
 

 

 

       

 

 

     Persbericht 

 

 

Amsterdam, vrijdag 29 april 2022 

 

Uitstekende resultaten Almunda in overgangsjaar 2021 
 
Almunda Professionals N.V. heeft in 2021 belangrijke stappen gezet om haar ambities op lange 

termijn te realiseren. Waar voor veel vennootschappen een dergelijk transitiejaar gepaard gaat met 

grote buitengewone lasten en lagere winsten, heeft Almunda in 2021 juist een recordresultaat weten 

te realiseren. Novisource (consultants en interim professionals) was in 2021 nog de enige activiteit 

van Almunda. Dankzij de goede prestaties van Novisource steeg de omzet van Almunda met ruim 

7 procent van 12,6 naar 13,5 miljoen euro. De EBITDA kwam uit op het recordniveau van 2,03 

miljoen euro en de nettowinst bedroeg 1,28 miljoen euro. Die resultaten zijn nog gedrukt door 0,15 

miljoen euro aan bijzondere (juridische) lasten. 

Aan de ambitie om een grotere schaal te bereiken, is in 2021 invulling gegeven.  Dankzij een drietal 

volgtijdelijk uitgevoerde stappen staat er nu, ten opzichte van een jaar geleden, een groter en 

kansrijker bedrijf. De eerste stap was de wijziging van de aandeelhoudersstructuur, waarbij Value8 

het belang overnam van drie grootaandeelhouders van (toen nog) Novisource NV. De tweede stap 

was de wijziging van de statuten, waarin de naamswijziging naar Almunda Professionals was 

opgenomen. Nu heeft een naamswijziging op zich geen grote impact, maar in dit geval wel. 

Almunda Professionals streeft naar uitbreiding van de activiteiten met nieuwe verticals en 

versterking van de activiteiten met add-on acquisities. De derde stap gaf daaraan invulling: de 

goedkeuring van de voorgenomen overname van PIDZ, een platform dat opdrachtgevers en 

zelfstandige professionals in de zorg met elkaar verbindt. Na de goedkeuring door de AVA is die 

stap begin 2022 geëffectueerd. 

 
RESULTATEN 

➢ De omzet steeg in 2021 met 7,2 procent van 12,6 miljoen naar 13,5 miljoen euro. 

➢ De Recurring EBITDA steeg van 1,15 miljoen naar 2,03 miljoen euro, een stijging van 77%. 

➢ De bijzondere posten bedroegen 0,15 miljoen euro negatief. 

➢ De nettowinst verdubbelde van 0,60 miljoen euro naar 1,28 miljoen euro.  

 



 

 

 

 
 
PER AANDEEL 

➢ De winst per aandeel is gestegen van 5,1 eurocent in 2020 naar 10,9 eurocent in 2021.  

➢ Geschoond voor bijzondere lasten (0,15 miljoen euro) bedroeg de winst per aandeel 
12,1 eurocent. 

➢ Voorgesteld wordt een dividend uit te keren van 5 eurocent per aandeel, dat naar keuze in 
aandelen kan worden ontvangen. De verhouding is vastgesteld op 1 nieuw aandeel op 23 
bestaande aandelen. 

 
EIGEN VERMOGEN 

➢ Het eigen vermogen is in 2021 gestegen naar 5,8 miljoen euro (2020: (5,1 miljoen euro).  

➢ Almunda beschikte eind 2021 over 3,3 miljoen euro aan kasmiddelen, waarmee ook de 
liquiditeitspositie nog steeds zeer solide is. 

➢ De solvabiliteit is in 2021 gestegen van 42 procent naar 51 procent. 
 
NA BALANSDATUM 

➢ Begin januari 2022 heeft Almunda Professionals een meerderheidsbelang genomen in PIDZ 
(Professionals in de Zorg), een platform dat zorgorganisaties verbindt met zelfstandige 
zorgprofessionals. PIDZ heeft een landelijke dekking met dertien vestigingen. 

➢ De omzet van PIDZ is in vijf jaar tijd gegroeid van 1,8 miljoen naar 8,9 miljoen euro en het 
bedrijfsresultaat (afgemeten aan EBITDA) groeide van 0,4 miljoen tot 3,2 miljoen euro in 
2020.  

➢ In het jaar 2021 zijn – op grond van voorlopige cijfers – omzet en resultaat van PIDZ verder 
toegenomen. Ook voor de komende jaren wordt groei voorzien. 

 
NIEUW ALMUNDA 

➢ De overname van het 60% belang in PIDZ is begin januari 2022 geëffectueerd. Het verkregen 
belang in PIDZ is medio april toegenomen naar 80% als gevolg van een verrekeningsclausule. 
De belangname vergde een investering van 10,65 miljoen euro die is voldaan met een emissie 
van 5,95 miljoen aandelen en betaling van 4,70 miljoen euro in contanten. 

➢ Het aantal uitstaande aandelen is hierdoor toegenomen van 11,8 naar 17,7 miljoen.  

➢ De resultaten van PIDZ zullen met ingang van 1 januari 2022 worden geconsolideerd. 
 
VERWACHTINGEN 

➢ Voor Novisource worden aanhoudend goede resultaten verwacht. De krapte op de 
arbeidsmarkt is voelbaar, maar de ambitie blijft om te groeien in aantal professionals. Op 
middellange termijn streeft Novisource naar een groei tot circa 120 fte. 

➢ Als gevolg van de belangname in PIDZ zullen omzet en EBITDA van Almunda in 2022 naar 
verwachting zeer sterk toenemen. 

➢ Door de boekhoudkundige verwerking van die belangname zal sprake zijn van een aanzienlijke 
jaarlijkse amortisatielast (non-cash) die drukt op de nettowinst. 

➢ De verwachting is dat de winst per aandeel (die berekend wordt vóór amortisatie) in 2022 
duidelijk zal stijgen ten opzichte van de in 2021 gerealiseerde winst per aandeel. 

 
  



 

 

 

 
Het jaarverslag zal vandaag op de website van Almunda Professionals beschikbaar worden gesteld 
(https://www.almunda.nl/contact). De oproeping voor de algemene vergadering van 
aandeelhouders (AvA) zal op korte termijn worden gepubliceerd. De Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders zal plaatsvinden op woensdag 15 juni 2022. 
 
 

Almunda Professionals NV 

 

Frank Lagerveld, CEO  

ir@almunda.nl 

 

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