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FINANCIËLE TOP 100
KENT 38 NIEUWKOMERS

NEDERLANDSE CHIPSOFT VOERT VERRASSEND LĲ ST AAN

De lijst met de honderd financieel krachtigste ict-bedrijven van Nederland ziet er in 
2015 behoorlijk anders uit dan vorig jaar. Met maar liefst 38 nieuwe binnenkomers is 
het lastig om een vergelijk te maken met 2014. ChipSoft voert verrassend de lijst aan. 
MBCF verrichte onderzoek op basis van winstgevendheid, solvabiliteit en omzet per 
werknemer. Hieronder de lijst in juiste volgorde, inclusief de positie in 2014.
TEKST:SANDER HULSMAN BEELD: SHUTTERSTOCK

De berekening van de fi nancieel krachtigste 
bedrĳ ven is gebaseerd op drie factoren. De winst-
gevendheid van een bedrĳ f (bedrĳ fsresultaat 
gedeeld door de omzet), de solvabiliteit (eigen 
vermogen ten opzichte van het balanstotaal) 
en de omzet per werknemer. Omdat de omzet 
per werknemer, in tegenstelling tot de andere 
twee factoren, geen percentage is, werd bĳ  deze 
factor de score van een bedrĳ f gedeeld door 
de score van het bedrĳ f met de hoogste winst 
per werknemer. Dit getal werd met honderd 
vermenigvuldigd, zodat ook een percentage 
ontstond (het bedrĳ f met de hoogste winst per 
werknemer staat op 100 procent). De eindscore 
is een weging van deze drie factoren, waarbĳ  de 
winstgevendheid 40 procent van de eindscore 
uitmaakt, evenals de solvabiliteit. De omzet per 
werknemer bepaalt voor 20 procent de eindscore. 

Een organisatie kan een negatieve eindscore 
behalen bĳ  een negatieve winst (verlies). Ook de 
kredietwaardigheid van een bedrĳ f kan negatief 
zĳ n. Dit is het geval als een bedrĳ f na een aantal 
verliesjaren een negatief eigen vermogen krĳ gt.
Deelname aan het onderzoek vindt plaats als 
recente fi nanciële cĳ fers beschikbaar zĳ n. Deze 
cĳ fers worden aangeleverd door het bedrĳ f zelf 
of verkregen via de Kamer van Koophandel. 
Bedrĳ ven waarvan geen fi nanciële cĳ fers 
voor Nederland of de Benelux voorhanden 
zĳ n, worden uitgesloten van het onderzoek. 
Bedrĳ ven die cĳ fers op Europees of wereldwĳ d 
niveau aanbieden, worden meegenomen 
indien het merendeel van de omzet wordt 
gegenereerd in Nederland. De ondergrens van 
de omzet voor deelname aan het onderzoek is 
dit jaar vastgesteld op vĳ ftien miljoen euro.

MBCF adviseert aandeelhouders van middelgrote 
en grotere ondernemingen, managementteams 
en participatiemaatschappĳ en op het gebied 
van fusies en overnames. MBCF beschikt over 
een uitgebreid netwerk en onderscheidende 
kennis voor corporate en DGA-segment. De 
sectoren waarin MBCF zich specialiseert zĳ n 
ict, zakelĳ ke dienstverlening, bouw, zorg 
en industrie. Er wordt gewerkt vanuit het 
kantoor in Ouderkerk aan de Amstel. MBCF is 
mede-oprichter van het wereldwĳ de netwerk 
Corporate Finance International (CFI).

VERANTWOORDING FINANCIËLE ONDERZOEK MBCF CORPORATE FINANCE
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 1 3 ChipSoft 52,86%
 2 1 Apple 51,01%
 3 10 Avanade 39,62%
 4 4 Afas Software 38,97%
 5 - Brother 38,74%
 6 - Alcatel-Lucent 36,99%
 7 22 Nspyre 35,43%
 8 6 Google 34,79%
 9 7 Aareon (voorheen SG Automatisering) 34,28%
 10 11 Solvinity (voorheen ASP4all en Bitbrains) 34,24%
 11 - Res Software 34,01%
 12 - Ricoh 33,44%
 13 20 Verizon 32,11%
 14 30 Exact 31,95%
 15 - Bechtle 31,53%
 16 12 Tele2 30,57%
 17 35 Infor 30,31%
 18 26 ICT Automatisering 29,54%
 19 - Incentro 29,47%
 20 31 Schuberg Philis 28,26%
 21 - Topicus 28,08%
 22 27 Interxion 27,57%
 23 - Orange Business Services 27,35%
 24 15 Ziggo 27,03%
 25 40 Eurofi ber 27,01%
 26 32 Legian 26,92%
 27 29 Econocom 26,85%
 28 66 MetrixLab 26,81%
 29 58 Surfnet 26,34%
 30 43 MSI 26,11%
 31 34 Sogeti 25,12%
 32 69 Ordina 25,10%
 33 60 Switch 24,96%
 34 48 Scholten Awater 24,76%
 35 - Centric 24,68%
 36 25 T-Mobile 24,66%
 37 - myBrand 24,39%
 38 44 Hitt 24,28%
 39 64 Infotheek 24,09%
 40 46 TomTom 23,82%
 41 100 Mirabeau 23,47%
 42 33 BCT 23,27%
 43 42 PQR 22,91%
 44 41 OGD ict-diensten 22,82%
 45 56 Planon 22,45%
 46 - Topdesk 22,26%
 47 67 Atos 21,98%
 48 59 Esri 21,96%
 49 - Irdeto 21,79%
 50 38 Accenture 21,40%

