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Algemene Vergadering van Aandeelhouders
4 april 2019

Agendapunten
Agendapunten 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 2f.1 en 6 zijn
slechts ter bespreking en niet ter stemming

1. Opening en mededelingen

Opening en mededelingen

bespreekpunt

3

2. Terugblik op 2018

a. Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2018 bespreekpunt

b. Toelichting uitvoering bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur

bespreekpunt

c. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018

bespreekpunt

4

2018

Hogere omzet en nettowinst door gerichte proposities

Jo Maes
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Hogere omzet en nettowinst door gerichte proposities
Omzet*

EBITDA**

Afgerond, miljoenen euro’s

Afgerond, miljoenen euro’s

EBITDA-marge**

2017***

2018

2017

2018

342,0

358,5

14,5

18,7

2017***

4,2%

2018

5,2%

‘Net debt/adjusted EBITDA’

Nettoresultaat

Nettocashpositie

Afgerond, miljoenen euro’s

Afgerond, miljoenen euro’s

2017

2018

2017

2018

2017

2018

3,1

6,9

10,9

18,5

(0,8)

(0,9)

* Het aantal werkbare dagen in Nederland bedroeg 254 (2017: 254). Het aantal
werkbare dagen in België/Luxemburg bedroeg 251 (2017: 250).

** Na kosten voor afvloeiingen (2018: EUR 2,5 mln en 2017: EUR 5,9 mln).
*** Gecorrigeerd voor de toepassing van IFRS 15.
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Operationele hoofdpunten
Positionering

Klanten

Een derde omzet uit
businessproposities

Hoge
klanttevredenheid
met OPS 71,4

Nieuwe pay-off:
Ordina,
Ahead of change

Sterke groei in
overheid en financiële
sector

Medewerkers

Resultaat

Medewerkerbetrokkenheid
7,1 (2017: 6,8)

Verdubbeling
nettowinst

Nettogroei eigen
medewerkers

Voorstel tot dividend
5 eurocent
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Omzetontwikkeling per markt (EUR mln)
9,5%

Overheid

136,9

125,0

2017

Industrie

2018

2017

6,4%

95,7

101,9

2017

2018

Zorg

(1,7)%

98,8

Financiële
dienstverlening

0,6%

97,1

2018

22,5

22,6

2017

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 2,9 miljoen.

Onze medewerkers
Ontwikkeling aantal directe FTE

Ontwikkeling aantal indirecte FTE

2.500

340
+69

2.400

320

2.345

2.300
2.276

2.285

2.277

2.200

300
290
280

2.255

299

304

302

283
+19

260

2.100
FY 2017

Q1 2018

H1 2018

Q3 2018

FY 2018

FY 2017

Q1 2018

H1 2018

Q3 2018

FY 2018

 Het aantal directe medewerkers is in 2018 met 69 FTE toegenomen;

 Het aantal indirecte medewerkers is in 2018 met 19 FTE gestegen;

 Er zijn in totaal 631 FTE aangenomen, waarvan 235 Young

 Het aantal indirecte FTE is toegenomen in België/Luxemburg om de

Professionals;

 De productiviteit bedroeg gemiddeld 68,6% en de beschikbaarheid

groeiende organisatie te ondersteunen. In Nederland zijn een aantal
directe rollen omgezet naar indirect.

bedroeg 9,4%;

 Het verloop bedroeg in 2018 23,2% (2017: 23,1%), waarvan 3,1% op
verzoek van werkgever.
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Trendanalyse medewerkerbetrokkenheid

>7
7,1
6,7
6,2

5,4
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5,6

5,7
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2013

6,4

6,5

2014

2015

6,8

6,8

2016

2017

2018

2019

 Het jaarlijkse medewerkerbetrokkenheidsonderzoek heeft plaatsgevonden in Q3 2018. De betrokkenheid is gestegen naar een 7,1 en daarmee is onze
doelstelling van minimaal 7,0 behaald (2017: 6,8);

 Onze ambitie is een medewerkerbetrokkenheidscore van minimaal 7,0 te behouden.
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2018

Financiële performance
2018
Annemieke den Otter
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Omzet
Omzet Nederland*

Omzet België/Luxemburg*

Afgerond, miljoenen euro’s

Afgerond, miljoenen euro’s

200
2,4%

0,9%

125,3 128,3

127,0 128,1

150

100

50

10,6%

45,7

50,6

17,0%

51,5
44,0

100

50

0
H1 2017 H1 2018

H2 2017 H2 2018

H1 2017 H1 2018

*2017 cijfers zijn aangepast voor de toepassing van IFRS 15.

