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Positief eerste kwartaal voor Novisource 

 
 
Novisource heeft in het eerste kwartaal 2021 goede resultaten behaald. De omzet over het eerste 
kwartaal is met 1,4 procent gestegen tot 3,6 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) kwam uit op 
0,46 miljoen euro, een verdubbeling ten opzichte van het eerste kwartaal 2020. Verder zijn de 
voorschotten NOW 1.0 & 2.0 per ultimo april 2021 volledig terugbetaald omdat het omzetverlies door 
de COVID-crisis uiteindelijk beperkt is gebleken. 
 
De volledige focus op consultancy diensten zorgde voor de stijging in rendement. Novisource 
profiteerde van de goede inzetbaarheid van de professionals en een aanhoudende vraag van klanten 
in de strategisch gekozen kennisdomeinen. 
 
De goede resultaten komen in belangrijke mate voort uit een hoge productiviteit en strakke sturing op 
de kosten. Bovendien profiteerde Novisource van relatief lage opname van vakantie. 
 
De operationele ontwikkeling ligt op koers om de doelstelling voor 2021 – een recurring EBITDA van 
1,9 miljoen euro – te realiseren. In het eerste kwartaal lagen zowel omzet als recurring EBITDA boven 
begroting. Met recurring EBITDA wordt gedoeld op de operationele winstgevendheid. Bijzondere 
baten en lasten, bijvoorbeeld reorganisaties of juridische kosten, zijn daarin niet inbegrepen. 
 
Op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast. 
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Over Novisource N.V.  

Novisource (NOVI: AEX) is specialist in change management. Novisource staat midden in een dynamische wereld die draait 
om verandering en vernieuwing. Deze tijd vraagt om consultants met een specifiek specialisme. Unieke professionals die in 
staat zijn om resultaat te bereiken binnen werkthema's als regulatory change, information services, information security en 
digital transformation. Dagelijks vertalen onze consultants actuele thema’s op het gebied van business en IT naar de 
bedrijfsvoering van organisaties in met name de financiële sector. Zo helpt Novisource haar opdrachtgevers met het 
realiseren van veranderambities. Novisource is tevens gespecialiseerd in het verbeteren en verrijken van bedrijfsprocessen. 
Of het nu gaat om applicatie integratie (SOA) of business process management (BPM). Bezoek voor meer informatie over 
Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen onze website https://novisource.nl.  
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