 51 18 Misco Solutions (voorheen SCH, incl. SSC Services) 20,74%
 52 - Motiv 20,56%
 53 73 Informatica 20,50%
 54 - NetApp 20,34%
 55 - Sioux 20,24%
 56 75 T-Systems 19,91%
 57 49 Peak IT 19,90%
 58 - Keylane (voorheen Actuera en Quinity) 19,90%
 59 47 Ocom 19,81%
 60 - Unica Schutte ICT 18,95%
 61 - HCL 18,94%
 62 - Info Support 18,78%
 63 86 Ingram Micro 18,76%
 64 - TechAccess 18,52%
 65 85 ilionx 18,37%
 66 - Software AG 18,10%
 67 81 BT 17,76%
 68 84 IBM 17,24%
 69 52 Ciber 17,16%
 70 72 Vodafone 17,14%
 71 - Proact 16,91%
 72 - Intel 16,70%
 73 - Pirox 16,66%
 74 74 VX Company 16,35%
 75 - Sentia 16,34%
 76 - Dimension Data 16,20%
 77 76 Comparex 15,81%
 78 - QNH Consulting 15,52%
 79 - CycloMedia 15,27%
 80 77 Valid 15,26%
 81 78 Axians (onderdeel Vinci Energies, incl. Imtech ICT en Plusine ICT)* 15,26%
 82 92 Copaco 15,18%
 83 63 Deloitte Consulting 15,12%
 84 79 Gartner 14,98%
 85 - Quint Wellington Redwood 14,10%
 86 98 Ctac 14,07%
 87 94 AT&T 13,37%
 88 89 Simac ICT 13,35%
 89 - Talisman Software 13,27%
 90 - Caesar Groep 13,17%
 91 50 Cegeka 12,68%
 92 68 Tech Data 12,61%
 93 62 Tata Consultancy Services 12,44%
 94 - P-Hold (Paradigit/ISL Automatisering) 12,11%
 95 - VCD IT Groep 10,47%
 96 - Salesforce 9,95%
 97 - NCCW 9,80%
 98 - Centralpoint.nl 9,59%
 99 - BlueCielo ECM Solutions 9,24%
 100 - Teleplan 9,14%

POSITIE 2014 BEDRĲ FSNAAM FINANCIËLE SCORE POSITIE 2014 BEDRĲ FSNAAM FINANCIËLE SCORE

* In de gerapporteerde omzet van Axians in 2014 zĳ n de cĳ fers van het oude Imtech ICT alleen maar voor de laatste twee maanden meegenomen en die van Plusine ICT voor de laatste zeven maanden.
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CHIPSOFT 2014: 3

1 ChipSoft is de afgelo-
pen twee jaar blijven 

groeien, dit mede vanwege 
de uitstekende marktpositie 
van het bedrijf. Veel zieken-
huizen kiezen momenteel 
voor een nieuw elektronisch 
patiëntendossier en dit biedt 
kansen voor Chipsoft.

APPLE 2014: 1

2 Apple geeft in de Benelux 
slechts een beperkt in-

zicht in de financiële resulta-
ten. Door de cijfers van 2013 
en 2014 met elkaar te verge-
lijken, kon toch een score van 
0,510 worden bepaald. Dat is 
goed voor een tweede plek.

AVANADE 2014: 10

3 Avanade heeft de winst-
gevendheid en de solva-

biliteit weten te verbeteren 
ten opzichte van vorig jaar. 
Het is onbekend waardoor dit 
is veroorzaakt. Het leverde 
het bedrijf wel een sprong 
van plek 10 naar 3 op.

AFAS SOFTWARE 2014: 4

4 Afas Software laat de 
afgelopen jaren een 

constante groei zien. Dit 
kan worden toegeschreven 
aan de toename van het 
aantal klanten die kiezen 
voor een complete erp-
oplossing, zo staat te lezen 
in het jaarverslag van 2014.

BROTHER 2014: -

5 Brother, is nieuw in 
de lijst, dus een ver-

gelijking met cijfers van 
voorgaande jaren valt niet 
te maken. Een daling van 
de omzet en winst in het 
kantoorartikelensegment 
wordt echter wel gemeld in 
het jaarverslag van 2014.

ALCATEL-LUCENT 2014: -

6 Alcatel-Lucent zijn cijfers 
zijn sterk beïnvloed door 

overnames. In navolging 
hierop is de solvabiliteit 
gestegen, wat inhoudt dat 
het eigen vermogen sterk is 
genomen. Goede voor een 
binnenkomst op plek 6.

NSPYRE 2014: 22

7 Nspyre heeft een hogere 
omzet geboekt ten op-

zichte van het jaar ervoor. 
Dit kan veroorzaakt zijn door 
de overname van Irmato in 
2014. De overname door 
Altran is nog niet verwerkt 
in de cijfers van 2014.

GOOGLE 2014: 6

8 Google Nederland 
geeft maar een beperkt 

inzicht in de cijfers over 
2014. Als een vergelijk 
wordt gemaakt met het jaar 
ervoor, zijn er wel financi-
ele conclusies te trekken. 
Hieruit blijkt dat Google iets 
aan terrein moet prijsge-
ven en twee plekjes zakt.

AAREON 2014: 7

9 SG Automatisering heet 
tegenwoordig Aareon. 

De omzet daalde ten opzichte 
van het jaar ervoor. On-
bekend is waardoor dit is 
veroorzaakt. Hierdoor moest 
het bedrijf wel een klein 
stapje terug doen in de lijst.

SOLVINITY 2014: 11

10 ASP4all Bitbrains is 
recent omgedoopt 

tot Solvinity. De solvabiliteit 
is gedaald en de winstmarge 
is gestegen ten opzichte 
van vorig jaar. Dit werd 
mede veroorzaakt door een 
investering van durfkapi-
talist Vitruvian in 2014.

