
 

 

Persbericht 

 

Acquisitie PIDZ draagt belangrijk bij 

Sterke groei voor Almunda in eerste halfjaar 

  

    
 Amsterdam, woensdag, 31 augustus 2022 

 

Almunda Professionals N.V. is in het eerste halfjaar 2022 sterk gegroeid. Begin 2022 heeft Almunda 

een meerderheidsbelang genomen in PIDZ, het platform dat opdrachtgevers en zelfstandige 

professionals in de zorg met elkaar verbindt. Het belang in PIDZ bedraagt thans 80 procent; de 

resultaten van PIDZ zijn in het eerste kwartaal voor 60 procent en in het tweede kwartaal (na 

contractuele koopprijscorrectie) voor 80 procent meegenomen. 

Omzet en winst stijgen meer dan 80 procent 

De omzet van Almunda Professionals steeg in het eerste halfjaar van 6,90 naar 12,91 miljoen euro, 

een stijging van 87 procent. De autonome omzetgroei van Almunda bedroeg 7 procent. De winst 

voor belasting nam met 83 procent toe van 0,78 tot 1,43 miljoen euro. De nettowinst steeg met 85 

procent van 0,61 naar 1,13 miljoen euro. De nettowinst toekomend aan aandeelhouders Almunda 

steeg van 0,61 naar 0,94 miljoen euro, een stijging van 54 procent. 

De overname van het belang in PIDZ is gedeeltelijk gefinancierd met de uitgifte van nieuwe 

aandelen. Daardoor is het aantal uitstaande aandelen Almunda toegenomen van 11,75 tot 17,70 

miljoen stuks. De winst per aandeel na amortisatie kwam uit op 5,3 eurocent per aandeel, fractioneel 

hoger dan de 5,2 eurocent winst per aandeel over de eerste helft van 2021. De winst per aandeel 

voor amortisatie steeg wel aanzienlijk, namelijk van 5,4 in de eerste helft van 2021 tot 11,4 eurocent 

per aandeel in de eerste helft van 2022.  

Ook de vermogenspositie werd versterkt. Het aan aandeelhouders toekomende eigen vermogen 

verdubbelde en steeg in de eerste zes maanden van 2022 van 5,77 miljoen euro naar 11,74 miljoen 

euro.  

 



 
PIDZ groeimotor in eerste jaarhelft 

De activiteiten binnen Almunda – Novisource en PIDZ – lieten een verschillende dynamiek zien. 

Novisource was niet in staat om de goede resultaten van het eerste halfjaar 2021 vast te houden. 

De omzet daalde met 10,6 procent tot 6,2 miljoen euro en de EBITDA daalde met 13,8 procent 

tot 0,82 miljoen euro. Novisource staat voor de uitdaging om in een krappe arbeidsmarkt nieuwe 

professionals aan te trekken om zo in aantal professionals te kunnen groeien en aan de vraag uit de 

markt te kunnen voldoen.  

PIDZ boekte in het eerste halfjaar forse groei. Steeds meer zorginstellingen maken gebruik van de 

diensten van PIDZ om vacatures tijdelijk in te vullen of om piekbelasting en vakanties van 

medewerkers op te vangen. Bij zorgmedewerkers blijft de wens om als zelfstandig professional te 

werken toenemen. De omzet van PIDZ steeg in de eerste zes maanden met 30,5 procent tot 

6,7 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg met 27,1 procent tot 2,7 miljoen euro. 

Verwachtingen tweede helft 2022: voortzetting sterke groei 

Almunda verwacht de sterke groei van omzet en resultaat in de tweede helft van 2022 voort te 

zetten. Novisource pleegt extra inspanningen op recruitment gebied om groei van het aantal 

professionals te bewerkstelligen. PIDZ verwacht de gezonde groei van het eerste halfjaar voort te 

zetten. Op basis daarvan verwacht Almunda Professionals over geheel 2022 uitstekende resultaten 

te kunnen boeken, waarbij – afgezien van eventuele buitengewone lasten - de resultaten van het 

eerste halfjaar in het tweede halfjaar 2022 naar verwachting kunnen worden geëvenaard.  

Voorts bekijkt Almunda de mogelijkheden om een nieuwe “vertical” toe te voegen. Indien 

Almunda in dat kader een acquisitie pleegt, zou dat met een kleine emissie (minder dan 10 procent 

van het geplaatste aandelenkapitaal) gepaard kunnen gaan. 
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*  op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast 

**  Almunda verwacht de volledige halfjaarcijfers op 7 september a.s. te kunnen publiceren op haar website www.almunda.nl  

  

 

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

http://www.almunda.nl/