H2 2017 H2 2018
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EBITDA
EBITDA Nederland*

EBITDA België/Luxemburg*

Afgerond, miljoenen euro’s

Afgerond, miljoenen euro’s

7,2
5,0

5,1

5

3,8

5

3,8

3,5

3,0
1,9

0

0
H1 2017 H1 2018

H2 2017

H2 2018

H1 2017 H1 2018

H2 2017 H2 2018

2017 cijfers zijn aangepast voor de toepassing van IFRS 9 en IFRS 15.
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Winst- en verliesrekening
(Afgerond, miljoenen euro’s)

 Omzetgroei van 4,8%;

2017*

2018

Netto-omzet

342,0

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

5,1
89,0
214,1
5,9
7,6
13,4

 Hogere uitbestede werkzaamheden door
358,5
toename van inzetten met externe inhuur
5,3
(o.a. ZZP’ers);

Totale bedrijfslasten

335,1

96,5
217,2
2,5
4,1
18,4

 Groei met eigen medewerkers leidt tot
stijging personeelskosten;

 Overige bedrijfslasten 2017 lager door vrijval
voorziening leegstand (eenmalige impact
344,0
EUR 3,8 miljoen);

Rentelasten

(0,4)

 Afwaardering belastinglatentie EUR 2,2
miljoen;
(0,2)

Aandeel in resultaten van deelnemingen

(0,0)

(0,0)

Bedrijfsresultaat (EBIT)

6,9

Resultaat voor belastingen (EBT)

6,5

Belastingen

14,5

 Nettoresultaat gestegen naar EUR 6,9
miljoen,
14,3

 Nettoresultaat genormaliseerd voor
afwaardering belastinglatentie EUR 9,1
(2,2)
miljoen;

(3,3)

(5,2)

Nettoresultaat voor afwaardering vordering latente belastingen

3,1

9,1

Afwaardering vordering latente belastingen

0,0

Nettoresultaat

3,1

6,9

* 2017 cijfers zijn aangepast voor de toepassing
van IFRS 9 en IFRS 15

 Voorstel tot dividenduitkering van 5 eurocent
per aandeel (68% van de nettowinst).
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Balans
(Afgerond, miljoenen euro’s)

31 dec’17*

31 dec’18

Activa

31 dec’17*

31 dec’18

147,7

153,0

Personeelsgerelateerde voorzieningen
Voorziening leegstand

0,9
0

0,9
0

Totaal langlopende schulden

0,9

0,9

Passiva

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

131,8
5,0
0,4
18,3

130,4
4,9
0,4
15,2

Totale vaste activa

155,4

150,8

Eigen vermogen

Handelsdebiteuren en overige vorderingen
Transitiekosten
Liquide middelen

63,6
0,1
10,9

64,1
0,0
18,5

Bancaire schulden
Overige voorzieningen
Handelscrediteuren en overige schulden
Te betalen winstbelasting

0
0,8
76,3
4,2

0
0,4
74,5
4,7

Totaal vlottende activa

74,6

82,6

Totaal kortlopende schulden

81,4

79,5

Totaal verplichtingen

82,3

80,3

230,0

233,4

Totaal activa



230,0

233,4

Totaal eigen vermogen en passiva

Ordina heeft ultimo 2018 EUR 42,3 miljoen aan compensabele verliezen, waarvoor op de balans een latente belastingvordering van EUR 9,0 miljoen is opgenomen.
Door verlaging van de toekomstige VPB-tarieven vanaf 2019, is de latente belastingvordering met EUR 2,2 miljoen afgewaardeerd;
* 2017 cijfers zijn aangepast voor de toepassing van IFRS 9
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Nettocashpositie en financiering: convenanten
2017

2018

10,9

18,5

Gemiddelde debiteurentermijn (in dagen)

54

55

Gemiddelde crediteurentermijn (in dagen)

59

55

Nettocash ultimo (in EUR miljoen)

Financieringsovereenkomst
Leverage ratio

(0,8)

(0,9)

