Algemene Vergadering van
Aandeelhouders
Nieuwegein, 26 april 2018

Agendapunten
Agendapunten 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e en 8 zijn
slechts ter bespreking en niet ter stemming

1. Opening en mededelingen

Opening en mededelingen

bespreekpunt
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2. Terugblik op 2017

a. Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2017

bespreekpunt

b. Toelichting uitvoering bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur

bespreekpunt

c. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017

bespreekpunt

4

Ordina sluit 2017 winstgevend af;
Omzetgroei in tweede halfjaar
Jo Maes
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Ordina sluit 2017 winstgevend af
Omzet*

EBITDA**

Afgerond, miljoenen euro’s

Afgerond, miljoenen euro’s

EBITDA marge**

2016

2017

2016

2017

343,6

344,9

15,1

14,5

2016

4,4%

2017

4,2%

‘Net debt/adjusted EBITDA’

Nettoresultaat

Nettocashpositie

Afgerond, miljoenen euro’s

Afgerond, miljoenen euro’s

2016

2017

2016

2017

2016

2017

5,0

3,1

2,7

10,9

(0,2)

(0,8)

* Het aantal werkbare dagen in Nederland bedroeg 254 (2016: 255). Het aantal
werkbare dagen in België/Luxemburg bedroeg 250 (2016: 251).

** Na kosten voor afvloeiingen (2017: EUR 5,9 mln en 2016: EUR 6,0 mln).
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Operationele hoofdpunten
Positionering

Klanten

Medewerkers

Resultaat

Positief nettoresultaat
Succesvolle lancering
business proposities

Nummer 1 in MT1000
Giarte-score 96%

Groei bij
overheid

Herstel omzet
financiële
dienstverlening

Recordaantal nieuwe
medewerkers
aangenomen

Behoud van onze
professionals
topprioriteit

Verbeterde kaspositie
Voorstel tot dividend
2 eurocent

Sterke performance
België/Luxemburg
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Omzetontwikkeling per markt (EUR mln) 2017
Overheid

Financiële
dienstverlening

+9,1%

127,1

116,5

2016

Industrie

2017

-5,5%

101,3

95,7

2016

2017

Zorg

-1,5%

-9,0%

101,1

99,6

24,7

2016

2017

2016

22,5

2017
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Onze medewerkers
Ontwikkeling aantal directe FTE

Ontwikkeling aantal indirecte FTE

2.500

340
-106
320

2.400

315

2.382
2.300

300

2.329
2.266

2.288

2.200

317

314

307

2.276
280

283

-24
260

2.100
FY 2016

Q1 2017

H1 2017

Q3 2017

FY 2017

 Het aantal directe medewerkers is in 2017 met 106 FTE
afgenomen, gedeeltelijk als gevolg van het slagkracht &
efficiency programma;

 Er zijn in totaal 444 FTE aangenomen, waarvan 123 Young

FY 2016

Q1 2017

H1 2017

Q3 2017

FY 2017

 Het aantal indirecte medewerkers is in 2017 met 24 FTE
gedaald;

 Het aantal indirecte FTE is als onderdeel van het
besparingsprogramma gereduceerd.

Professionals;

 De productiviteit bedroeg gemiddeld 68,0% en de
beschikbaarheid bedroeg 9,2%;

 Het verloop bedroeg in 2017 23,1% (2016: 23,6%), waarvan
circa 4% op verzoek van werkgever.
9

Trend analyse medewerkerbetrokkenheid
Medewerkerbetrokkenheid

6,8
6,6

6,7

6,4

6,5

2014

2015

6,8

>7

6,2

5,4

2008

2009

5,6

2010

5,7

2011

2012

2013

2016

2017

2018

 Het jaarlijkse medewerkerbetrokkenheidsonderzoek heeft plaatsgevonden in Q3 2017. De betrokkenheid kwam
uit op 6,8 en is daarmee gelijk aan het jaar ervoor (2016: 6,8);

 Onze ambitie is een medewerkerbetrokkenheidscore van minimaal 7,0.
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Financiële performance
2017
Annemieke den Otter
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Omzet
Omzet Nederland

Omzet België/Luxemburg

Afgerond, miljoenen euro’s

Afgerond, miljoenen euro’s

200
(5,1)%

150

133,6

126,7

4,2%

122,6

100

4,6%

2,4%

127,7
50

44,2 46,2

43,3

44,3

100

50

0
H1 2016 H1 2017

H2 2016 H2 2017

H1 2016 H1 2017

H2 2016 H2 2017
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EBITDA
EBITDA Nederland

