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OVER ORDINA 

Ordina is de grootste, lokale IT-dienstverlener in de Benelux met circa 2.650 medewerkers. Wij richten ons op het 
realiseren van een digitale voorsprong bij klanten in de sectoren: financiële dienstverlening, industrie, overheid en 
zorg. Dit doen wij door het bedenken, bouwen en beheren van technologische toepassingen. Ordina helpt haar klan-
ten de uitdagingen en veranderingen in hun business voor te zijn.   

 
Het hoofdkantoor van Ordina is gevestigd in Nieuwegein. Daarnaast hebben we diverse regiokantoren in de Benelux. 
De onderneming is opgericht in 1973. Het aandeel is sinds 1987 genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en 
maakt deel uit van de Smallcap Index (AScX). In 2019 behaalde Ordina een omzet van EUR 372 miljoen. Meer infor-
matie is beschikbaar op www.ordina.nl.  
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KERNCIJFERS ORDINA N.V.

FY 2019 FY 2018

Ontwikkeling

FY 2019 t.o.v. 

FY 2018

(in duizenden euro's, tenzij anders aangegeven)

Omzet Nederland 258.651 256.423 0,9%

Omzet België / Luxemburg 113.608 102.099 11,3%

Totale omzet 372.259 358.522 3,8%

EBITDA Nederland 20.051 6.512

EBITDA marge Nederland 7,8% 2,5%

EBITDA Nederland aangepast¹ 12.076 6.512

EBITDA marge Nederland aangepast¹ 4,7% 2,5%

EBITDA België / Luxemburg 16.635 12.149

EBITDA marge België / Luxemburg 14,6% 11,9%

EBITDA België / Luxemburg aangepast¹ 12.980 12.149

EBITDA marge België / Luxemburg aangepast¹ 11,4% 11,9%

EBITDA 36.686 18.661

EBITDA marge 9,9% 5,2%

EBITDA aangepast¹ 25.056 18.661 6.395              

EBITDA marge aangepast¹ 6,7% 5,2% 1,5%

Afvloeiingskosten 2.200 2.484

Nettoresultaat 14.875 6.873 8.002              

Eigen vermogen 163.497 153.030 6,8%

Solvabiliteit (Eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen) 59% 66%

Immateriële vaste activa 129.751 130.370 -0,5%

Gebruiksrechten 37.046 -                   

Materiële vaste activa 4.376 4.871 -10,2%

Totale activa 277.822 233.378 19,0%

Gemiddelde debiteurentermijn (in dagen) 53 55

Gemiddelde crediteurentermijn (in dagen) 54 55

Nettocashpositie ultimo 24.649 18.488 6.161              

Nettoschuld ten opzichte van adjusted EBITDA -0,9 -0,9

Gemiddeld aantal medewerkers (FTE) 2.573 2.542

Gemiddeld aantal directe medewerkers (FTE) 2.286 2.251

Gemiddeld aantal indirecte medewerkers (FTE) 287 291

Aantal medewerkers ultimo (FTE) 2.629 2.647 18-                   

Aantal directe medewerkers ultimo (FTE) 2.340 2.345 5-                     

Aantal indirecte medewerkers ultimo (FTE) 289 302 13-                   

Aantal uitstaande aandelen ultimo (in duizenden) 93.256 93.256

Gegevens per aandeel (op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen) in euro´s

Eigen vermogen 1,75 1,64

Kasstroom uit operationele activiteiten 0,36 0,18

Nettoresultaat 0,16 0,07

Nettoresultaat na verwatering 0,16 0,07

¹ Per 1 januari 2019 is IFRS 16 'Leases' van toepassing op onze verslaggeving. 2018 resultaten worden onder deze standaard niet aangepast. Deze 'aangepaste EBITDA 

(marge)' geeft voor vergelijkingsdoeleinden de EBITDA (marge) 2019 weer zonder de toepassing van IFRS 16 (conform verslaggeving 2018).
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Groei Ordina leidt tot sterke stijging nettowinst 

