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Als Business & Cloud Integrator helpt Ctac haar klanten hun 
ambities waar te maken. Door continu te innoveren creëert 
Ctac daarvoor de benodigde business value. Ctac biedt  
een breed portfolio met oplossingen van SAP en Microsoft 
‘on any cloud’ en levert diensten op het gebied van IT
modernisation, Connected Intelligence, Transformation 
& Changemanagement, Security & Trust en Business 
Transformation.

Daarnaast heeft Ctac een aantal eigen producten waaronder 
de XV Retail Suite bestaande uit een omnichannel gedreven 
Point-of-Sale & Loyalty platform en SaaS-oplossingen 
voor de woningcorporatie en het commercieel vastgoed, 
respectievelijk Fit4Woco en Fit4RealEstate.

Ctac bestaat in 2021 29 jaar en heeft in deze periode ruime 
ervaring en inhoudelijke kennis opgebouwd in de sectoren 
retail, wholesale, manufacturing en real estate. 

Ctac heeft op basis van leeftijd, kennis en ervaring een  
goed gebalanceerd personeelsbestand. Samenwerken  
om gemeenschappelijke doelen te bereiken staat hoog  
in het vaandel. Ctac is genoteerd aan Euronext Amsterdam 
(ticker: CTAC) en heeft vestigingen in ’s-Hertogenbosch en  
in Wommelgem (België).

 www.ctac.nl
 info@ctac.nl
 +31 (0)73 - 692 06 92

Henny Hilgerdenaar |  CEO 
Pieter-Paul Saasen |  CFO

Over Ctac

Meer informatie

Ctac N.V.
Meerendonkweg 11, 5216 TZ 's-Hertogenbosch
Postbus 773, 5201 AT 's-Hertogenbosch
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Dit bericht vervangt de trading update die 
oorspronkelijk op 30 april 2021 was gepland.

Ctac boekt forse stijging omzet en
winst in eerste kwartaal 

’s-Hertogenbosch, 23 april 2021 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam: CTAC) 

geeft vandaag een trading update over het eerste kwartaal (Q1) van 2021.

*) Exclusief beëindigde activiteiten Frankrijk

Hoofdpunten eerste kwartaal 2021

• Omzet 20,5% naar € 26,4 miljoen, door autonome groei (+13,4%) en overname Oliver (+7,1%)

• EBIT +112,5% naar € 1,7 miljoen met name door sterke bijdragen Detachering en projecten

•  EBIT-marge stijgt naar 6,4% (Q1 2020: 3,7%), met name door hogere productiviteit, strikte kostenbeheersing  

en acquisitie Oliver

• Nettoresultaat ruimschoots verdubbeld naar € 1,0 miljoen

• Executie groeistrategie verloopt conform plan

Kerncijfers
€ mln (tenzij anders vermeld)

Q1 2021 Q1 2020 Delta 

 
Omzet* 26,4 21,9 +20,5%

EBITDA* 3,2 2,2 +45,5%

EBIT* 1,7 0,8 +112,5%

Nettoresultaat 1,0 0,5 +100%
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Dit bericht vervangt de trading update die 
oorspronkelijk op 30 april 2021 was gepland.

“We zijn 2021 goed van start gegaan met een hoger activiteitenniveau en een 
fors hogere omzet en winst in het eerste kwartaal. Het laat zien dat we de juiste 
strategische keuzes maken. We werken voor een toenemend aantal klanten aan 
uitdagende IT-projecten die goed passen binnen de door ons gekozen kennisdomeinen. 
Daarnaast investeren we in onze eigen sector-specifieke SaaS-oplossingen voor de retail-  
en onroerend goed sector. Zo hebben we de XV-Retail suite verrijkt met een zelfscan 
oplossing en kunnen we binnenkort de volledige customer journey; van ‘at home’ tot 
‘on’-the-go’ bedienen. Tegelijkertijd maken we het platform ook geschikt voor de nieuwe 
standaard van kassaloos winkelen. Onze mensen zijn hierbij de motor achter zowel de 
inventiviteit als de groei van Ctac. We gaan door met de uitvoering van ons strategisch plan 
en om dit verder te faciliteren zullen we de komende tijd meer nadruk leggen op het werven 
en behouden van IT talent.”

