 miljoen). De kosten voor afvloeiingen
bedragen in Q1 EUR 0,5 miljoen (Q1 2017: EUR 0,9 miljoen). Het aantal werkdagen in Q1 bedraagt in
Nederland en België/Luxemburg 64 (Q1 2017: Nederland 65 en België/Luxemburg 64). De impact van deze
werkdag bedraagt EUR 0,9 miljoen omzet en EUR 0,7 miljoen EBITDA.
∆%

Q1 20172

Q1 2018

Overheid

30.440

34.729

14,1%

Financiële Dienstverlening

24.056

25.177

4,7%

Industrie

26.753

25.713

-3,9%

Zorg

6.153

5.662

-8,0%

Totaal

87.402

91.281

4,4%

(in duizenden euro’s)
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2017 cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast door herclassificering van een aantal klanten. Daarnaast zijn de
2017 cijfers aangepast voor de toepassing van IFRS 15.

De omzet in de overheidsmarkt is 14,1% gestegen naar EUR 34,7 miljoen (Q1 2017: EUR 30,4 miljoen¹).
Deze stijging wordt gedreven door de groeiende vraag binnen de ICT-inhuurmantels en de inzet van high
performance teams. De omzet in de financiële dienstverlening stijgt 4,7% naar EUR 25,2 miljoen (Q1 2017:
EUR 24,1 miljoen). De stijging is met name gerealiseerd bij klanten in de bancaire sector. In
België/Luxemburg is de omzet in deze markt nog beperkt van omvang, maar deze is wel sterk toegenomen.
De omzet in de industriemarkt daalt 3,9% naar EUR 25,7 miljoen (Q1 2017: EUR 26,8 miljoen¹). In Nederland
is de omzet gedaald als gevolg van een lager aantal directe medewerkers. In België/Luxemburg is de omzet in
deze markt gestegen. De omzet in de zorgmarkt is 8,0% gedaald naar EUR 5,7 miljoen (Q1 2017: EUR 6,2
miljoen¹). De omzet in Nederland is sterk gedaald, met name bij diverse zorginstellingen. De omzet in de
farmaceutische industrie in België/Luxemburg is licht gedaald.
Q1 2017¹

Q1 2018

∆%

Nederland

64.012

65.237

1,9%

België/Luxemburg

23.390

26.044

11,3%

87.402

91.281

4,4%

(in duizenden euro’s)

Totaal

¹ 2017 cijfers zijn aangepast voor de toepassing van IFRS 15 ‘Opbrengsten uit contracten met klanten’, resulterend in een
verlaging van de omzet met EUR 0,8 miljoen.

Nederland

In Nederland stijgt de omzet 1,9% naar EUR 65,2 miljoen (Q1 2017: EUR 64,0 miljoen¹). Ondanks het lager
aantal directe medewerkers ten opzichte van Q1 vorig jaar is de omzet toegenomen. Dit is met name
gecompenseerd door omzet met de inhuur van externen (onder andere ZZP’ers). De productiviteit is licht
gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar.
Met de implementatie van de vijf business proposities hebben we onze go-to-market strategie verder
aangescherpt, waarbij innovatie nu bedrijfsbreed wordt gedragen. Daardoor is een aparte positionering van
het innovatiecluster niet langer noodzakelijk.

België/
Luxemburg

In België/Luxemburg stijgt de omzet met 11,3% naar EUR 26,0 miljoen (Q1 2017: EUR 23,4 miljoen¹),
gedreven door de groei van het aantal directe medewerkers en toegenomen productiviteit in het eerste
kwartaal ten opzichte van vorig jaar.
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Overzicht werkbare dagen

2017

2018

Q1

NL
65

B
64

NL
64

B
64

Q2
Q3

61
65

61
63

61
65

61
63

Q4

63

62

64

63

254

250

254

251

Totaal

Medewerkers
Ultimo Q1 2018 bedroeg het aantal medewerkers 2.567 FTE (Q1 2017: 2.644 FTE). De totale instroom
bedroeg in het eerste kwartaal 177 FTE en de uitstroom 170 FTE; per saldo een stijging van 8 FTE (afgerond)
ten opzichte van Q4 2017 (2.559 FTE). De toename van het aantal indirecte medewerkers wordt voornamelijk
gedreven door een herclassificatie (van direct naar indirect) van circa 8 FTE.
Ontwikkeling van het personeelsbestand

Directe FTE
Indirecte FTE
Totaal

ultimo 2017

Instroom

Uitstroom

ultimo Q1 2018

2.276

155

154

2.277

283

22

15

290

2.559

177

170

2.567

Financiering
De nettoschuld bedroeg ultimo Q1 2018 EUR 0,7 miljoen, een daling van EUR 1,8 miljoen ten opzichte van
Q1 2017 (EUR 2,5 miljoen). Dit is met name gedreven door strak werkkapitaalmanagement en het
nettoresultaat van 2017. In het eerste kwartaal heeft een betaling plaatsgevonden van circa EUR 3,2 miljoen,
betreffende de BTW-correctie privégebruik auto over voorgaande jaren.
De ratio nettoschuld/‘adjusted’ EBITDA bedroeg 0,0 (maximale leverage ratio: ≤2,50) en de Interest Cover
Ratio bedroeg 71,3 (minimale interest cover ratio: ≥ 5,0). De ratio’s blijven hiermee binnen de gestelde
bankconvenanten.

###
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Over Ordina
Ordina is de grootste, onafhankelijke ICT-dienstverlener in de Benelux met circa 2.650 medewerkers. Wij
bedenken, bouwen en beheren ICT-toepassingen bij de overheid, in de financiële dienstverlening, de industrie
en de zorg. Wij streven naar ICT die mensen verder helpt. ICT die er toe doet en die tot stand is gekomen
zonder verspilling van middelen. Dat doen wij door samen met onze klanten duurzaam te innoveren.
Ordina is opgericht in 1973. Het aandeel is sinds 1987 genoteerd aan Euronext Amsterdam en maakt deel uit
van de Smallcap Index (AScX). In 2017 behaalde Ordina een omzet van EUR 345 miljoen. Meer informatie is
beschikbaar op www.ordina.com.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie over dit persbericht:
Joyce van Wijnen, Investor Relations
Mail: joyce.van.wijnen@ordina.nl
Telefoon: +31 (0)30 663 7000
Rens de Leeuw, Communicatie
Mail: rens.de.leeuw@ordina.nl
Telefoon: +31 (0)30 663 7000
Annemieke den Otter, CFO
Mail: annemieke.den.otter@ordina.nl
Telefoon: +31 (0)30 663 7111
Jo Maes, CEO
Mail: jo.maes@ordina.nl
Telefoon: +31 (0)30 663 7111

Dit document bevat uitspraken die prognoses geven over toekomstige resultaten van Ordina N.V. en geeft bepaalde plannen, doelstellingen en ambities
weer op basis van huidige inzichten. Dergelijke prognoses zijn uiteraard niet vrij van risico’s en kennen, gezien het feit dat geen zekerheid bestaat over de
omstandigheden die in de toekomst van toepassing zijn, een bepaalde mate van onzekerheid. Er is een veelheid aan factoren die eraan ten grondslag kan
liggen dat de werkelijke resultaten en prognoses kunnen afwijken van hetgeen ter zake in dit document is beschreven. Dergelijke factoren kunnen onder
meer zijn: de algemene economische ontwikkelingen, het tempo van internationalisering van de markt voor solutions, ICT en consulting, toenemende
resultaatverantwoordelijkheid, schaarste op de arbeidsmarkt en toekomstige acquisities en desinvesteringen.
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