=< 2,5

Interest Cover Ratio

57,7

106,6

>= 5,0

De looptijd van de huidige financieringsovereenkomst bedraagt 5 jaar tot mei 2020.
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Belangrijkste MVO-resultaten 2018
Samen duurzaam innoveren

doelen
MBO-vragen inclusiviteit: >7

Medewerkers: inclusiviteit
en
duurzame inzetbaarheid

Klanten: IT-oplossingen
helpen onze klanten de
verandering voor te zijn

Samenleving

Gemiddelde beschikbaarheid <10%

7,3 en 7,1
Pilot met doven en
slechthorenden
9,4%

Uitstroom medewerkers op verzoek Ordina <4%

3,1%

Participatiegraad opleidingen >80%

89%

Klanttevredenheid: NPS score >70

71,4

Dienstverlening met impact: toonaangevende
projecten in jaarverslag (minimaal 2)

2

Security-, integriteits- en privacy opleiding >95%

79%

Maatschappelijke projecten: 300 tot 500 uur

496 uur

Pilot mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (NL)

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

resultaten

Reductie 4,0%

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

Reductie gas: 19,5%
Toename elektra: 27,8%

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

Reductie 2,6%
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Managementagenda
Ordina 2022

Onze 5 businessproposities

High performance teams

Multidisciplinaire
teams die op elkaar
zijn ingespeeld en
klanten direct kunnen
helpen versnellen in
het creëren van
klantwaarde.

Digitale acceleratie

De verandering voor
zijn door slim te
transformeren over de
as van business, mens
en technologie.

Intelligente datagedreven organisaties

Klanten helpen om
op basis van data
hun klanten beter te
bedienen en hun
processen bij te
sturen en te
optimaliseren.

Business platforms

Security & privacy

Het optimaliseren van
bestaande en nieuwe
business platforms
door het toepassen van
slimme strategieën
zoals, simplificatie,
innovatie, surround en
Smart Partnering, om
maximale waarde voor
onze klanten te
realiseren.

Veiligheid en
betrouwbaarheid bij
alles wat Ordina doet
omdat het beschermen
van infrastructuren en
klant- en
persoonsgegevens
steeds urgenter wordt.

Proximus: Reel-tracking voor
Proximus
Altijd zicht op waar de kabelhaspels zijn.
Het grootste telecommunicatiebedrijf van België met drie
miljard euro aan kabels op de balans wil die kabels goed in
zicht houden.
Hiervoor heeft Ordina voor Proximus een reeltrackingsysteem voor kabelhaspels ontwikkeld.
Alle haspels zijn uitgerust met sensoren en de signalen die
deze uitzenden, worden continu via het Proximus Loranetwerk naar de eigenaar doorgestuurd. Alle manoeuvres met
de haspels worden sindsdien gesignaleerd en zijn via een
dashboard uit te lezen. Nu heeft Proximus altijd zicht op waar
de haspels zijn en wat ermee gebeurt.
Het project won in 2018 de zilveren SAP Quality Award voor
innovatie en werd beschreven in het toon- aangevende
Amerikaanse zakenblad Forbes.

Digitaal procesdossier politie
Politie digitaliseert in hoog tempo
De Nationale Politie is haar processen in hoog tempo aan het
digitaliseren met uiteenlopende big data-IT-toepassingen die
worden ontwikkeld in een private cloud-omgeving van zeventot achthonderd servers.
Een van de negen trajecten waarbij Ordina vanuit de business
propositie High performance teams in 2018 nauw betrokken is
geweest, was de ontwikkeling van het digitaal procesdossier.
In minder dan vier maanden heeft het Ordina team samen met
de IT-teams van de productlijn een werkende eerste versie
opgeleverd, snel gevolgd door een tweede, uitgebreidere
versie die klaar is voor productie.
Op termijn biedt dit vele voordelen. Nu kost de rechtspraak
kilometers aan papier, door de digitalisering wordt de
gegevensuitwisseling binnen de strafrechtketen echter een
stuk efficiënter.

Verzekeraar VGZ
Ordina helpt banken en verzekeraars met hun
digitale transitie

Ordina helpt banken en verzekeraars met hun digitale transitie
op basis van co-creatie en strategische partnerships.
Het afgelopen jaar heeft Ordina uiteenlopende opdrachten
uitgevoerd voor haar klanten in de financiële sector.
Zo ontwikkelde Ordina met behulp van een aantal High
performance teams voor zorgverzekeraar VGZ mobiele apps en
ondersteunen we bij het opzetten van een chatbot en het
inrichten van een cloudomgeving.
Een mooi voorbeeld van een nieuwe toepassing is de
Zorgzoeker-app die met behulp van het lowcode-platform
Mendix is gebouwd en verzekerden helpt de juiste
zorgaanbieder te kiezen.