 

Nieuwegein, 13 februari 2020 

Hoofdpunten FY 2019 

• Nettowinst bedraagt EUR 14,9 miljoen (2018: EUR 6,9 miljoen);  

• EBITDA (aangepast)¹ EUR 25,1 miljoen (2018: EUR 18,7 miljoen); 

• EBITDA marge (aangepast)¹ 6,7% (2018: 5,2%); 

• Omzet stijgt 3,8% naar EUR 372,3 miljoen (2018: EUR 358,5 miljoen); 

o Omzet Nederland stijgt 0,9% naar EUR 258,7 miljoen (2018: EUR 256,4 miljoen); 

o Omzet België/Luxemburg stijgt 11,3% naar EUR 113,6 miljoen (2018: EUR 102,1 miljoen); 

• Nettocashpositie stijgt naar EUR 24,6 miljoen (ultimo 2018: EUR 18,5 miljoen); 

• Voorstel tot dividendbetaling van 9,5 eurocent per aandeel (60% van de nettowinst); 

• Hoogste klanttevredenheid (NPS-score) in categorie Detachering & outsourcing in MT 1000. 

 

 

Hoofdpunten Q4 2019 

• EBITDA (aangepast)¹ EUR 6,5 miljoen (Q4 2018: EUR 5,8 miljoen); 

• EBITDA marge (aangepast)¹ 7,0% (Q4 2018: 6,2%); 

• Omzet stijgt 1,0% naar EUR 94,1 miljoen (Q4 2018: EUR 93,2 miljoen); 

o Omzet Nederland daalt 2,5% naar EUR 65,1 miljoen (Q4 2018: EUR 66,7 miljoen); 

o Omzet België/Luxemburg stijgt 9,6% naar EUR 29,0 miljoen (Q4 2018: EUR 26,5 miljoen); 

• Groei bij onze klanten in de publieke sector en zorg. 

 

JO MAES, CEO ORDINA, OVER DE RESULTATEN  

“Ordina heeft opnieuw een sterk jaar achter de rug met een omzetgroei van 3,8% en een nettowinst van 

bijna EUR 15 miljoen. Onze strategie, Ordina 2022, heeft ons in beweging gezet en leidt tot de beoogde 

vooruitgang: meer omzet uit onze businessproposities, tevreden klanten en trotse collega’s hebben bijgedra-

gen aan het gestegen resultaat.  

Onze businessproposities zijn succesvol en de omzet van High performance teams, Intelligente datagedre-

ven organisaties en Cybersecurity & compliance neemt sterk toe. Dit leidt tot een onderscheidende positio-

nering in onze markten en niches. Zo zijn we in de industrie sterk in slimme planningsoplossingen voor bij-

voorbeeld logistieke uitdagingen en personeelsplanningen. In de overheid zetten we in op een veilige en vol-

ledige overgang van oude naar nieuwe IT-omgevingen, de businessplatforms. In de financiële sector bieden 

we met de inzet van High performance teams succesvolle oplossingen voor de opsporing van fraude.  

België en Luxemburg presteren aanhoudend sterk en boeken wederom een mooi resultaat. Ook de uitbrei-

ding van onze activiteiten in Wallonië heeft hieraan bijgedragen. Er was sterke groei bij onze klanten in de 

financiële dienstverlening, industrie en zorg.  

De goede prestatie van Nederland heeft in grote mate bijgedragen aan de toename van het rendement. We 

hebben sterke groei gerealiseerd bij de overheid. Onze dienstverlening met externe medewerkers is afgeno-

men, waardoor de omzet iets is gedaald in het vierde kwartaal. We realiseren echter in toenemende mate 

omzet met onze eigen professionals, vooral in de vorm van High performance teams.” 