RES SOFTWARE 2014: -

11 Voor de hoge entree 
van Res Software in 

de financiële lijst zijn lastig 
oorzaken te benoemen. Wel 
is het zo dat Res in 2014 met 
zijn Res IT Store kwam, een 
platform van waaruit gebrui-
kers en de it-afdeling toegang 
hebben tot alle diensten, 
applicaties en data die ze 
nodig hebben om productief 
te kunnen zijn. Eerste klanten 
hiervan zijn onder andere de 
gemeente Kaag en Braassem 
en het SAAone-consortium.

RICOH 2014: -

12 Een vergelijking 
met de cijfers van 

voorgaande jaren is nog niet 
mogelijk, aangezien Ricoh 
nieuw is in de lijst. Wel heeft 
het bedrijf te maken met een 
daling van de omzet van-
wege consumentengedrag 
(minder printjes en daling 
prijzen) en een sterk concur-
rerende markt met prijsda-
lingen en minder afname.

VERIZON 2014: 20

13 Verizon had in 2013 
te maken met een 

daling van de omzet en winst 
vanwege het minder leveren 
van managed network servi-
ces en de strategische beslis-
sing om niet meer te focussen 
op low margin wholesale 
voice services. De daling 
ging gepaard met een lagere 
winstgevendheid in vergelij-
king met het voorgaande jaar.

EXACT 2014: 30

14 Exact zag de omzet en 
winst in 2014 stijgen. 

Dit vanwege een groei in het 
aantal klanten dat gebruik 
maakt van de diensten van 
Exact. De verbeterde finan-
ciële positie zorgt voor een 
sprong van zestien plekken 
in de lijst. Daar komt nog 
eens bij dat Exact in 2015 is 
overgenomen door Apax.
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BECHTLE DIRECT 2014: -

15 Ook Bechtle Direct 
is nieuw in de lijst, 

waardoor een vergelijking 
met de cijfers van voorgaande 
jaren nog niet mogelijk is. 
Het moederbedrijf, Bechtle 
AG, kende een sterke groei 
in het e-commerce segment.

TELE2 2014: 12

16 Tele2 kende in 2014 
een sterke daling 

van de winstgevendheid 
vanwege lagere marges op 
internet- en vaste telefonie-
aansluitingen. Daarnaast 
werd het bedrijf geconfron-
teerd met hogere kosten voor 
de mobiele telefonietak.

INFOR 2014: 35

17 Infor heeft meer 
winst, maar minder 

omzet geboekt dan het jaar 
ervoor. Cloudsoftware is een 
sterk opkomende markt, dit 
kan een reden zijn voor de 
hogere winstgevendheid. De 
sprong met achttien plek-
ken is in ieder geval groot.

ICT AUTOMATISERING
 2014: 26

18 De verkoop van 
Duitse divisie en de 

extra verkoop van licenties 
hebben bij ICT Automati-
sering gezorgd voor extra 
omzet in 2014. Het bedrijf 
stijgt daardoor acht plekken 
ten opzichte van de finan-
ciële lijst van vorig jaar.

INCENTRO 2014: -

19  Ook Incentro is nieuw 
in de lijst en is dus niet 

te vergelijken met voorgaan-
de jaren. Opvallend is dat 
het bedrijf in 2014 voor een 
kwart in handen is gekomen 
van het eigen personeel. 47 
van de 188 medewerkers 
kochten een aandeel in het 
bedrijf. Het participatiepro-
gramma kan lucratief zijn, in 
2013 steeg de waarde van het 
certificaat met 30 procent.

SCHUBERG 
PHILIS 2014: 31

20 De solvabiliteit en 
winstgevendheid 

bleven in 2014 bij Schu-
berg Philis vrij constant, 
ondanks een uitbreiding 
van het klantenbestand 
met onder andere Jumbo 
en Actiam. Toch stijgt het 
bedrijf elf plekken op de lijst.

TOPICUS 2014: -

21 Wederom een nieuw-
komer, wederom een 

lastig vergelijk. Ordina en To-
picus hebben een samenwer-
kingsovereenkomst gesloten 
voor spaar- en beleggings-
producten. Ook heeft Topicus 
Simac Onderwijs overge-
nomen, een leverancier van 
softwareoplossingen voor het 
voortgezet onderwijs en on-
derdeel van Simac Techniek.

INTERXION 2014: 27

22 Bij Interxion werden 
extra diensten afge-

nomen door cloud en ma-
naged service providers. Dit 
droeg bij aan een sterke groei 
van de omzet in 2013 en een 
vijf plekken hogere notering 
ten opzichte van vorig jaar.

ORANGE BUSINESS 
SERVICES 2014: -

23 Orange Business 
Services levert interne 

diensten voor de Orange-
groep, net als Apple Benelux 
trouwens. Daarnaast werden 
er in 2014 meerdere nieuwe 
opdrachten binnengehaald 
en werd het bestaande 
contract met luchtvaartauto-
matiseerder Sita uitgebreid.

ZIGGO 2014: 15

24 Er zijn niet oorzaken 
beschikbaar waarom 

het met Ziggo financieel 
beter gaat. Wel is het zo dat 
het bij analyse van de cijfers 
alleen om de resultaten van 
Ziggo gaat. Hierin zijn dus nog 
niet de resultaten van UPC 
verwerkt waarmee Ziggo is ge-
fuseerd. UPC heeft het niet tot 
de financiële eindlijst geschopt.

