DE MEETING START OVER ENKELE MINUTEN

ORDINA

ALGEMENE
VERGADERING
30 juni 2020

AGENDA

Algemene vergadering

Agendapunten 1, 2a, 2c, 2d, 2f.1, 4b, 4c, 5b en 8 zijn slechts ter bespreking en niet ter stemming

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Terugblik op 2019

A, B, C, D, E & F

3. Decharge

A&B

4. Raad van Bestuur

A, B & C

5. Raad van Commissarissen

A, B, C & D

6. Aandelen

A, B & C

7. Overige vennootschappelijke zaken
8. Sluiting
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1. OPENING EN MEDEDELINGEN
Bespreekpunt

4

2. TERUGBLIK OP 2019
A. Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2019 – bespreekpunt
B. Remuneratierapport 2019 – (adviserend) stempunt
C. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019 – bespreekpunt
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2019

GROEI ORDINA LEIDT
TOT STERKE STIJGING
NETTOWINST

GROEI 2019

Groei Ordina leidt tot sterke stijging nettowinst
EBITDA aangepast**

Omzet*
Afgerond in miljoenen euro’s

Afgerond in miljoenen euro’s

EBITDA marge aangepast**

358,5

372,3

18,7

25,1

5,2%

6,7%

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Nettoresultaat

Nettocashpositie

Afgerond in miljoenen euro’s

Afgerond in miljoenen euro’s

Net debt/adjusted EBITDA

6,9

14,9

18,5

24,6

(0,9)

(0,9)

2018

2019

2018

2019

2018

2019

* Het aantal werkbare dagen in Nederland bedroeg 255 (2018: 254). Het aantal werkbare dagen in België/Luxemburg bedroeg 251 (2018: 251).
** EBITDA (marge) aangepast geeft resultaat 2019 weer vóór toepassing van IFRS 16 (Leases) en na kosten voor afvloeiingen (2019: EUR 2,2
mln, 2018: EUR 2,5 mln).
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OMZET
Per markt

Overheid

+6,6%
145,9

136,9

2018
Industrie

2019
-1,1%

97,3

2018

+3,2%

Financiële
dienstverlening
102,1

105,4

2018

2019

Zorg

+11,2%

96,2

2019

22,3

24,8

2018

2019

Afgerond in miljoenen euro’s
Vanaf 2020 zal de zorgmarkt niet meer worden gerapporteerd. De klanten worden verdeeld over de andere markten.
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ONZE MEDEWERKERS

Ontwikkeling aantal directe FTE
2.500

2.400

o

o

Het aantal directe medewerkers is in 2019 met 5
FTE afgenomen;

2.300

Het gemiddeld aantal directe medewerkers over

2.200

2.345

2.359
2.311

2.340

2.303

geheel 2019 is met 35 FTE toegenomen naar
2.286 FTE (2018: 2.251);
o

De productiviteit bedroeg in 2019 gemiddeld 69,3%
(2018: 68,6%).

o

Q4 2018

Er zijn in totaal 518 professionals aangenomen,
waarvan 185 Young professionals;

o

2.100

Het aantal indirecte medewerkers is in 2019 met
13 FTE gedaald.

Q1 2019

Q2 2019

Q3 2019

Q4 2019

Ontwikkeling aantal indirecte FTE
340

320

300
302

297
293

280

291

289

260
Q4 2018

Q1 2019

Q2 2019

Q3 2019

Q4 2019
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TREND MEDEWERKERBETROKKENHEID

6,8

6,8

2016

2017

7,1

7,1

2018

2019

>7,0

6,5

2015

2020

o Het jaarlijkse medewerkerbetrokkenheidsonderzoek heeft plaatsgevonden in Q3 2019. De betrokkenheid is gelijk gebleven met een
score van 7,1 en daarmee is onze doelstelling van minimaal 7,0 behaald (2018: 7,1)
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Annemieke den Otter

2019

FINANCIËLE
PERFORMANCE

OMZET
+3,8%
372,3
o

Groei in omzet met name in België/Luxemburg

o

Omzet business proposities 2019: 32%

o

Kwaliteit van de omzet neemt toe

+0,9%
258,7

358,5

256,4
+11,3%

113,6

Nederland

102,1

België/Luxemburg
2019

Ordina Groep

2018

Afgerond in miljoenen euro’s
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EBITDA