 
¹ Per 1 januari 2019 is IFRS 16 'Leases' van toepassing op onze verslaggeving. 2018 resultaten worden onder deze standaard niet aangepast. Deze 
‘aangepaste EBITDA (marge)’ geeft voor vergelijkingsdoeleinden de EBITDA (marge) weer zonder de toepassing van IFRS 16 (conform verslaggeving 
2018). De EBITDA 2019 mét toepassing van IFRS 16 bedraagt EUR 36,7 miljoen en de EBITDA marge is 9,9%. De EBITDA van Q4 2019 mét toepas-
sing van IFRS 16 bedraagt EUR 9,6 miljoen en de EBITDA marge is 10,2%. 
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ONTWIKKELINGEN Q4 2019 

Omzet Q4 2019 

In het vierde kwartaal van 2019 steeg de omzet 1,0% naar EUR 94,1 miljoen (Q4 2018: EUR 93,2 miljoen). Het 

aantal werkbare dagen was gelijk en bedroeg in Nederland 64 (Q4 2018: 64) en in België/Luxemburg 63 (Q4 

2018: 63). In Nederland daalde de omzet met 2,5% naar EUR 65,1 miljoen (Q4 2018: EUR 66,7 miljoen) met 

name door een daling van de omzet met externen (o.a. ZZP’ers). Dit werd deels gecompenseerd door omzet met 

eigen medewerkers en de inzet van High performance teams, resulterend in een verbeterde omzetmix. In Bel-

gië/Luxemburg steeg de omzet met 9,6% naar EUR 29,0 miljoen (Q4: EUR 26,5 miljoen) met name door groei in 

het aantal professionals. 

 

Omzetverdeling per segment 

 

 

Q4 2019 Q4 2018 

Ontwikkeling 

Q4 2019 t.o.v. 

Q4 2018 

Nederland 65.062 66.699 -2,5% 

België/Luxemburg 29.040 26.491 9,6% 

Totaal 94.102 93.190 1,0% 

 

 

EBITDA Q4 2019 

De EBITDA (na afvloeiingskosten) bedroeg in het vierde kwartaal EUR 9,6 miljoen. De EBITDA over Q4 

2019 zonder toepassing van IFRS 16 (voor vergelijkingsdoeleinden) steeg naar EUR 6,5 miljoen (Q4 2018: 

EUR 5,8 miljoen). De afvloeiingskosten bedroegen EUR 0,7 miljoen (Q4 2018: EUR 0,7 miljoen).  

De EBITDA marge bedroeg 10,2%. De EBITDA marge zonder toepassing van IFRS 16 (voor vergelijkings-

doeleinden) steeg naar 7,0% (Q4 2018: 6,2%). 

ONTWIKKELINGEN FY 2019 

Omzet FY 2019 

In 2019 steeg de omzet 3,8% naar EUR 372,3 miljoen (2018: EUR 358,5 miljoen). Het aantal werkbare dagen 

bedroeg in Nederland 255 (2018: 254) en in België/Luxemburg 251 (2018: 251). De impact van één werkdag 

voor Nederland bedraagt circa EUR 0,9 miljoen omzet en EUR 0,7 miljoen EBITDA. De omzet van onze busi-

ness proposities bedroeg 32% van de totale omzet in 2019. De omzet van de proposities High performance 

teams, Intelligente datagedreven organisaties en Cybersecurity & compliance is sterk gestegen in 2019. De om-

zet van Business platforms en Digitale acceleratie daalde door een aantal afgeronde projecten en beheercon-

tracten.  

Omzetverdeling per segment 

 

 

FY 2019 FY 2018 

Ontwikkeling 

FY 2019 t.o.v. 

FY 2018 

Nederland 258.651 256.423 0,9% 

België/Luxemburg 113.608 102.099 11,3% 

Totaal 372.259 358.522 3,8% 
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EBITDA 2019 

De EBITDA (na afvloeiingskosten) bedroeg in 2019 EUR 36,7 miljoen. De EBITDA over 2019 zonder toe-

passing van IFRS 16 (voor vergelijkingsdoeleinden) steeg naar EUR 25,1 miljoen (2018: EUR 18,7 mil-

joen). De afvloeiingskosten bedroegen EUR 2,2 miljoen (2018: EUR 2,5 miljoen).  