EUROFIBER 2014: 40

25 Eurofiber kende een 
uitbreiding van het 

klantenbestand in 2014 en 
breidde haar marktaandeel 
uit ten koste van KPN. Re-
centelijk werd Eurofiber voor 
875 miljoen euro verkocht 
aan investeringsmaatschap-
pij Antin Infrastructure 
Partners. Dit is nog niet 
verwerkt in de cijfers.

FINANCIËLE TOP 100

TOP 15 
NEDERLANDSE 
ICT-BEDRĲ VEN

 1 ChipSoft
 2 Afas Software
 3 Solvinity  (voorheen ASP4all en Bitbrains)

 4 Res Software
 5 Exact
 6 ICT Automatisering
 7 Incentro
 8 Schuberg Philis
 9 Topicus
 10 Legian
 11 Surfnet
 12 Ordina
 13 Switch
 14 Scholten Awater
 15 Centric
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LEGIAN 2014: 32

26 De stijging van Legian 
op de financiële lijst 

is niet echt goed te benoe-
men. Het bedrijf wist in 
crisistijd tegen de markttrend 
in te groeien en daar lijkt 
Legian het afgelopen jaar de 
vruchten van te plukken. Het 
bedrijf stijgt zes plekken.

ECONOCOM 2014: 29

27 In 2014 is de omzet 
van Ecocnocom 

sterk gestegen, maar is de 
winstgevendheid gedaald. 
Ondanks dit wisselende beeld 
klimt het bedrijf toch twee 
plekken op de financiële lijst 
ten opzichte van vorig jaar.

METRIXLAB 2014: 66

28 In 2013 is de omzet 
van MetrixLab sterk 

gestegen, echter is ook hier 
de winstgevendheid gedaald. 
Of het bedrijf volgend jaar 
nog in de lijst staat, valt 
te bezien want het ging in 
2014 op in zijn Japanse 
branchegenoot Macromill.

SURFNET 2014: 58

29 De omzet van Surf-
net daalde licht in 

vergelijking met 2013. Een 
eventuele aanleiding hiervan 
zou kunnen zijn dat ontwik-
kelprojecten verantwoorde-
lijk zijn voor een groot deel 
van de omzet. Toch wist het 
bedrijf een enorme sprong te 
maken op de financiële lijst.

MSI 2014: 43

30 Er is niet echt een 
reden te benoemen 

voor de sterke omzetdaling 
van MSI in 2013. Wel maakt 
het bedrijf in 2014 veel goed 
en betreedt het volgens on-
derzoeksbureau IDC voor het 
eerst de top 10 van wereld-
wijd opererende pc-leveran-
ciers met een negende plek.

SOGETI 2014: 34

31 Sogeti deed het in 
2014 naar behoren. 

De omzet bleef constant, 
maar wel is de winstgevend-
heid sterk toegenomen. 
Daarom noteert de ict-dienst-
verlener drie plekken winst 
ten opzichte van vorig jaar.

ORDINA 2014: 69

32 Ordina legt de oorzaak 
van een dalende om-

zet in 2014 bij het wegvallen 
van een aantal grote projecten 
, het bedrijf is erg afhankelijk 
van overheidsprojecten, en 
een verminderende vraag van 
klanten uit de telecom- en 
energiesector. Toch stijgt 
Ordina wel flink op de lijst.

SWITCH IT 
SOLUTIONS 2014: 60

33 De cijfers van 2013 
en 2014 laten bij 

Switch IT Solutions een 
verbetering zien van de 
solvabiliteit en een verslech-
tering van de winstgevend-
heid. Toch weet Switch IT 
Solutions enorm te stijgen 
op de financiële lijst dit jaar.

SCHOLTEN 
AWATER 2014: 48

34 Het gaat goed met 
Scholten Awater. 

Uitbreiding van het klan-
tenbestand, met name in 
de onderwijs- en overheids-
markt, heeft geleid tot een 
sterke groei van de omzet 
in 2014. Daarom stijgt het 
bedrijf van plek 48 vorig 
jaar naar plek 34 dit jaar.

CENTRIC 2014: -

35 De score van Cen-
tric is gestegen in 

vergelijking met vorig jaar, 
dit omdat er anders naar 
de cijfers van het bedrijf is 
gekeken. Daarom komt het 
bedrijf met stip de financiële 
lijst binnen op positie 35.

T-MOBILE 2014: 25

36 De hogere kosten 
die T-Mobile heeft 

moeten maken voor de 
mobiele telefonietak (inves-
teringen in 4G-netwerken), 
heeft de solvabiliteit in 2013 
doen verslechteren. De 
omzet is nagenoeg onver-
anderd gebleven. Wel daalt 
het bedrijf op de lijst.

MYBRAND 2014: -

37 Met stip binnenge-
komen: myBrand. 

Het vergroten van markt-
aandeel en uitbreiding 
van het dienstenportfolio 
op het gebied van test- en 
kwaliteitsmanagement 
droegen bij aan een groei 
van de omzet in 2014.

TOP 15
ICT-
DIENSTVERLENERS

 1 Avanade
 2 Nspyre
 3 ICT Automatisering
 4 Incentro
 5 Schuberg Philis
 6 Topicus
 7 Interxion
 8 Orange Business Services
 9 Legian
 10 MetrixLab
 11 Surfnet
 12 Sogeti
 13 Ordina
 14 Switch
 15 Centric
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HITT 2014: 44

38 Een hogere instroom 
van orders in eerste 

helft boekjaar 2013 was 
de reden voor de hogere 
omzet bij Hitt. Tevens is 
het bedrijf weer winstge-
vend, wat een positief effect 
heeft gehad op de score.