Ordina is klaar om de volgende stap te zetten in haar strategie
De huidige strategie heeft geleid tot een positieve ommekeer:
1. Ordina heeft een tevreden klantenbasis (OPS 71,4)
2. Ordina knoopt opnieuw aan met groei (omzet stijgt 4,8%)
3. Eén derde van onze omzet komt uit de 5 business proposities en
vormt hiermee een solide basis voor verdere groei in toegevoegde
waarde
4. Deze koers maakt dat medewerkers meer betrokken zijn bij het
bedrijf (MBO 7,1)
5. Ordina staat er financieel goed voor: verdubbeling nettowinst en
verbeterde nettocashpositie

De volgende stap in de toegevoegde waarde strategie:
Verder bouwen op vakmanschap, cultuur van samenwerken en
klantkennis om klanten te helpen de verandering voor te zijn.
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Ordina helpt klanten de verandering voor

Business proposities

Klantkennis

Met klantkennis ontwikkelt Ordina vanuit de business
proposities klantoplossingen die een digitale
voorsprong bieden

Voorsprong

High performance teams
Samenwerking

Vanuit samenwerking in High Performance Teams
neemt Ordina verantwoordelijkheid voor het resultaat

Vakmanschap

Vanuit vakmanschap maakt Ordina scherpe keuzes
om de beste te zijn

Resultaat

Continu leren
Voorop lopen
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Kruispunten
Public

Finance

Industrie

Zorg

High Performance Teams

Digitale Acceleratie
Intelligente Datagedreven
Organisatie

Business Platforms

Security & Privacy
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Versterken en uitbreiden huidige positie
Klantbehoefte
Standaard

Klantspecifiek

Onderscheidend / niche

Klant type

Multinationals

Lokaal grootbedrijf &
overheid

MKB
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Strategische doelen 2022

o Rendementsverbetering
Ordina streeft naar een EBITDA-marge van 7-9%

o Tevreden klanten door excellente dienstverlening
Ordina Promotor Score (OPS) >70,0

o Tevreden medewerkers
Ordina streeft naar een waarderingsscore >7

o Twee derde businessproposities:
Businessproposities en oplossingen vormen twee
derde van de omzet
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2. Terugblik op 2018

d. Toelichting Ernst & Young Accountants LLP op
accountantscontrole 2018

bespreekpunt
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Algemene Vergadering van
Ordina N.V.
Presentatie controle jaarrekening 2018 door
Ernst & Young Accountants LLP
4 april 2019

The bet t er t he quest ion. The bet t er t he answer.
The bet t er t he world works.

Agenda
►

►

►
►

Controle 2018
►

Scope

►

Strategie

►

Uitvoering

Uitkomsten
Onderkende risicogebieden in de controle
Communicatie en interactie
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Controle 2018
Scope

Strategie

Uitvoering

Enkelvoudige en
geconsolideerde
jaarrekening

Verantwoordelijkheid

Controle

Teaming

Aanpak
Materialiteit
Inschatting risico’s
Data analyse

Jaarverslag

Kernteam
Experts
EY België

Toetsing wettelijke
vereisten/verenigbaarheid &
materiele onjuistheden
Corporate Governance Code

Materialiteit
Reikwijdte controle

Niet-financiële
informatie

Data analyse

Separaat assurance rapport

Communicatie
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Onderkende
risicogebieden in de
controle

Uitkomsten
►
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Oordeel: goedkeurende controleverklaring
►

Enkelvoudig en geconsolideerd

►

Jaarverslag

►

Continuïteit

4 april 2019
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Onderkende risicogebieden in de controle
►
►
►

Waardering goodwill en overige immateriële vaste activa
Waardering latente belastingvordering
Opbrengstverantwoording en waardering projecten
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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 2018

e. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2018

f. 1. Toelichting reserverings- en dividendbeleid
2. Voorstel winstbestemming

stempunt

bespreekpunt
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 herbenoeming van de heer J.G.H.M. (Jan) Niessen tot lid van
de Raad van Commissarissen
stempunt

38

5. Aandelen

a. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur
tot inkoop 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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6. Rondvraag

Rondvraag
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7. Sluiting

Sluiting
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