EBITDA marge
36,7

o

Nederland verbetert resultaat sterk in 2019

o

Sterke performance België/Luxemburg zet door

+1,5%
25,1
20,1

+2,2%

16,6

-0,5%

18,7

13,0 12,1

12,1
6,5
7,8%

4,7%

14,6% 11,4% 11,9%

2,5%

Nederland

België/Luxemburg
2019

2019 aangepast

9,9%

6,7%

5,2%

Ordina Groep
2018

Afgerond in miljoenen euro’s
* EBITDA aangepast is resultaat vóór de toepassing van IFRS 16
(Leases) voor vergelijkbaarheid.
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WINST-ENVERLIESREKENING
o

Omzetgroei van 3,8%;

Afgerond in miljoenen euro’s

2019

2019
aangepast*

2018

Netto omzet

372,3

372,3

358,5

4,5

4,5

5,3

99,5

99,5

96,5

217,1

224,5

219,7

3,9

3,9

4,1

Inkoopwaarde HW/SW en overige directe
kosten
Uitbestede werkzaamheden
Personeelskosten

o

o

o
o

Uitbestede werkzaamheden nemen toe in

Afschrijvingen op IVA & MVA

België/Luxemburg. In Nederland is de omzet met

Afschrijvingen op gebruiksrechten

10,9

-

-

externen (o.a. zzp'ers) gedaald ten gunste van

Overige bedrijfslasten

14,5

18,7

18,4

projecten en teams;

Totale bedrijfslasten

350,3

351,1

344,0

Groei met gemiddeld aantal medewerkers leidt tot
hogere personeelskosten;

Bedrijfsresultaat (EBIT)

22,0

21,2

14,5

Rentelasten

(1,1)

(0,1)

(0,2)

Aandeel in resultaten van deelnemingen

(0,0)

(0,0)

(0,0)

Resultaat voor belastingen (EBT)

20,8

21,0

14,3

Belastingen

(7,1)

(7,1)

(5,2)

Nettoresultaat voor herwaardering
vordering latente belastingen

13,7

13,9

9,1

1,1

1,1

(2,2)

14,9

15,1

6,9

Nettoresultaat gestegen naar EUR 14,9 miljoen;
Voorstel tot dividenduitkering van 9,5 eurocent
per aandeel (60% van de nettowinst) is
ingetrokken als voorzorgsmaatregel vanwege
onzekere vooruitzichten rondom COVID19.

Belastingen
Nettoresultaat

* 2019 aangepast is resultaat vóór de toepassing van IFRS 16 (Leases) voor
vergelijkbaarheid.
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BALANS
Afgerond in miljoenen euro’s

31 dec 2019

31 dec 2018

Activa
Immateriële vaste activa

31 dec 2018

163,5

153,0

1,1

0,9

129,8

130,4

37,0

-

Materiële vaste activa

4,4

4,9

Personeelsgerelateerde voorzieningen

Investeringen in geassocieerde
deelnemingen

0,3

0,4

Leaseverplichtingen

28,3

-

14,2

15,2

Totaal langlopende schulden

29,4

0,9

185,7

150,8

Leaseverplichtingen

9,8

-

Handelsdebiteuren en overige
vorderingen

67,5

64,1

Overige voorzieningen

0,9

0,4

72,7

74,5

Liquide middelen

24,6

18,5

Te betalen winstbelasting

1,6

4,7

Totaal vlottende activa

92,1

82,6

Totaal kortlopende schulden

85,0

79,5

Totaal verplichtingen

114,3

80,3

Totaal eigen vermogen en passiva

277,8

233,4

Gebruiksrechten

Financiële vaste activa
Totale vaste activa

Totaal activa

o

Eigen vermogen

31 dec 2019

277,8

233,4

Impact van de toepassing van IFRS 16 (Leases) is EUR 37,0 miljoen op de
totale activa per ultimo 2019;

Passiva

Handelscrediteuren en overige schulden

o

Ordina heeft ultimo 2019 EUR 26,3 miljoen aan compensabele verliezen,
waarvoor op de balans een latente belastingvordering van EUR 6,0 miljoen
is opgenomen. In 2019 zijn de plannen tot verliesverjonging uitgevoerd.
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FINANCIERING: CONVENANTEN
In juli 2019 is de huidige financieringsovereenkomst verlengd. Hierbij is onder andere het volgende overeengekomen:
o

