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Almunda houdt groeispurt vast in Q3 

     
 Amsterdam, maandag, 24 oktober 2022 

 

Almunda Professionals N.V. (hierna: Almunda) publiceert vandaag haar trading update over het 

derde kwartaal 2022. Almunda heeft de sterke groeitrend van het eerste halfjaar in het derde 

kwartaal 2022 voortgezet. Over het eerste halfjaar 2022 had Almunda – voornamelijk dankzij de 

overname van 80 procent van zorgprofessional platform PIDZ - een sterke groei laten zien. De 

omzet nam in de eerste jaarhelft met 87 procent toe van 6,9 naar 12,9 miljoen euro, terwijl de 

nettowinst met 85 procent steeg.  

PIDZ profiteert van de aanhoudend sterke vraag naar zelfstandige zorgprofessionals. Het is 

verheugend dat PIDZ een toenemend aantal zorgprofessionals aan zich weet te binden en daardoor 

de vraag ook daadwerkelijk kan invullen. De omzet van PIDZ over de eerste negen maanden van 

2022 ligt ongeveer 30 procent hoger dan een jaar eerder. 

Bij Novisource, dat last heeft van de krappe arbeidsmarkt, liggen de resultaten beneden het niveau 

van een jaar geleden. De aandacht ligt bij Novisource vooral op recruitment om daarmee het 

groeipad te hervatten. 

Op basis van het goede derde kwartaal verwacht Almunda over geheel 2022 uitstekende resultaten 

te boeken met een forse groei van omzet en operationeel resultaat.  

Voorts doet Almunda de volgende aanvullende mededelingen. 

• Op de balans van Almunda is goodwill geactiveerd die verband houdt met een in 2017 

gepleegde acquisitie. Almunda  verwacht dat deze goodwillpost, groot 1,9 miljoen euro  per 

jaareinde waarschijnlijk niet langer geactiveerd zal worden. Voorts worden bijzondere 

lasten verwacht van circa 0,3 miljoen euro. Ondanks het gezamenlijke effect van naar 

verwachting -2,2 miljoen euro, verwacht Almunda dat het eigen vermogen eind 2022 

aanzienlijk hoger zal liggen dan een jaar eerder en dat de balansverhoudingen zeer gezond 

zullen blijven. 

 

• Het dividend van Almunda over het boekjaar 2021 – een keuzedividend van 5 eurocent -  

is gedeeltelijk in aandelen uitgekeerd. De uitkering heeft in het derde kwartaal (medio juli) 

plaatsgevonden. Als gevolg daarvan bedraagt het geplaatste aandelenkapitaal thans 

18.401.403 aandelen, bestaande uit 3.868.869 aandelen A en 14.532.534 aandelen B.  



 

• Eind december zal Roy Vissers, die gedurende ruim 13 jaar leiding heeft gegeven aan 

Novisource B.V., de onderneming verlaten. Roy Vissers heeft een belangrijke bijdrage 

geleverd aan de positionering en reputatie van Novisource en de gerealiseerde groei. Met 

ingang van december zal een drieledig directieteam verder bouwen aan Novisource.  

 

• Ten tijde van het halfjaarbericht heeft Almunda aangegeven te overwegen om – naast 

zorgprofessionals en professionals voor de financiële sector – een derde vertical te willen 

toevoegen. Op 6 september meldde Value8, grootaandeelhouder van Almunda, dat zij een 

70 procent belang had genomen in ICE Interim, een bedrijf dat professionals in de utility 

sector detacheert. Het voornemen bestaat om het belang in ICE, dat in 2021 0,9 miljoen 

euro bedrijfsresultaat behaalde op een omzet van 5,2 miljoen euro, in te brengen in 

Almunda. Zodra daarover nadere mededelingen kunnen worden gedaan, zal Almunda dat 

middels een persbericht communiceren. 
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Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 