 

De EBITDA marge bedroeg 9,9%. De EBITDA marge zonder toepassing van IFRS 16 (voor vergelijkings-

doeleinden) steeg naar 6,7% (2018: 5,2%). 
 

 

EBITDA per segment 

 

 FY 2019 FY 2019 Aangepast¹ FY 2018 

 

Nederland 20.051 7,8% 12.076 4,7% 6.512 2,5% 

België/Luxemburg 16.635 14,6% 12.980 11,4% 12.149 11,9%  

Totaal 36.686 9,9% 25.056 6,7% 18.661 5,2% 

 

¹FY 2019 Aangepast betreft de EBITDA en EBITDA marge zonder toepassing van IFRS 16 ‘Leases’ (voor vergelijkingsdoeleinden). 

 

Nederland 

In Nederland steeg de omzet met 0,9% naar EUR 258,7 miljoen (2018: EUR 256,4 miljoen). De EBITDA 

bedroeg EUR 20,1 miljoen. De EBITDA 2019 zonder toepassing van IFRS 16 (voor vergelijkingsdoelein-

den) steeg naar EUR 12,1 miljoen (2018: EUR 6,5 miljoen). De EBITDA marge bedroeg 7,8%. De 

EBITDA marge zonder toepassing van IFRS 16 (voor vergelijkingsdoeleinden) steeg naar 4,7% (2018: 

2,5%). De verbetering in het rendement is het resultaat van een verbeterde omzetmix en tarief. 

België/Luxemburg 

In België/Luxemburg steeg de omzet met 11,3% naar EUR 113,6 miljoen (2018: EUR 102,1 miljoen). De 

EBITDA bedroeg EUR 16,6 miljoen. De EBITDA 2019 zonder toepassing van IFRS 16 (voor vergelij-

kingsdoeleinden) steeg naar 13,0 miljoen (2018: EUR 12,1 miljoen). De EBITDA marge bedroeg 14,6%. 

De EBITDA marge zonder toepassing van IFRS 16 (voor vergelijkingsdoeleinden) bedroeg 11,4% (2018: 

11,9%). Het goede rendement wordt voor een belangrijk deel gedreven door groei in het aantal professio-

nals en een hoge productiviteit. 

 

MARKTONTWIKKELINGEN 

Omzet Q4 2019 

In het vierde kwartaal 2019 steeg de omzet 1,0% naar EUR 94,1 miljoen (Q4 2018: EUR 93,2 miljoen). 

Het aantal werkbare dagen in Nederland bedroeg 64 (2018: 64) en 63 in België/Luxemburg (2018: 63). 

In de overheidsmarkt en zorg werd groei gerealiseerd. Bij de financiële dienstverlening en industrie 

daalde de omzet ten opzichte van 2018.  
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Omzetverdeling per markt 

 

 

Q4 2019 Q4 2018¹ 

Ontwikkeling 

Q4 2019 t.o.v. 

Q4 2018 

Overheid 39.091 35.902 8,9% 

Financiële dienstverlening 25.141 27.270 -7,8% 

Industrie 24.012 24.285 -1,1% 

Zorg 5.858 5.733 2,2% 

Totaal 94.102 93.190 1,0% 

 

¹Q4 2018 aangepast voor de herclassificatie van een aantal klanten. 

 

Omzet FY 2019 

In 2019 steeg de omzet met 3,8% naar EUR 372,3 miljoen (2018: EUR 358,5 miljoen). Er was in 2019 

sprake van 255 werkbare dagen in Nederland (2018: 254) en 251 werkbare dagen in België/Luxemburg 

(2018: 251). 

In de overheidsmarkt, financiële dienstverlening en zorg werd groei gerealiseerd. Bij industrie daalde de 

omzet licht ten opzichte van vorig jaar.  

