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Financiële resultaten
Het jaar 2018 kenmerkt zich voor Unica door sterke 
groeicijfers. De omzet steeg met ruim 20% naar € 477 
miljoen (2017: € 398 miljoen) en de EBITDA steeg van 
€ 29,4 miljoen in 2017 naar € 35,2 miljoen in 2018, 
eveneens een stijging van 20%. De resultaten zijn 
tot stand gekomen door de autonome groei van de 
bestaande onderdelen en de effecten van de in 2017 
geacquireerde bedrijven Pro-Fa Automation en Nsecure. 
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar werd een 
omzetstijging van meer dan 10% behaald en ten opzichte 
van vijf jaar geleden is de omzet van Unica meer dan 
verdubbeld. 

Acquisities
2018 was het eerste volledige jaar van Triton 
als meerderheidsaandeelhouder in Unica. De 
investeringsmaatschappij heeft de identiteit, waarden 
en langetermijnvisie van Unica omarmd en die belofte is 
in de praktijk waargemaakt. Voor wat betreft acquisities 
vonden er in 2018 twee overnames plaats: Boele Fire 
Protection, gespecialiseerd in watervoorzieningen voor 
brandveiligheidsinstallaties, en ICT-bedrijf Dotwood, 
gespecialiseerd in oplossingen op het gebied van 
Microsoft Dynamics. De in 2017 geacquireerde bedrijven 
Nsecure en Pro-Fa Automation zijn succesvol ingebed in 
het netwerk van bedrijven, in respectievelijk de clusters 
Unica Security en Unica Industry Solutions. 

Integrale dienstverlening
De behoeften van opdrachtgevers overstijgen steeds 
vaker het specifieke domein van één Unica-bedrijf. 
Omdat Unica opereert als een netwerk van bedrijven 
met negen clusters, vindt er steeds meer coördinatie 
plaats tussen de clusters bij het bedienen van klanten. 
Een aansprekend voorbeeld hiervan is de opdracht 
bij Rijkswaterstaat voor het integraal onderhoud van 
355 gebouwen en terreinen, de grootste opdracht 
ooit voor het cluster Building Services. Belangrijk 
blijft ook het vermarkten van gespecialiseerde 
kennis, zoals op het gebied van systeemintegratie. 
In opdracht van waterleidingbedrijf Vitens gaat Unica 
alle beveiligingssystemen voor 329 locaties integreren. 
Vitens gaat hiermee één Security Management Systeem 
implementeren en de systemen in vijf provincies hierop 
aansluiten. Ook in 2019 blijft de commerciële focus 
gericht op de vergroting van de onderlinge verbinding  
en kennisdeling tussen de clusters.

Medewerkers
De krapte op de arbeidsmarkt is in 2018 verder 
toegenomen. Unica heeft daarom nog sterker ingezet 
op het behouden van medewerkers met het ‘People 
Strategy’ programma. Door volop aandacht te geven aan 
betrouwbaar, gezond en aantrekkelijk werkgeverschap 
bleef de uitstroom van medewerkers in 2018 beperkt.  
Het HR-beleid van de organisatie vraagt ook de komende 

Krachtig bedrijf met 85 jaar ervaring
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar groeide Unica met dubbele cijfers, waardoor 
het in 2018 een omzet van bijna een half miljard euro bereikte. Dankzij zijn 
stabiliteit en veelzijdigheid is Unica uitstekend gepositioneerd voor de veranderingen 
die de markt vraagt. Focus op innovatie, duurzaamheid, gerichte acquisities en het 
behouden en aantrekken van medewerkers zijn speerpunten van de strategie. 



jaren onverminderd veel aandacht. Sterke focus op het 
welzijn van medewerkers en de relevantie van thema’s als 
duurzaamheid, veiligheid en gezondheid helpen om de 
aantrekkelijkheid als werkgever te vergroten. 

Duurzaamheid
Vanuit zijn leidende positie als één van de meest 
duurzame technisch dienstverleners in Nederland is 
Unica blij dat er steeds meer concrete maatregelen op 
tafel komen om de energietransitie gestalte te geven. 
Unica volgt de lijn van branchevereniging Techniek 
Nederland en onderschrijft de noodzaak voor een 
breed gedragen Klimaatakkoord. Duurzaamheid zit al 
vele jaren in het DNA van Unica en het bedrijf is goed 
gepositioneerd om invulling te geven aan de uitdagingen 
die gesteld worden aan de gebouwde omgeving, een 
sector die verantwoordelijk is voor bijna 40% van de  
CO2-uitstoot. Unica helpt klanten om de complexe 
materie waar zij mee te maken hebben, eenvoudig en 
behapbaar te maken.

Innovatie
Het belang van innovatie in technologie en integrale 
concepten neemt toe. Om het innovatieve vermogen 
verder te versterken is Unica aangesloten bij 
Startupbootcamp en Rockstart, twee toonaangevende 
startup accelerators in Nederland. In 2018 is besloten een 
nog sterkere nadruk te leggen op de innovatiestrategie, 
dat in 2019 invulling krijgt met de vorming van het Unica 
Innovation Center. Deze strategische divisie zal samen 
met de bedrijvenclusters van Unica nog meer focus 
leggen op innovatie.