De looptijd van de verlengde financieringsovereenkomst bedraagt 5 jaar met een initiële looptijd van 3 jaar en een optie tot verlenging van
tweemaal 1 jaar;

o

De marge is verlaagd van 1,00% naar 0,70%;

o

De hoogte van de maximale leverage ratio blijft <=2,5x, maar de verlaging van de maximale leverage ratio gedurende de laatste twee
kwartalen van de looptijd is komen te vervallen. Daarnaast is de correctie op de EBITDA voor eenmalige lasten en reorganisatiekosten
verruimd van maximaal EUR 3,0 miljoen per jaar naar maximaal 1% van de omzet per jaar en maximaal EUR 4,0 miljoen per jaar;

o

De interest cover ratio is ongewijzigd.
2019

2018

Nettocashpositie ultimo (in miljoenen euro’s)

24,6

18,5

Leverage ratio

(0,9)

(0,9)

<= 2,5

206,9

106,6

>= 5,0

Interest cover ratio

Financieringsovereenkomst
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WAARDECREATIEMODEL
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MVO-RESULTATEN 2019
Thema

Materieel belang

Doel

Professionals en
samenleving

Diversiteit en inclusiviteit

Pulse meting m.b.t. inclusiviteit: >7
Verdeling man/vrouw: geen specifieke doelstelling

Werven, behouden en ontwikkelen van
talent

Klanten en innovatie

Werving en behoud:
- Groei: geen specifiek wervings- of verloopdoel
- Medewrekerbetrokkenheid als geheel: >7

80/20
Gem # medewerkers (fte): +31
7,1
9,8%

Participatiegraad opleidingen: >80%

84%

Medewerkers uit dienst op versoek Ordina: <4%

2,6%

Excellente dienstverlening

Ordina Promotor Score (OPS): >70

72,4

Innovatie en digitale transformatie

Minimaal twee voorbeelden van klantprojecten met ‘Ahead of change’-impact in
Ordina Jaarverslag

Impact op milieu
(direct en indirect)

Meerjarendoelstelling 8% CO2-reductie per fte in periode 2017-2020
2% energiereductie (gas/elektriciteit) per werkplek
2% brandstof redusctie per auto

Rendement

7,3

Beschikbaarheid : <10%

Omzet uit business proposities naar 65% van de omzet in 2022
Milieu en middelen

Resultaat 2019

Rendementsgroei

Meerjarendoelstelling EBITDA marge 10-12% in 2022

Behaald
32%
2019: -0,3%
2017-2019: -9,8%
Gas: + 30,5%
Electra: -2,2%
+1,7%
9,9%
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ORDINA 2022

STRATEGIE 2022

Vier bouwstenen die elkaar versterken
Duurzaam Onderscheidend Profiel
• Focus op toegevoegde waarde:
o Diensten vanuit
businessproposities
o Excelleren in niches met Ordina
solutions
• Meerwaarde van Ordina als lokale
partner: dichtbij onze klanten

Business
propositions
2019

2022

32%

65%

EES
2019
7,1

2022
>7,0

Betrokken medewerkers
• Aantrekkelijk voor ons talent door
onderscheidend profiel
• Breder carrièreperspectief door
dienstverlening vanuit business proposities
• Ontwikkeling centraal: Ahead of change
• Hogere betrokkenheid door werken in teams
• Fitte & gezonde medewerkers

AHEAD OF
CHANGE
Tevreden klanten
• Ordina vertaalt business uitdagingen
naar oplossingen
• Ordina maakt het verschil met teams
• Meerwaarde met vernieuwende
technologie

Returns

OPS
2019

2022

2019

2022

72,4

>70

9.9%

10-12%

Bovengemiddeld rendement
• Duurzamer omzetmix en groei met eigen
mensen
• Businessproposities leiden tot hoger
rendement
• Operatie op orde
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ONZE VIJF BUSINESSPROPOSITIES

High performance
teams

Intelligente
datagedreven organisaties

Digitale
acceleratie

Business
platforms

Cybersecurity &
compliance

Verbeter de performance met
multidisciplinaire teams die
snel waarde creëren voor elke
organisatie

Laat data voor u werken in de
digitale transitie

Begeleiding van uw digitale
transformatie waarbij we
samen de meerwaarde voor
uw business ontdekken,
realiseren en verankeren

Creëer toevoegde waarde met
veilige, robuuste en
schaalbare IT business
platforms om de concurrentie
voor te blijven

Informatiebeveiliging en
kwaliteitseisen geborgd vanuit
techniek, organisatorische
vraagstukken en personele
aspecten
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NICHES