INFOTHEEK 2014: 64

39 Infotheek timmert 
lekker aan de weg, 

maar toch is een reden van 
de stijging op de lijst moeilijk 
te verklaren. Wel wordt 
de lijst van volgend jaar 
interessant, want met het 
onderbrengen van verhuur in 
een eigen divisie, het openen 
van kantoren in Italië en 
Bulgarije en de overnames 
van Nimble IT, Network2Day 
en 4Launch gebeurt er veel 
op het financiële front.

TOMTOM 2014: 46

40 De divisie Telematics 
van TomTom pres-

teerde bovengemiddeld in 
2014. De solvabiliteit is geste-
gen, waar de winstgevendheid 
is gedaald. In 2015 is John 
de Mol trouwens als inves-
teerder in TomTom gestapt.

MIRABEAU 2014: 100

41 Mirabeau presteerde 
in vergelijking met 

het jaar ervoor beter. Een 
duidelijke stijging was te 
zien in de omzet en winst-
gevendheid. Gevolg is 
een mega sprong van plek 
100 naar positie 42.

BCT 2014: 33

42 Een lichte daling 
in de winstgevend-

heid in 2014 heeft bij BCT 
geleid tot een lagere score 
dan vorig jaar. Hopelijk 
heeft het samenvoegen van 
vier kantoren tot een nieuw 
hoofdkantoor in Sittard een 
positief effect op de resul-
taten van volgend jaar.

PQR 2014: 42

43 De omzet uit Citrix-
gerelateerde diensten 

is bij PQR meer dan verdub-
beld in 2013 en 2014. Echter 
zorgde de stijging in omzet 
niet voor een sterke stijging 
in de winstgevendheid, 
waardoor het eindresultaat in 
de lijst nagenoeg gelijk blijft.

OGD ICT-
DIENSTEN 2014: 41

44 OGD ict-diensten 
noteerde vlakke resul-

taten. De cijfers ten opzichte 
van vorig jaar zijn constant 
gebleven en er hebben geen 
noemenswaardige veran-
deringen plaatsgevonden. 
Vandaar een vergelijkbare 
positie met vorig jaar.

PLANON 2014: 56

45 Meer vraag naar 
‘SaaS based trans-

actions’ heeft bij Planon 
geleid tot een hogere omzet 
en winst in 2013. Daarnaast 
is ook de winstgevendheid 
toegenomen. Daarom een 
mooie stijging op de lijst.

TOPDESK 2014: -

46 Een daverende entree 
van Topdesk in de 

lijst, maar een verklaring 
is niet echt te geven. Wel 
tekende Topdesk in 2014 
een mooie nieuwe klant 
op: SSC-ICT Haaglanden. 
Daar gaan ze werken met de 
servicemanagementsoftware 
van Topdesk in plaats van de 
HP Servicedesk-software.

ATOS 2014: 67

47 Atos kende een 
verhoogde activi-

teit in de publieke sector. 
Tevens sloot Atos in 2014 
overeenkomsten met onder 
andere Achmea, BAM en 
Gasunie. Gevolg: een flinke 
stijging op de financiële lijst.

ESRI 2014: 59

48 De softwaremarkt 
voor geografische 

kaarten trekt erg aan. Dit 
heeft de omzet van Esri doen 
stijgen in 2014, met een 
hogere klassering als gevolg.

IRDETO 2014: -

49 Irdeto doet het 
vooral internationaal 

erg goed. Vorig jaar werd 
er een contract binnenge-
haald met Liberty Global. 
Hierdoor kwam er onder 
andere in Nederland video 
on demand op IP-devices 
beschikbaar als clouddienst.

TOP 15
BEURSGENOTEERDE 
ICT-BEDRĲ VEN*

 1 Apple
 2 Brother
 3 Alcatel-Lucent
 4 Nspyre
 5 Google
 6 Aareon (voorheen SG Automatisering)

 7 Ricoh
 8 Verizon
 9 Bechtle
 10 Tele2
 11 ICT Automatisering
 12 Interxion
 13 Orange Business Services
 14 Ziggo
 15 Econocom

*Hierbĳ  is het uiteindelĳ ke moederbedrĳ f 
in beschouwing genomen
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ACCENTURE 2014: 38

50 De omzet van Accen-
ture is lichtelijk toege-

nomen in 2013 en 2014, maar 
winstgevendheid en solvabili-
teit zijn gedaald. Een groeien 
bpo-industrie biedt kansen 
voor de dienstverlener.

MISCO 
SOLUTIONS 2014: 18

51 Misco Solutions 
was tot eind 2014 

actief onder de naam SCC 
Services. De dividenduit-
kering heeft de solvabiliteit 
verslechtert, wat heeft 
geleid tot een lagere score in 
vergelijking met vorig jaar.

MOTIV 2014: -

52 Een vergelijking met 
de cijfers van voor-

gaande jaren is nog niet mo-
gelijk, aangezien Motiv nieuw 
is in de lijst. In 2014 werden 
mooie opdrachten binnen-
gehaald bij Evidos, Reviva 
en de gemeente Houten.

INFORMATICA 2014: 73

53 Groei in het cloud 
computing-segment 

biedt veel potentieel, ook 
voor Informatica. Toch zien 
we een daling in de omzet 
ten opzichte van vorig jaar. 
Desondanks weet het bedrijf 
twintig plekken te stijgen.

NETAPP 2014: -

54 Als onderdeel van 
een grotere onderne-

ming vinden er bij NetApp 
interne verrekeningen 
plaats. Hierdoor zijn de 
cijfers lastig te vergelijken. 
Wel gaat het goed met 
NetApp en daardoor een 
mooie entree in de lijst.