Blik op de toekomst
Unica is in de afgelopen jaren sterk gegroeid in 
omzet en winstgevendheid. De middellange termijn 
doelstelling van € 500 miljoen omzet is in 2018, eerder 

Een projectteam van vakspecialisten en trainees 
heeft in 2018 een plan gemaakt voor een meer 
structurele aanpak van innovatie binnen Unica. 
De innovatiekracht en gespecialiseerde kennis in 
het netwerk van bedrijven zijn onderscheidende 
kenmerken waarmee Unica wil blijven inspelen 
op de snel veranderende markt. Om de daarvoor 
benodigde innovaties beter te kunnen initiëren  
en ondersteunen, richt Unica in 2019 het Unica 
Innovation Center in. Deze strategische divisie 
gaat samen met en naast de bedrijvenclusters 
de innovaties binnen Unica meer structuur  
geven. Hiermee wordt nog meer nadruk gelegd  
op het innovatieve karakter van Unica.

Unica Innovation  
Center

dan verwacht, al bijna gehaald. Unica is een krachtig 
bedrijf met 85 jaar ervaring, dat door verbreding en 
verdieping van de kennisgebieden de afgelopen jaren 
nog relevanter en sterker is geworden. De strategie 
blijft om gecontroleerd te groeien, enerzijds autonoom 
en anderzijds door gerichte acquisities. In 2019 wordt 
ingezet op meerdere overnames die de clusters in het 
netwerk van bedrijven verder versterken. Het bieden 
van integrale oplossingen met een hoge toegevoegde 
waarde en hoogtechnologisch karakter blijft daarbij 
het uitgangspunt. Behoud van de sterke, mensgerichte 
cultuur en decentraal leiderschap zijn eveneens 
belangrijke onderdelen van de groeistrategie. Met zijn 
visie, stabiliteit, innovatiekracht en slagvaardigheid is 
Unica hiervoor goed gepositioneerd.



Kerncijfers

Geconsolideerde 
balans

Het jaarbericht 2018 is een beknopte weergave 
van het volledige financiële en maatschappelijke 
jaarverslag 2018 van Unica Groep. Het volledige 
jaarverslag kunt u downloaden via  
www.unica.nl/jaarverslag2018. 

Volledig jaarverslag

BEDRAGEN IN 1.000 EURO’S 2018 2017

Geconsolideerde gegevens

Gefactureerde omzet 476.532 397.580

EBITDA 35.230 29.369

Nettowinst 19.405 17.635

Verhoudingsgetallen

Current ratio 1,33 1,11

Solvabiliteit 41,7 35,8%

Rendement

EBITDA-marge 7,4% 7,4%

Maatschappelijk

Aantal medewerkers (fte’s) 2.365 2.201

BEDRAGEN IN 1.000 EURO’S 2018 2017

Actief

Vaste activa 43.523 45.082

Vlottende activa 121.036 92.459

Totaal activa 164.559 137.541

Passief

Eigen vermogen 68.661 49.256

Aandeel van derden 318 239

Voorzieningen 4.886 4.643

Kortlopende schulden 90.694 83.403

Totaal passiva 164.559 137.541

De in dit jaarbericht verstrekte cijfers zijn ontleend aan 
de jaarrekening 2018 van Unica Groep B.V. waarbij een 
controleverklaring van een onafhankelijke accountant is 
afgegeven.

Unica is dé allround technisch dienstverlener 
van Nederland en trendsetter in duurzame 
innovaties, die alle vraagstukken op het gebied 
van techniek in en om gebouwen oplost. Denk 
aan het toepassen van oplossingen op het 
gebied van installatietechniek, energie, ICT, 
internet of things (IOT) en smart buildings die 
bijdragen aan functionele, gezonde en veilige 
leef- en werkomgevingen. Unica zet de wensen 
en behoeften van klanten om in een kwalitatieve 
oplossing op maat. Met een slagvaardig netwerk 
van negen bedrijvenclusters en meer dan 2.500 
medewerkers behoort Unica tot de grootste 
technisch dienstverleners van Nederland.  
Voor meer informatie: www.unica.nl.

Over Unica

http://www.unica.nl/jaarverslag2018
http://www.unica.nl


Financiële ontwikkeling

* Prognose

Om de sociaal-maatschappelijke en ecologische 
prestaties ook in de komende jaren te versterken 
heeft Unica in 2018 een Sustainability Board
opgericht. In deze board zitten vertegenwoor-
digers uit de hele organisatie en is de interne 
expertise gebundeld rondom circulariteit, 
energie, supply chain, certificering en business 
development. Als leidraad hanteert de board de 
Sustainable Development Goals (SDG’s) van de 
Verenigde Naties. Uit deze SDG’s is een selectie 
gemaakt en worden activiteiten van Unica in 
de keten voorzien van concrete ambities en 
doelen. In 2019 gaat de board concrete acties 
formuleren om de ambities en doelen binnen  
de gehele Unica-organisatie uitdragen.

Sustainability Board
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