Van businessproposities naar Ordina Solutions
Financiële
dienstverlening

Overheid

Industrie

High performance teams

Intelligente datagedreven
organisaties

Digitale acceleratie

Business platforms

Cybersecurity & compliance
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CASES

DIGITALE ACCELERATIE

ONTWIKKELING ONLINE
AUTOPLATFORM
Bij D’Ieteren - België/Luxemburg

D’Ieteren is de grootste Belgische importeur en distributeur van auto’s,
waaronder merken als Audi, Porsche, Skoda en SEAT.
Passend bij de digitale groeistrategie van D’Ieteren heeft Clockwork de
opdracht gekregen voor de ontwikkeling van een volledig online
salesplatform om de autovoorraad van D’Ieteren op een nieuwe manier
naar de klant te brengen.
Clockwork heeft hierbij niet alleen het concept ontwikkeld, maar ook
marktonderzoek gedaan en ontwerpen ontwikkeld om het agile proces van
D’Ieteren te bevorderen.
Dit heeft geleid tot een online platform in lijn met de Europese wet- en
regelgeving op basis van digitale usability best practices.
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INTELLIGENTE DATAGEDREVEN ORGANISATIES

RISICO-GESTUURD BAGGEREN
Applicatie brengt risico’s en knelpunten

Waterschap Noorderzijlvest beheert zo’n 2550 kilometer aan watergangen
waarvan circa 350 km aan kanalen en vaarwegen in het Noorden van
Nederland. Een flinke klus want deze watergangen moeten niet alleen diep
en breed genoeg blijven, maar ook worden schoongemaakt.
Om meer inzicht te hebben in de onderhoudsstaat van deze hoofdafvoer
schakelt het waterschap begin 2019 Ordina in die veel ervaring heeft met
datagedreven werken en GEO-ICT. In samenwerking met het waterschap
bouwt Ordina een applicatie die de baggerrisico’s in beeld brengt en de
knelpunten visualiseert binnen het areaal.
Met de opgeleverde applicatie kan het waterschap Noorderzijlvest risicogestuurd baggeren en burgers en bedrijven in het gebied beter bedienen op
het gebied van water aan-, afvoer en bevaarbaarheid. De applicatie voorspelt
waar en wanneer risico’s ontstaan en visualiseert dit per jaar. Deze nuttige
applicatie kan gebruikt worden door onder meer de planner van de baggerwerkzaamheden, projectleiders, ecologen, peilbeheerders en hydrologen.
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ORDINA’S ‘CREDIT GUARDS’
ONDERSTEUNEN RABOBANK

HIGH PERFORMANCE TEAMS

Realiseren van business intelligence

Met creditcardfraude zijn grote bedragen gemoeid. Het is voor banken van
groot belang om hun klanten en zichzelf goed te beschermen tegen dit
soort criminele activiteiten. Alertheid, snelheid en zorgvuldigheid zijn daarbij
geboden, vindt de Rabobank.
Rabobank besteedde de administratie van haar creditcards uit aan een
externe partij. Doordat de bank de administratie in huis haalt in 2020 moet
ook de fraudedetectie van de bank worden voorbereid. Ordina ondersteunt
daarbij en introduceerde een multidisciplinair High performance team.
De IT professionals van Ordina verrijkten de creditcard transactieketen met
het RiskShield-pakket van Inform. De algoritmes geven de fraude-analisten
van de bank automatisch een signaal wanneer een transactie afwijkt van
het normale patroon. Daarmee kunnen de specialisten dan direct ingrijpen.
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BUSINESS PLATFORMS

EFFICIËNT EN COMPLIANT
WERKEN

Bij Nelson Labs Europe - België/Luxemburg

Van doordrukstrips voor geneesmiddelen tot infusen en inhalatoren: elk
product dat in aanraking komt met geneesmiddelen moet worden getest op
de aanwezigheid van chemische stoffen.
Nelson Labs Europe is marktleider in het onderzoek naar dit soort stoffen.
Dat onderzoek gebeurt in streng gereguleerde omgevingen. Maar ook alle
computersystemen en software die het bedrijf gebruikt, moeten gevalideerd
zijn en de data die die systemen genereren, moeten correct worden
bewaard.
Nelson Labs Europe riep hiervoor de hulp in van Ordina voor de
ontwikkeling van een tool voor het consolideren van testresultaten. Ordina
bouwde een gebruiksvriendelijke toepassing in Microsoft .NETcoretechnologie. Om aan alle wettelijke en kwaliteitsvereisten te voldoen, stelde
Ordina een team van ontwikkelaars én compliancespecialisten samen.
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2. TERUGBLIK OP 2019
D. Toelichting Ernst & Young Accountants LLP op accountantscontrole 2019 – bespreekpunt
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Algemene vergadering van
Ordina N.V.
Presentatie controle jaarrekening 2019 door Ernst & Young Accountants LLP
30 juni 2020

Agenda

Page 30

1.