Henny Hilgerdenaar,  
Chief Executive Officer van Ctac:

“Belangrijke winstdrijvers in het eerste kwartaal van 2021 zijn de 
toegenomen productiviteit, een strikte kostenbeheersing en een betere 
beheersing van onze projectresultaten. Daarnaast hebben het stopzetten 
van de verlieslatende Franse activiteiten en de overnames van Oliver en 
Purple Square bijgedragen. Ook plukken we de vruchten van de integratie 
van deze overnames en de kruisbestuiving die hierdoor binnen de groep 
ontstaat. Dit alles heeft geresulteerd in een stijging van onze EBIT-marge 
van 3,7% naar 6,4%, waarmee we goed op weg zijn om onze middellange 
termijn doelstelling van 8% te realiseren.”

Pieter-Paul Saasen, 
Chief Financial Officer van Ctac:
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Dit bericht vervangt de trading update die 
oorspronkelijk op 30 april 2021 was gepland.

GROEPSPRESTATIES
 
Omzet 
De omzet kwam in het eerste kwartaal van 2021 uit op € 26,4 miljoen, een toename van 20,5%, waarvan 
13,4% autonoom. De autonome groei werd met name gedreven door een sterkere bijdrage van Detachering 
en projecten, met meer vraag naar IT-oplossingen binnen het domein SAP/S4 HANA. Daarnaast droeg de 
recente acquisitie van Oliver 7,1% bij aan de omzetgroei. 

Medewerkers en productiviteit
Het totaal aantal medewerkers per ultimo maart 2021 nam toe met 8,0% naar 445 ten opzichte van 
ultimo maart 2020. Het aantal directe FTE's steeg met 10,1% deels ook door de overname van Oliver 
(geconsolideerd per 1 januari 2021). Het gemiddeld aantal directe FTE's steeg in het eerste kwartaal met 
11,2%. De omzet per medewerker (op basis van gemiddeld aantal FTE’s) nam in het eerste kwartaal van 2021 
toe met 8,6% naar € 82.100 (Q1 2020: € 75.600).

Bedrijfsresultaat en marge
De EBIT nam in het eerste kwartaal van 2021 toe met 112,5% naar € 1,7 mln. De EBIT-marge steeg naar 
6,4% (Q1 2020: 3,7%) deels door een hogere productiviteit en betere beheersing van kosten en de goede 
bijdragen van Purple Square en Oliver. 

FINANCIËLE POSITIE

De financiële positie is solide en bleef min of meer stabiel. De solvabiliteit kwam per ultimo maart 2021 uit 
op 33,4% (31 december 2020: 34,9% en 31 maart 2020: 32,7%). De kasstroom over het eerste kwartaal werd 
negatief beïnvloed door een hogere debiteurenpositie ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar als 
gevolg de hogere omzet over het eerste kwartaal in 2021 alsmede de uitgaande betaling in verband met de 
acquisitie van Oliver.

SPONSORED RESEARCH EN CAPITAL MARKETS DAY

Ctac kondigt vandaag ook aan dat Bank DeGroof Petercam is aangesteld voor sponsored research. Hiermee 
beschikt Ctac naast ABN AMRO - ODDO vanaf nu over een tweede gerenommeerde broker die het aandeel 
actief zal gaan volgen om de interesse van beleggers in het aandeel te vergroten. In dit kader wordt door 
Ctac op 11 juni ook een (virtuele) Capital Markets Day gehouden. 
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Disclaimer

Dit persbericht bevat uitspraken die prognoses geven over toekomstige resultaten van Ctac N.V. en geeft bepaalde intenties, 

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 

en technische ontwikkelingen, schaarste op de arbeidsmarkt, het tempo van internationalisering van de markt voor IT solutions en

consulting activiteiten alsmede toekomstige acquisities en/of desinvesteringen.

FINANCIËLE AGENDA

12 mei 2021 :  Algemene Vergadering van Aandeelhouders

11 juni 2021 :  Capital Markets Day

5 augustus 2021 : Publicatie bericht halfjaarcijfers 2021

28 oktober 2021  : Publicatie bericht over het derde kwartaal 2021

Geen persberichten meer ontvangen of voorkeuren wijzigen? Klik hier.
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