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Positief resultaat in transitiejaar 2013

Omzet Source groeit 22,7% tot 203,5 miljoen
Hoofdpunten boekjaar 2013:







Stijging van de bruto-omzet van 22,7% naar 203,5 miljoen euro;
Positief netto resultaat van 1,4 miljoen euro;
Operationele winst(EBITDA) ondanks bijzondere lasten positief (0,8 miljoen euro);
Sterk verbeterde EBITDA
Positief eigen vermogen
Goedgekeurde jaarverslag beschikbaar op de website

2013 jaar van verandering
Het jaar 2013 was voor Source Group N.V. een transitiejaar. In het tweede kwartaal 2013 werd afscheid
genomen van een aantal bedrijfsonderdelen, waaronder Corso. Bedrijfsmatig werd gekozen voor een
meer externe focus, waarbij de opdrachtgevers en de flexwerkers weer centraal staan. In de tweede helft
hebben wij duidelijk gemerkt dat de versterkte focus op opdrachtgever en flexwerker in de markt wordt
geapprecieerd.
Met de gemaakte keuzes is Source teruggekeerd naar de kerncompetenties van het bedrijf. Source is
thans weer een transparante organisatie met een gezonde ambitie en een heldere en ‘down to earth’
visie op de markt. Dankzij de in 2013 genomen stappen kunnen we ons vol focussen op de toekomst.
Hogere omzet, resultaat en marge
De bruto facturatie-omzet nam in 2013 toe met € 37,6 miljoen tot € 203,5 miljoen ofwel een stijging ten
opzichte van 2012 van 22,7%. Deze sterke groei is geheel autonoom (zonder acquisities) tot stand
gekomen, waarbij de groei zowel bij bestaande als nieuwe klanten plaatsvond. De brutomarge nam
vrijwel in dezelfde verhouding toe tot € 4,7 miljoen (+ € 0,9 miljoen).

Mede door het positieve resultaat op verkochte en beëindigde bedrijfsactiviteiten van per saldo € 2,2
miljoen is het gerealiseerde resultaat 2013 positief € 1,4 miljoen. Het netto resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening activiteiten (- € 0,85 miljoen ) is nadelig beïnvloed door eenmalige lasten van een €
0,5 miljoen, die onder andere samenhangen met de verkoop, alsmede afschrijving en amortisaties van €
1,3 miljoen. In 2013 is een positieve EBITDA uit voortgezette activiteiten van € 0,8 miljoen
(genormaliseerd € 1,3 miljoen) gerealiseerd. De winst per aandeel over 2013 komt uit op € 0,18 (2012: € 0,80).
Het eigen vermogen is mede door het positieve resultaat en een doorgevoerde herfinanciering positief €
0,4 miljoen. De onderliggende werkmaatschappij (Source + NV) heeft een bevredigende solvabiliteit.
De vennootschap streeft ernaar de balansverhoudingen in de komende jaren verder te versterken.
Verwachtingen voor komende jaren
Het ingezette traject van Source als Managed Service Provider zorgt ervoor dat Source het
inhuurproces voor haar klanten verder kan optimaliseren. Source verwacht dat deze vorm van Resource
Proces Outsourcing (RPO) de komende jaren een aanzienlijke vlucht zal nemen. Dit zal naar
verwachting een positieve impuls geven aan de resultaten van Source en tevens aan de resultaten van
haar klanten.
De afgesloten overeenkomst eind december 2013 met Atos Nederland past in deze strategie. Voorts
verwacht Source verder te kunnen groeien in Europa met eigen vestigingen en via partnerships met
internationale leveranciers. Source ambieert preferred supplier van bedrijven te zijn op het gebied van
matchmaking, staffing en contractbeheer.
Jaarverslag 2013
Voor de uitgebreide informatie wordt verwezen naar het goedgekeurde jaarverslag over 2013. Het
jaarverslag is beschikbaar via de website van Source: www.sourcegroupnv.nl . De jaarlijkse
aandeelhoudersvergadering zal eind juni gehouden worden in Utrecht. De agendastukken zullen tijdig
op de website worden geplaatst.
Vooruitzichten 2014
Source heeft in 2013 een stevige basis gelegd voor een gezonde bedrijfsmatige ontwikkeling in de
komende jaren. Hoewel het thans nog te vroeg is om een concrete prognose uit te spreken, ziet de
directie de ontwikkeling in het boekjaar 2014 met vertrouwen tegemoet.
Over Source Group N.V.
Source is specialist op het gebied van het matchen van ZZP-ers, freelancers en professionals met een
ICT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de
inhuuradministratie van haar corporate opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s
geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij
inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor meer dan 1.700
professionals.
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