 

Omzetverdeling per markt 

 

 

FY 2019 FY 2018¹ 

Ontwikkeling 

FY 2019 t.o.v. 

FY 2018 

Overheid 145.906 136.865 6,6% 

Financiële dienstverlening 105.376 102.111 3,2% 

Industrie 96.226 97.278 -1,1% 

Zorg 24.751 22.268 11,2% 

Totaal 372.259 358.522 3,8% 

¹FY 2018 aangepast voor de herclassificatie van een aantal klanten. 

 

Overheid 

De omzet bij de overheid stijgt in 2019 met 6,6% naar EUR 145,9 miljoen (2018: EUR 136,9 miljoen). 

Deze groei is gerealiseerd dankzij een toename van onze High performance teams en een gestegen om-

zet vanuit de businesspropositie Business platforms. De digitale agenda van de overheid gaat onvermin-

derd door. Ordina biedt oplossingen die veilig, wendbaar en robuust zijn en de interactie tussen burgers, 

overheid en organisaties verbeteren. Zo heeft Ordina de aanbesteding GGI-Veilig gewonnen van de Ver-

eniging Nederlandse gemeenten. Met GGI-Veilig verhogen gemeenten hun digitale weerbaarheid en ma-

ken ze hun IT-infrastructuur veiliger. Daarnaast gaat Ordina voor het RIVM een Mendix-platform leveren 

en implementeren. 

Financiële dienstverlening 

In de financiële dienstverlening stijgt de omzet in 2019 met 3,2% naar EUR 105,4 miljoen (2018: EUR 

102,1 miljoen). In België/Luxemburg steeg de omzet in deze markt sterk in 2019. In Nederland is het om-

zetniveau licht gedaald, mede door de afname van de inzet van externe medewerkers. Scherpere wet- en 

regelgeving, druk op kosten en concurrentie van fintechs leiden tot meer behoefte aan digitalisering. Data 
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bepaalt daarbij de waarde van een bedrijf, vanuit het oogpunt van compliancy, security en klantwaarde. 

Ordina speelt hier goed op in met High performance teams die snel voor tractie kunnen zorgen in beheer-

omgevingen of bij het versnellen van mobiele toepassingen. Zo ondersteunt een High performance team 

van Ordina de Rabobank met de fraudedetectie op creditcard-transactiestromen. Daarnaast gaat Ordina 

vanuit de propositie Intelligente datagedreven organisaties voor een andere bank de migratie van de hy-

pothekenportefeuille verzorgen.  

Industrie 

De omzet bij industrie daalde met 1,1% naar EUR 96,2 miljoen (2018: EUR 97,3 miljoen). In Bel-

gië/Luxemburg steeg de omzet. In Nederland was sprake van een daling en blijft ruimte voor verbetering 

waarmee Ordina in 2020 hard aan de slag gaat. Binnen industrie versnellen we binnen het logistieke seg-

ment en de nutsbedrijven. Zo heeft ProRail Ordina gevraagd om een applicatie te ontwikkelen waarmee 

de CAD-tekeningen van bovenleidingen omgezet kunnen worden in data. Ook is Ordina vanuit de busi-

nesspropositie Business platforms bezig met het opzetten van 2000 digitale werkplekken voor een HR-

dienstverlener in België. 

Zorg 

De omzet in de zorg is gestegen met 11,2% naar EUR 24,8 miljoen (2018: EUR 22,3 miljoen) door groei 

in de farmaceutische industrie in België/Luxemburg. Deze groei is gerealiseerd door bij bestaande klan-

ten ons portfolio te verbreden vanuit de businessproposities en door succesvolle uitbreiding in de regio 

Wallonië op het gebied van compliance consultancy. Zo heeft Ordina voor een internationaal biotechbe-

drijf in België softwarerobots gebouwd in de kern van de operationele systemen. In Nederland concen-

treert Ordina zich op care en cure-instellingen. Binnen het versnipperde landschap van instellingen is het 

echter lastig gebleken een goede basis te leggen voor activiteiten. Daarom heeft Ordina besloten zich 

volledig te concentreren op de farmaceutische industrie en wordt deze omzet vanaf 2020 onder industrie 

gerapporteerd.  