SIOUX 2014: -

55 Sioux heeft veel 
overnames gedaan 

in 2014 en 2015, Wel is 
het bedrijf afhankelijk van 
grote klanten als ASML, 
maar ook Sony, NXP, 
Océ, Siemens, TomTom, 
Cisco en Bosch. Het be-
drijf realiseerde een sterke 
groei van de solvabiliteit en 
winstgevendheid in 2013.

T-SYSTEMS 2014: 75

56 De winstgevendheid 
van T-Systems is in 

2013 constant gebleven ten 
opzichte van vorig jaar. Daar-
om een bescheiden maar wel 
hogere notering in de lijst.

PEAK-IT 2014: 49

57 De cijfers van Peak-
IT zijn ten opzichte 

van vorig jaar constant 
gebleven. Er hebben geen 
noemenswaardige veran-
deringen plaatsgevonden. 
Daarom een iets lagere 
positie dan vorig jaar.

KEYLANE 2014: -

58 Keylane komt voort 
uit een fusie van 

Quinity en Actuera in 2014, 
waardoor het momenteel 
nog niet mogelijk is om 
de cijfers te vergelijken en 
analyseren. Quinity stond 
vorig jaar nog op plek 18.

OCOM  2014: 47

59 Ocom, eigenaar van 
de merken LeaseWeb, 

EvoSwitch, FiberRing en Da-
taXenter, behaalt veel schaal-
voordelen, maar door investe-
ringen in een nieuw datacenter 
zijn de kosten hoger uitgeval-
len. De winstgevendheid is 
daardoor afgenomen in 2013.

UNICA 
SCHUTTE ICT 2014: -

60 De cijfers van Unica 
Schutte ICT zijn nog 

niet te vergelijken vanwege de 
fusie. Het Unica-concern liet 
een sterke groei zien in 2014, 
waarschijnlijk door stijging 
in consumenten- en onderne-
mersvertrouwen en de aan-
trekkende economie. Daar-
naast heeft de reorganisatie 
zijn vruchten afgeworpen.

HCL 2014: -

61 De Indiase ict-
offshore-specialist 

HCL is nieuw is in de lijst, 
waardoor een vergelij-
king met de cijfers van 
voorgaande jaren nog niet 
mogelijk is. Als het bedrijf 
volgend jaar weer tot de top 
100 weet door te dringen, 
dan komt dat waarschijn-
lijk door hun Nederlandse 
samenwerking met Aegon.

INFO SUPPORT 2014: -

61 Voor Info Support 
heeft de ontwik-

keling van (maatwerk)
software gezorgd voor een 
sterke groei van de omzet 
in 2013. In 2014 werden 
meerdere opdrachten bij 
woningcoöperaties bin-
nengehaald, maar ook bij 
banken en een zorginstelling.

INGRAM MICRO 2014: 86

63 Ict-distributeur 
Ingram Micro 

maakt een mooie sprong 
op de financiële lijst. Meer 
vraag naar mobility, sup-
ply chain en cloudoplos-
singen heeft de omzet sterk 
doen stijgen in 2013.

TECHACCESS 2014: -

64 Nog een ict-distri-
buteur: TechAcces. 

Uit de jaarrekening blijkt 
een sterke omzetgroei in 
2014 door meer vraag naar 
draadloze en storagepro-
ducten. Wat financieel 
ook goed geholpen heeft 
is dat Van Lanschot Par-
ticipaties is ingestapt met 
een minderheidsbelang

ILIONX 2014: 85

65 Het gaat goed met 
ilionx, maar een oor-

zaak hiervoor is niet beschik-
baar. Mogelijk dat de over-
name van Evoxe, leverancier 
van software voor de media-
sector, bijgedragen heeft aan 
een beter financieel resultaat.



NOVEMBER 2015 77

FINANCIEEL ONDERZOEK

XXXXXXXX

SOFTWARE AG 2014: -

66 Een vergelijking 
met de cijfers van 

voorgaande jaren is nog 
niet mogelijk, aangezien 
het bedrijf nieuw is in de 
lijst. Wereldwijd is de omzet 
uit licenties gegroeid en de 
winstgevendheid van consul-
ting steeg met 13 procent.

BT 2014: 81

67 BT realiseerde een 
lagere wholesale 

voice-omzet en een lagere 
omzet op customer premise 
equipment. Ondanks een 
dalende omzet is er wel meer 
winst geboekt in vergelij-
king met vorig boekjaar.

IBM 2014: 84

68 De cijfers van IBM 
laten een verbetering 

van de solvabiliteit zien, 
maar een verslechtering 
van de winstgevendheid. 
Wereldwijd steeg de omzet 
in clouddiensten, net als de 
omzet in business Ook de 
mobile en securityonder-
delen lieten groei zien.

CIBER 2014: 52

69 De omzet van Ciber 
was vergelijkbaar 

met het jaar ervoor, echter 
is de winst sterk afgenomen. 
Daarom een lagere klasse-
ring op de financiële lijst.

VODAFONE 2014: 72

70 De cijfers van Voda-
fone ten opzichte 

van vorig jaar zijn constant 
gebleven. Er hebben geen 
noemenswaardige veran-
deringen plaatsgevonden. 
Daarom ook een vergelijkba-
re klassering met vorig jaar.

PROACT 2014: -

71 Ook Proact is niet 
in de lijst waardoor 

een vergelijking niet mo-
gelijk is. In 2014 haalde 
het opdrachten binnen bij 
onder andere Abab Ac-
countants en Adviseurs, 
Catena en stichting Montes-
sori Scholengemeenschap 
Amsterdam en grote klanten 
als Bol.com en Huisman.