EBITDA België/Luxemburg

Afgerond, miljoenen euro’s

Afgerond, miljoenen euro’s

5,2
5

3,8

5,1

5

3,5

3,3

3,1

3,8

1,9

0

0
H1 2016 H1 2017

H2 2016

H2 2017

H1 2016 H1 2017

H2 2016 H2 2017
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Winst- en verliesrekening
(Afgerond, miljoenen euro’s)

2016

2017

Netto-omzet

343,6

344,9

 Lichte omzetgroei ten opzichte van 2016;

Inkoopwaarde HWSW en overige directe kosten
Uitbestede werkzaamheden
Personeelskosten
Afvloeiingskosten
Afschrijvingen op IVA & MVA
Overige bedrijfslasten

6,5
77,3
222,3
6,0
5,4
16,4

6,8
90,2
214,1
5,9
7,6
13,4

 Hogere kosten voor uitbestede werkzaamheden door
toename van inzetten met externe inhuur (o.a.
ZZP’ers);

Totale bedrijfslasten

333,8

338,0

9,7

6,9

Rentelasten

(0,6)

(0,4)

Aandeel in resultaten en bijzondere waardevermindering van deelnemingen

(0,0)

(0,0)

9,1

6,5

(4,0)

(3,3)

5,0

3,1

Bedrijfsresultaat (EBIT)

Resultaat voor belastingen (EBT)
Belastingen

Nettoresultaat

 Daling personeelskosten door lager aantal FTE;
 Overige bedrijfslasten 2017 zijn inclusief vrijval
voorziening leegstand;
 Afschrijvingen hoger door eenmalige post; dit betreft
de versnelde afschrijving van een module van ons ITlandschap;
 Nettoresultaat gedaald naar EUR 3,1 miljoen;
 Voorstel tot dividenduitkering van 2 eurocent per
aandeel (60% van de nettowinst).
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Balans
(Afgerond, miljoenen euro’s)

31 dec’16

31 dec’17

Activa

31 dec’16

31 dec’17

147,4

147,8

Passiva

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Investeringen in geassocieerde deelnemingen
Financiële vaste activa

136,2
4,7
0,4
17,9

131,8
5,0
0,4
18,2

Eigen vermogen
Personeelsgerelateerde voorzieningen
Voorziening leegstand

0,9
3,9

0,9
0

Totale vaste activa

159,1

155,4

Totaal langlopende schulden

4,8

0,9

0
1,5
71,9
5,7

0
0,8
76,3
4,2

Totaal kortlopende schulden

79,1

81,4

Totaal verplichtingen

83,9

82,3

231,3

230,1

Handelsdebiteuren en overige vorderingen
Transitiekosten
Liquide middelen

68,9
0,6
2,7

63,7
0,1
10,9

Totaal vlottende activa

72,2

74,7

Totaal activa

231,3

230,1

Bancaire schulden
Overige voorzieningen
Handelscrediteuren en overige schulden
Te betalen winstbelasting

Totaal eigen vermogen en passiva

 Ordina beschikt binnen de immateriële vaste activa over goodwill en heeft compensabele verliezen, waarvoor op de balans een latente
belastingvordering is opgenomen. Ultimo 2017 is een impairmenttoets uitgevoerd, deze heeft niet geleid tot een impairment.
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Nettocashpositie en financiering (convenanten)
Ouderdom handelsdebiteuren
In %

2016

2017
1
12

Nettocashpositie ultimo (in EUR miljoen)

2,7

10,9

Gemiddelde debiteurentermijn (in dagen)

55

54

Gemiddelde crediteurentermijn (in dagen)

61

59

15

82
Financieringsovereenkoms

Leverage ratio

(0,2)

(0,8)

=< 2,5

Betaaltermijn:
Nog niet vervallen

Interest Cover Ratio

54,5

57,7

>= 5,0

Minder dan 1 maand vervallen
Tussen 1 en 2 maanden vervallen

De looptijd van de financiering die in mei 2015 is afgesloten bedraagt 5 jaar, met een
initiële looptijd van 3 jaar en een optie tot verlenging van tweemaal 1 jaar. In april 2017 is
de tweede verlenging van 1 jaar overeengekomen tegen gelijkblijvende voorwaarden tot
mei 2020.