 

MEDEWERKERS 

Ultimo 2019 is het aantal directe medewerkers met 5 FTE gedaald en het aantal indirecte medewerkers 

met 13 FTE. Het totaal aantal medewerkers per ultimo 2019 bedroeg 2.629 FTE (ultimo 2018: 2.647 

FTE). 

Het gemiddeld aantal medewerkers in 2019 bedroeg 2.573 (2018: 2.542). Het gemiddeld aantal directe 

medewerkers steeg met 35 FTE naar 2.286 FTE. Het gemiddeld aantal indirecte FTE daalde met 4 FTE 

naar 287 FTE. De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is in 2019 licht gedaald naar 39,7 jaar (ul-

timo 2018 39,9 jaar). 

 

 FTE Ultimo 2018 Netto mutatie FTE Ultimo 2019 

Directe FTE 2.345 -5 2.340 

Indirecte FTE 302 -13 289 

Totaal 2.647 -18 2.629 
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FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN 

Omzetontwikkeling 

In 2019 steeg de omzet met 3,8% naar EUR 372,3 miljoen (2018: EUR 358,5 miljoen).  

EBITDA 

De EBITDA (na afvloeiingskosten) bedroeg in 2019 EUR 36,7 miljoen. De EBITDA zonder toepassing 

van IFRS 16 (voor vergelijkingsdoeleinden) steeg naar EUR 25,1 miljoen (2018: EUR 18,7 miljoen). 

 

Van EBITDA naar nettoresultaat 

 
FY 2019 

FY 2019  

aangepast 
FY 2018 

(in duizenden euro’s)    

EBITDA 36.686 25.056 18.661 

Afschrijvingen IVA & MVA -14.730 -3.864 -4.121 

Bedrijfsresultaat (EBIT) 21.956 21.192 14.540 

Netto financieringslasten -1.125 -153 -236 

Aandeel in resultaten van deelnemingen -23 -23 -7 

Resultaat voor belastingen 20.808 21.016 14.297 

Belastingen -7.074 -7.074 -5.196 

Resultaat voor herwaardering vordering latente belastingen 13.734 13.932 9.101 

Herwaardering vordering latente belastingen (tariefsaanpassing) 1.141 1.141 -2.228 

Nettoresultaat 14.875 15.083 6.873 
 

 

Afvloeiingskosten 

De afvloeiingskosten bedroegen in 2019 EUR 2,2 miljoen (2018: EUR 2,5 miljoen). 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen over 2019 bedroegen EUR 14,7 miljoen. De afschrijvingskosten zonder toepassing van 

IFRS 16 (voor vergelijkingsdoeleinden) bedroegen EUR 3,9 miljoen (2018: EUR 4,1 miljoen).  

Belastingen 

De belastingen worden beïnvloed door de wetswijziging die het toekomstig percentage vennootschapsbe-

lasting in Nederland verhoogt. Deze verhoging heeft geleid tot een herwaardering van de vordering la-

tente belastingen met EUR 1,1 miljoen. De vorige wetswijziging in dit kader leidde in 2018 tot een afwaar-

dering van EUR 2,2 miljoen. 

Nettowinst & dividend 

Het nettoresultaat over 2019 bedraagt EUR 14,9 miljoen (2018: EUR 6,9 miljoen). De nettowinst per aan-

deel (WPA) bedraagt EUR 0,16 (2018: EUR 0,07).  

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om een dividend uit te keren van 9,5 eurocent per aan-

deel in contanten, uit te keren ten laste van de nettowinst over 2019. Dit betreft een pay-out ratio van 

circa 60% van de nettowinst. De resterende nettowinst wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Het 

dividendbeleid kent een pay-out ratio van 40%-60% van de nettowinst.  