INTEL 2014: -

72 Ook Intel doet zijn 
intrede in de lijst. Een 

betere financiële positie werd 
mogelijk veroorzaakt door 
een aantrekkende verkoop 
van chips aan de pc-markt. In 
het tweede en derde kwartaal 
van 2014 werden er in ieder 
geval records genoteerd.

PIROX 2014: -

73 Als nieuwkomer zijn 
de resultaten van Pi-

rox niet te vergelijken met vo-
rig jaar. Ook een oorzaak voor 
de betere financiële positie is 
niet te geven. Via zusterbe-
drijf Sitecom heeft het goed 
grip op netwerken voor thuis 
en klein zakelijk gebruik.

VX COMPANY 2014: 74

74 De cijfers van VX 
Company zijn ten op-

zichte van vorig jaar constant 
gebleven. Er zijn geen noe-
menswaardige veranderingen 
te benoemen. Daarom precies 
dezelfde positie als vorig jaar.

SENTIA 2014: -

75 Een vergelijking 
met de cijfers van 

voorgaande jaren is niet 
mogelijk, aangezien Sentia 
nieuw is in de lijst. Sentia 
heeft overnames gedaan, en 
doet dat nog steeds, en de 
vraag naar managed hosting- 
en clouddiensten groeit sterk.

DIMENSION DATA 2014: -

76 Ook voor Dimension 
Data is geen vergelij-

kingsmateriaal beschikbaar. 
Mogelijk dat de betere finan-
ciële positie werd veroorzaakt 
door de overnames van Nex-
tiraone, Nexus en Teliris. Ook 
werd een mooi contract in de 
wacht gesleept met Vitens.

COMPAREX 2014: 76

77 Uit de jaarrekening 
van Comparex blijkt 

een omzetgroei vanwege het 
acquisitiebeleid. Er werd ook 
nog een softwareklus in de 
wacht gesleept bij Justitie.

TOP 15
WEDERVERKOPERS 
VAN HARD- EN 
SOFTWARE

 1 Bechtle
 2 Econocom
 3 Scholten Awater
 4 Infotheek
 5 PQR
 6 Misco Solutions
 7 Ingram Micro
 8 TechAccess
 9 Pirox
 10 Comparex
 11 Copaco
 12 Tech Data
 13 P-Hold  (Paradigit/ISL Automatisering)

 14 VCD IT Groep
 15 Centralpoint.nl
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QNH 2014: -

78 QNH valt financieel, 
net als Fast Flex, 

onder Q24 Beheer. In 2014 
wordt de omzet op een andere 
manier geïnterpreteerd dan in 
2013, waardoor een vergelij-
king van de cijfers niet opgaat. 
In 2014 haalde QNH het werk-
plekbeheer van de provincie 
Friesland als opdracht binnen.

CYCLOMEDIA 2014: -

79 De overheid is een 
belangrijke klant 

van Cyclomedia. Het bedrijf 
wordt een steeds belangrij-
kere speler in de markt voor 
kaartinformatie. CycloMe-
dia heeft recentelijk ook 
nieuw kapitaal aangetrok-
ken voor verdere groei.

VALID 2014: 77

80 De financiële cijfers 
van Valid zijn verge-

lijkbaar met vorig jaar, met 
een vergelijkbare positie tot 
gevolg. Intern stapte het op 
een individuele en flexibele 
beloning voor medewerkers 
over en ook werd in 2014 
het ict-beheercontract met 
OCI Nitrogen verlengd.

AXIANS 2014: 78

81 De cijfers van 
Axians zijn sterk 

beïnvloed door de overname 
van Imtecht ICT in 2014. 
Daarnaast nam Axians eerder 
dat jaar ook al Plusine ICT 
over. We zijn benieuwd 
hoe volgend jaar de klasse-
ring van Axians zal zijn, nu 
moedermaatschappij Vinci 
Energies alle ict-activiteiten 
in Axians heeft gebundeld.

COPACO 2014: 92

82 De omzet van Copaco 
is sterk gestegen ten 

opzichte van vorig jaar. 
De dienstverlener is te-
vens een nieuwe business 
unit gestart die zich richt 
op energiebesparende en 
intelligente oplossingen voor 
woon- en werkomgevingen.

DELOITTE 
CONSULTING 2014: 63

83 Ten opzichte van 
vorig jaar is de omzet 

van Deloitte Consulting 
gestegen, maar de winstge-
vendheid is gedaald. Daarom 
twintig plekken verlies in de 
financiële lijst van dit jaar.

GARTNER 2014: 79

84 Gartner liet een lichte 
groei zien in moei-

lijke economische omstan-
digheden. Daarbij werkt 
de reputatie van Gartner 
in het voordeel. Wel zakt 
het bedrijf iets op de lijst.

QUINT WELLINGTON 
REDWOOD 2014: -

85 Quint Wellington 
Redwood is nieuw in 

de lijst waardoor er geen ver-
gelijkingsmateriaal beschik-
baar is. Wel werd het bedrijf 
in 2014 uitgeroepen tot beste 
outsourcing-adviseur ter we-
reld en werd het vizier gericht 
op internationale expansie.

CTAC 2014: 98

86 Sturen op marges en 
het beheersen van 

kosten hebben bij Ctac geleid 
tot een beter operationeel 
resultaat, zo blijkt uit de 
jaarrekening. Ook werden er 
contracten in de wacht ge-
sleept met onder andere CCV, 
Dela Vastgoed en Vivare.

AT&T 2014: 94

87 In 2013 was er bij 
AT&T een daling van 

de omzet. Een oorzaak kan 
de grote afhankelijk zijn van 
Shell als klant. Wel werd 
een iets hogere positie op de 
financiële lijst gerealiseerd.