Tussen 2 en 3 maanden vervallen
Meer dan maanden vervallen
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Belangrijkste MVO-resultaten 2017
Samen duurzaam innoveren
Medewerkers: Inclusiviteit
en
duurzame inzetbaarheid

Klanten: ICT-oplossingen
die mensen écht verder
helpen

Samenleving

doelen
MBO-vragen inclusiviteit: 7

7,1 en 6,9

Pilot mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Nog niet gestart, in 2018

Opleidingen Nederland: Nulmeting uren

Uitgevoerd

Opleidingen België: gemiddelde score 7/10
Opleidingen België: participatiegraad 80%

8,0
91%

Klanttevredenheid: NPS score >70

NL: 65,3 en BE: 54,0

Dienstverlening met impact: toonaangevend
project in jaarverslag

Totaal 3

Security: onderzoek # opgeleide professionals

419 deelnemers

Oranje Fonds en Ordina Foundation:
samen 300 tot 500 uur per jaar

68 uur

Duurzame
bedrijfsvoeringCO2-reductie per FTE: 2%
Leveranciers & middelen:
MVO-speerpunten
in samenwerking met
partners

resultaten

Reductie 5,7%

Energiereductie per werkplek voor elektra (in kWh)
en gas (in m3): 2,0%

Reductie gas: 4,9%
Toename elektra: 5,7%

Brandstofreductie (in liters) en CO2-uitstoot per
auto: 2,0%

Reductie 3,8%
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Managementagenda
2018
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Krachtenveld

Insourcing
Bedrijven willen zelf beschikken over IT-kennis

Niche spelers spelen snel in op
innovaties

Innovatief &
betrouwbaar
Dichtbij en betrokken

Wendbaarheid

Klein en snel

Ondernemerschap &
compleet aanbod

Partnership & co creatie

Schaal en lage kosten
Hoge capaciteit tegen lage
prijs (offshore)

Toegevoegde waarde

Standaardisatie
Standaardoplossingen uit de cloud
reduceren maatwerk

19

Business proposities
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Politie
Ondersteuning in het snel opschalen van
ontwikkel- en beheer capaciteit met
multidisciplinaire teams

Scenario

Solution

Result

Organisatie moet op allerlei domeinen snel groeien en zoekt
een leverancier die kan ontzorgen door volledige teams te
leveren die onder regie van de politie werken, maar waarbij
Ordina verantwoordelijkheid voor de performance neemt.
Ordina heeft multidisciplinaire teams geselecteerd met een
goede balans in expertise, ervaring en persoonlijkheidsstijlen.
Deze teams zijn voor de opdracht ondersteund in de
voorbereiding en worden tijdens de opdracht gefaciliteerd met
coaching en expert support over een breed spectrum van
onderwerpen. De teams werken sterk metriek gedreven.
De voorbereiding en samenstelling zorgen er voor dat de
teams erg snel effectief zijn. De teams brengen zichtbaar
vernieuwing naar andere teams en werken samen om de
organisatie in de breedte te verbeteren (bijv. introductie
portfolio wall, scrum-of-scrums, etc.). Ook als het even minder
gaat, wordt het team ondersteund en gechallenged om te
corrigeren en de performance te verhogen.
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Proximus
Forse besparing voor Proximus dankzij
IoT-project

Scenario

Solution

Result

Jaar na jaar neemt ons dataverbruik onstuitbaar toe. Om dat bij te benen en alle
consumenten supersnel internet te blijven bieden, moet Proximus haar
fibernetwerk voortdurend vernieuwen en uitbreiden. Hiervoor gebruiken ze grote
bobijnen of ‘reels’ met glasvezelkabel. Prijskaartje: een slordige 50.000 euro per
stuk.
Dergelijk duur materiaal wil het telecombedrijf natuurlijk van dichtbij opvolgen.
Zodra de bobijnen echter uit hun opslagplaats vertrokken, had Proximus er niet langer
zicht op. En dat gaf problemen:
• Een overzicht van voorraden bij de aannemers ontbrak, waardoor er soms onnodig
extra materiaal werd geleverd.
• Opgebruikte bobijnen raakten niet meer terug naar Proximus. Probleem, want elke
lege bobijn is zo’n 600 euro waard.
• Proximus had geen zicht op eventuele schade aan materiaal en wie hiervoor
verantwoordelijk was.
Om de bobijnen beter te traceren, dokterde Ordina een oplossing op maat uit. Een
multidisciplinair team bestaande uit een UX-researcher en -designer, een IoTspecialist en een aantal functionele en technische SAP-specialisten ging de
uitdaging met een designsprint te lijf. Het resultaat is een reel tracking-concept dat
meteen ook een van de grootste IoT-projecten in Europa is. Alle bobijnen werden
uitgerust met GPS-sensoren en gyro-accelerometers, die detecteren waar een
bobijn is, hoeveel omwentelingen hij maakt en of hij beschadigd is.
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Alliander
Augmented Reality voor monteurs