Aandelen 

Gedurende 2019 zijn geen nieuwe aandelen uitgegeven (conform 2018). De onderneming is voornemens 

om, in het kader van aandelenplannen voor de Raad van Bestuur en het senior management, 223.341 

gewone aandelen Ordina N.V. in te kopen. Hierdoor wordt verwatering van aandelen voorkomen. 
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Werkbare dagen 

 

 2019 2018 

 NL B NL B 

Q1 63 63 64 64 

Q2 62 61 61 61 

Q3 66 64 65 63 

Q4 64 63 64 63 

Totaal 255 251 254 251 

 

 

Productiviteit 

De productiviteit stijgt in 2019 naar 69,3% (2018: 68,6%).  

 

Nettocash en cashflow 

Ultimo 2019 is sprake van een nettocashpositie van EUR 24,6 miljoen (ultimo 2018: EUR 18,5 miljoen). 

De verbetering werd gedreven door strak werkkapitaalmanagement en het verbeterde resultaat. 

(afgerond op miljoenen euro’s)  

Ultimo 2018 18,5 

Nettoresultaat 14,9 

Afschrijvingen 14,7 

Werkkapitaal, voorzieningen en overige mutaties -2,8 

Rente & belastingen -1,6 

Netto investeringen -2,7 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -16,2 

Ultimo 2019 24,6 

 

De nettoschuld ten opzichte van de ‘adjusted’ EBITDA, zoals geformuleerd in de financieringsovereen-

komst, kwam per 31 december 2019 uit op -0,9 en bleef daarmee onder het met de financiers overeenge-

komen maximum van 2,5. De Interest Cover Ratio (ICR) bedroeg 206,9 per 31 december 2019. Deze 

bleef daarmee boven het minimum van 5,0. 

Overzicht van de ratio’s in vergelijking met de met financiers overeengekomen convenanten: 

 Realisatie 2019 
Financierings- 

overeenkomst 

Leverage Ratio -0,9 ≤ 2,5 

Interest Cover Ratio 206,9 ≥ 5,0 

Guarantor Cover Ratio  94% ≥ 80% 

Security Cover EUR 31,2 miljoen ≥ EUR 30 miljoen 
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AANVULLENDE INFORMATIE 

Voor detailinformatie inclusief geconsolideerde balans, winst- en verliesrekening en overige toelichtingen 

verwijzen wij naar onze website ordina.nl waarop het jaarverslag 2019 is gepubliceerd. 

 

Voor meer informatie over dit persbericht: 

Joyce van Donk-van Wijnen, Investor Relations 

Mail: joyce.van.wijnen@ordina.nl  

Telefoon: +31 (0)30 663 7000 

Eveline Rogier, Corporate Communicatie & Marketing 

Mail: eveline.rogier@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 

Financiële kalender 

2 april 2020  Algemene vergadering 

23 april 2020  Trading update Q1 

30 juli 2020  Publicatie halfjaarcijfers 2020 

29 oktober 2020 Trading update Q3 

18 februari 2021 Publicatie jaarcijfers 2020 

 

Perscall en analistenpresentatie  

09:00 uur CET – Perscall  

Ordina licht de resultaten toe op 13 februari 2020 om 09:00 uur CET tijdens een perscall (call nummer 

+31 20 531 5864).  

10:30 uur CET – Analistenpresentatie 

Ordina presenteert haar resultaten op 13 februari 2020 om 10:30 uur CET op de analistenbijeenkomst in 

het Van der Valk Hotel Amsterdam-Amstel. Deze presentatie is te volgen via een webcast. U kunt de 

webcast volgen via de link die u kunt vinden op www.ordina.nl. De presentatie is na de webcast beschik-

baar op onze website. 
 

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, IT en consulting, toenemende resultaatverantwoordelijkheid, schaarste op de ar-

beidsmarkt en toekomstige acquisities en desinvesteringen. 
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