SIMAC ICT 2014: 89

88 De cijfers van Simac 
ICT ten opzichte 

van vorig jaar zijn constant 
gebleven, er hebben geen 
noemenswaardige veran-
deringen plaatsgevonden. 
Daarom ook een vergelijk-
bare klassering in de lijst.

TALISMAN 
SOFTWARE 2014: -

89 Talisman Software 
doet ook zijn intrede 

in de lijst waardoor er geen 
vergelijkingsmateriaal of 
oorzaken beschikbaar zijn. 
Als bemiddelaar van ict-
specialisten timmert het in 
ieder geval flink aan de weg, 
getuigen samenwerkingen 
met onder andere HP-CDS 
en Inhuurproces.nl.

TOP 15
SOFTWARE-
BEDRĲ VEN

 1 ChipSoft
 2 Afas Software
 3 Google
 4 Aareon  (voorheen SG Automatisering)

 5 Res Software
 6 Exact
 7 Infor
 8 Hitt
 9 Planon
 10 Topdesk
 11 Esri
 12 Irdeto
 13 Informatica
 14 Keylane  (voorheen Actuera en Quinity)

 15 Software AG
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CAESAR GROEP 2014: -

90 Caesar Groep is 
dit boekjaar weer 

winstgevend, zo blijkt uit de 
jaarrekening. Dit wordt mede 
veroorzaakt door verbeterde 
marktomstandigheden op 
het gebied van big data, 
cloud en mobile. Daarom 
nieuw binnen in de lijst.

CEGEKA 2014: 50

91 Een vergelijking van 
de cijfers van 2013 

met de cijfers van 2014 is 
lastig te maken, want in 
2014 nam Cegeka het bedrijf 
Brainforce over. Het inge-
zette groeiplan heeft nog niet 
zijn effect, want het bedrijf 
keldert op de financiële lijst.

TECH DATA 2014: 68

92 De aanleiding voor 
de sterke groei van 

de omzet van Tech Data in 
2013/2014 is waarschijnlijk 
de overname van ETC en 
SDG. Toch moet de ict-
distributeur op de lijst een 
flinke stap terug doen.

TATA CONSULTANCY 
SERVICES 2014: 62

93 Tata Consultancy 
Services meldt in 

zijn jaarrekening 2013/2014 
een sterke groei van het 
klantenbestand. Toch werd 
er verlies gedraaid vanwege 
de afschrijving omtrent de 
acquisitie van Alti SA.

P-HOLD (PARADIGIT/
ISL AUTOMATISERING)
 2014: -

94 Een sterke groei van 
webwinkels wordt 

als een gevaar gezien voor 
Paradigit. Toch weet de 
holding erboven, P-Hold (ook 
eigenaar van ISL Automatise-
ring), nog goede financiële cij-
fers te rapporteren. Dit heeft 
een plek in de lijst tot gevolg.

VCD IT GROEP 2014: -

95 Ook de VCD IT Groep 
is nieuw in de lijst en 

dus niet te vergelijken met 
vorig jaar. Wel tekende het 
eind 2014 het Diakonessen-
huis uit Utrecht als klant op 
en via de unit Business Intel-
ligence werd supermarkt-
keten Hoogvliet gestrikt.

SALESFORCE 2014: -

96 Salesforce dankte een 
sterke omzetgroei 

in 2013/2014 aan zijn cloud 
computing-divisie. Als belang-
rijke klant heeft het bedrijf 
onder andere PostNL. Voor 
die klant werd in 2014 een 
crm-clouddienst ontwikkeld.

NCCW 2014: -

97 De cijfers van NCCW 
zijn ten opzichte van 

vorig jaar constant gebleven, 
echte veranderingen zijn niet 
te benoemen. Wel was er in 
2014 onduidelijkheid over de 
overname door Unit4. Deze 
ging niet door, het bedrijf 
kwam voor 51 procent in 
handen van het manage-
ment en personeel, maar wel 
werd er een partnerschap 
met Unit4 aangegaan.

CENTRALPOINT.NL 2014: -

98 Centralpoint.nl is 
nieuw in de lijst. 

In 2014 werden meerdere 
grote contracten in de wacht 
gesleept. De meest grote 
strategische wijziging was 
het opzetten van de Business 
Solutions-tak. Zakelijk gezien 
zullen we Centralpoint.nl dus 
vaker tegen gaan komen.

BLUECIELO 
ECM SOLUTIONS 2014: -

99 BlueCielo ECM 
Solutions timmert 

vooral wereldwijd goed aan 
de weg. In Nederland werd in 
2014 onder andere Trafi-
gura als klant opgetekend en 
betrok het bedrijf zijn nieuwe 
hoofdkantoor in Hoofddorp.

TELEPLAN 2014: -

100 Teleplan sluit de 
financiële lijst van 

dit jaar. Doordat het nieuw is 
op de lijst, zijn de resultaten 
niet met vorig jaar te vergelij-
ken. Belangrijkste ontwikke-
ling voor Teleplan in 2014 is 
de opening van een Innova-
tion Centre in Estland. ■

TOP 15
ICT-BEDRĲ VEN 
WAARIN EEN
INVESTERINGS-
MAATSCHAPPĲ  
PARTICIPEERT

 1 Solvinity  (voorheen ASP4all en Bitbrains)

 2 Res Software
 3 Exact
 4 Eurofi ber
 5 MetrixLab
 6 Switch
 7 Scholten Awater
 8 PQR
 9 OGD ict-diensten
 10 Keylane (voorheen Actuera en Quinity)

 11 TechAccess
 12 Sentia
 13 CycloMedia
 14 Copaco
 15 Quint Wellington Redwood