Om de levering van energie te garanderen, voert Liander, onderdeel
van Alliander, voortdurend gepland en ongepland onderhoud uit aan
onze infrastructuur. Hierbij kampt Liander met een tekort aan technisch
geschoold personeel.

Scenario
Ordina had als opdracht om het tekort aan technisch personeel, monteurs
en werkvoorbereiders, bij Liander deels op te vangen met innovatie. Ordina
heeft deze studie gedaan en op een aantal fronten aangetoond dat nieuwe
technologieën, zoals Augmented Reality, de monteurs van Alliander
kunnen ondersteunen in hun werkzaamheden.

Solution

De monteur kan met behulp van een HoloLens de handleiding bekijken en
heeft zo zijn handen vrij om het probleem effectief op te lossen. Eventueel
kan een expert op afstand worden ingeschakeld om mee te kijken en
aanvullende instructies geven.

Result
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ADMB
Digitale werkplek

Scenario

Hoe zet een bedrijf met verschillende operating companies een efficiënte, veilige
en innovatieve digitale werkplek op voor bestaande en nieuwe medewerkers?
ADMB, een groep met meer dan 1500 medewerkers ondersteunt dagelijks het
personeelsbeleid van tienduizenden ondernemers en organisaties. Van opstart
tot loonadministratie, van recrutering tot preventie, van kinderbijslag over
verzekeringen tot HR-advies. Fusies en samenwerkingsverbanden maakten dat
een toekomstbestendige, centrale architectuur voor de digitale werkplek 2020
noodzaak werd.

Ordina’s BPS-team zette er de schouders onder: een vernieuwde back-end
infrastructuur met stabiele, flexibele en centraal opvolgbare systemen
(Microsoft SCCM, Hyper-V 2016, Citrix Provisioning Server, nieuw Hosting
datacenter, LAN segmentatie) en MPLS netwerk met Proximus Explore.

Solution

Result

Eén omgeving waar alle medewerkers slim kunnen onboarden, veilig omgaan
met BYOD-principe, toegang hebben tot hun set van applicaties en gegevens
en waar medewerkers en klanten ondeling kunnen communiceren op een
efficiënte manier. Kortom: een digitale werkomgeving als startbaan voor
productiviteit.
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Ministerie van Buitenlandse Zaken
Raamovereenkomst Security Testen

Scenario

Bij BZ zijn er voortdurend (concrete) dreigingen tegen de
informatiesystemen en netwerken, zoals spionage, hacking, DDOSaanvallen en virussen. De verwachting is dat de dreigingen blijven
toenemen en blijven veranderen. Informatiebeveiliging, security, wordt
daarmee een enabler van BZ: zonder beveiliging van de
informatievoorziening kunnen de kansen van digitaal werken onvoldoende
worden benut.

Solution

Om op het niveau van de dreigingen waaraan BZ bloot staat Pentesten uit te
kunnen voeren simuleert Ordina ‘Advanced Persistent Threats’ op de
omgevingen en systemen van BZ. Onze ervaring op het gebied van Ethical
Hacking, Security Monitoring en Security Engineering, gecombineerd met de
laatste aanvalsmethodieken, biedt BZ inzicht in complexe kwetsbaarheden
en dreigingen.

Met de simulaties van Advanced Persistent Threats worden
kwetsbaarheden blootgelegd die BZ kan mitigeren. Hiermee voldoet BZ aan
haar doelstelling om digitaal te kunnen werken, zonder daarbij onnodige
risico’s te lopen.