Controleaanpak & focus – scope, strategie en uitvoering

2.

Fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving

3.

Onderkende risicogebieden in de controle

4.

Bestuursverslag

5.

Uitkomsten

6.

Communicatie en interactie

30 juni 2020

Algemene vergadering van Ordina N.V.

Controleaanpak & focus

Scope

Strategie

Uitvoering

Enkelvoudige en geconsolideerde
jaarrekening

Verantwoordelijkheid

Aanpak

Controle

Teaming

Jaarverslag

Kernteam
Experts
EY België

Toetsing wettelijke
vereisten/materiële onjuistheden
onjuistheden

Materialiteit

Niet financiële
informatie
Communicatie
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30 juni 2020

Algemene vergadering van Ordina N.V.

Materialiteit
Inschatting risico’s
Werkzaamheden
Fraude en naleving wet- en
regelgeving
Data analyse

Onderkende risicogebieden in de
controle

Fraude en naleving wet- en regelgeving
• Actueel thema
• Verantwoordelijkheden
• Werkzaamheden
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30 juni 2020

Algemene vergadering van Ordina N.V.

Onderkende risicogebieden in de controle
• Waardering goodwill en overige immateriële vaste activa
• Waardering latente belastingvordering
• Opbrengstverantwoording en waardering projecten
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30 juni 2020

Algemene vergadering van Ordina N.V.

Bestuursverslag
Niet-financiële informatie
• EU Directive (2014/95) - Niet-financiële informatie en diversiteit
Remuneratie
• Implementatie van aandeelhoudersrichtlijn – impact op remuneratierapporten
Assurance engagement
• Mate van zekerheid
• Werkzaamheden
• Verslaggevingsstandaarden/criteria
• Assurance rapport
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30 juni 2020

Algemene vergadering van Ordina N.V.

Uitkomsten
Oordeel: goedkeurende controleverklaring
• Enkelvoudig en geconsolideerd
• Jaarverslag
• Continuïteit
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30 juni 2020

Algemene vergadering van Ordina N.V.

Communicatie en interactie
• Onze rapportages
• Besprekingen en afstemmingen met directie, raad van commissarissen en audit commissie
• De wijze van omgaan met deze organen en commissies
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Algemene vergadering van Ordina N.V.

Algemene vergadering van
Ordina N.V.

2. TERUGBLIK OP 2019
E. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2019 – stempunt
F. 1: Toelichting reserverings- en dividendbeleid – bespreekpunt
2: Voorstel winstbestemming – stempunt

38

3. DECHARGE
A. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur
voor het gevoerde beleid 2019 – stempunt
B. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen
voor het toezicht op het gevoerde beleid 2019 – stempunt
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4. RAAD VAN BESTUUR
A. Voorstel tot aanpassing bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur – stempunt
B. Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van de heer J.G. Maes tot CEO/statutair
bestuurder per 30 juni 2020 – bespreekpunt
C. Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van mevrouw J.W. den Otter tot
CFO/statutair bestuurder per 30 juni 2020 – bespreekpunt
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5. RAAD VAN COMMISSARISSEN
A. Voorstel tot vaststelling bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen – stempunt
B. Kennisgeving aanpassing reglementen Raad van Commissarissen, auditcommissie en
remuneratie, nominatie en HR-commissie – bespreekpunt
C. Voorstel tot benoeming van mevrouw T. Menssen tot lid van de
Raad van Commissarissen – stempunt
D. Voorstel tot benoeming van de heer F. Michiels tot lid van de
Raad van Commissarissen – stempunt
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6. AANDELEN
A. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen – stempunt
B. Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van
aandelen en tot verlening van rechten tot het nemen van aandelen – stempunt
C. Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot beperking of
uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen en bij verlening van rechten tot het
nemen van aandelen – stempunt
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7. OVERIGE VENNOOTSCHAPPELIJKE ZAKEN
A. Voorstel tot herbenoeming van Ernst & Young Accountants LLP tot externe accountant voor
de boekjaren 2021 en 2022 – stempunt
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8. SLUITING
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BEDANKT!