Result
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Managementagenda 2018

Marktleiderschap op
5 business proposities

Verbreden en verdiepen van
de relatie met onze key klanten

Groeien met
eigen medewerkers

Groei

Bevlogen en ondernemende
Ordinezen

Nummer 1 positie bij lokale
mid-market klanten

Strategische
competentieontwikkeling

Vergroten van onze slagkracht en efficiëntie
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Resultaat Q1
2018
Jo Maes
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Resultaat Q1 2018: Omzet en rendement gestegen
Omzet*

EBITDA

Afgerond, miljoenen euro’s

Afgerond, miljoenen euro’s

Q1 2017**

Q1 2018

87,4

91,3

Q1 2017

4,3

EBITDA marge

Q1 2018

Q1 2017**

6,0

4,9%

Q1 2018

6,6%

‘Net debt/adjusted EBITDA’

Nettoschuld
Afgerond, miljoenen euro’s

Q1 2017

2,5

Q1 2018

0,7

Q1 2017

Q1 2018

0,1

0,0

* Het aantal werkbare dagen bedroeg in Nederland 64 (Q1 2017: 65) en België/Luxemburg 64 (Q1 2017: 64).
** 2017 cijfers zijn aangepast voor de toepassing van IFRS 15 ‘Opbrengsten uit contracten met klanten’, resulterend in
een verlaging van de omzet en bedrijfslasten met EUR 0,8 miljoen.
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Omzetontwikkeling per markt (EUR mln) Q1 2018
14,1%

Overheid

34,7

30,4

Q1 2017

Financiële
dienstverlening

Q1 2018

Industrie

4,7%

24,1

25,2

Q1 2017

Q1 2018

Zorg
-3,9%

26,8

25,7
-8,0%

Q1 2017

Q1 2018

6,2

5,7

Q1 2017

Q1 2018

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

2. Terugblik op 2017

d. Bespreking van de hoofdlijnen van de corporate governance
structuur en naleving van de corporate governance code

bespreekpunt

e. Toelichting Ernst & Young Accountants LLP
op accountantscontrole 2017

bespreekpunt
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Algemene Vergadering van
Ordina N.V.
Presentatie controle jaarrekening 2017 door
Ernst & Young Accountants LLP

26 april 2018

Agenda
►

►
►

►

Inleiding over de controle 2017 en uitkomsten
Aanpak van de controle
Onderkende risicogebieden in de controle
Communicatie en interactie
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Algemene vergadering van Ordina N.V.

Inleiding over de controle 2017
►

Enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening
►

►

►

Controle

Jaarverslag
►

Toetsing wettelijke vereisten & verenigbaarheid

►

Risicoparagraaf

►

Corporate governance code

►

Governance – Over Ordina

Oordeel: goedkeurende controleverklaring
►

Enkelvoudig en geconsolideerd

►

Jaarverslag

►

Continuïteit

Page 34
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Aanpak van de controle
►

►
►

►
►
►
►

Verantwoordelijkheid externe accountant
Samenstellen deskundig team
Samenwerking EY België
Inzet experts
Gehanteerde materialiteit
Reikwijdte van de controle
Data analyse
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Onderkende risicogebieden in de controle
►

►
►
►

Waardering van goodwill en overige immateriële vaste
activa
Waardering latente belastingvordering
Opbrengstverantwoording en waardering projecten
Vrijval voorziening leegstand
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Communicatie en interactie
►

►

Onze rapportages
Besprekingen en afstemmingen met directie, raad van
commissarissen en audit committee
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Ernst & Young Accountants LLP
Ernst & Young Accountants LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number OC335594. Ernst &
Young Accountants LLP has its registered office at 1 Lambeth Palace Road, London SE1 7EU, United Kingdom, its principal place of
business at Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, the Netherlands and is registered with the Chamber of Commerce Rotterdam number
24432944.

2. Terugblik op 2017

f.

Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2017

g. 1. Voorstel tot wijziging reserverings- en dividendbeleid
2. Voorstel winstbestemming

stempunt
stempunt
stempunt
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3. Decharge

a. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur
voor het gevoerde beleid

stempunt

b. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van
Commissarissen voor het toezicht op het gevoerde beleid

stempunt
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4. Raad van Commissarissen

Voorstel tot benoeming van mevrouw C.E. (Caroline) Princen tot
lid van de Raad van Commissarissen

stempunt
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5. Raad van Commissarissen

Voorstel tot aanpassing bezoldiging 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

Voorstel tot herbenoeming van Ernst & Young Accounts LLP
tot externe accountant voor de boekjaren 2019 en 2020

stempunt

44

8. Rondvraag

Rondvraag

bespreekpunt
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9. Sluiting

Sluiting
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