Persbericht
Willemstad, Curaçao,2 mei 2012
AamigoO Group N.V. (“AamigoO Group”) maakt voorlopige jaarcijfers 2011 bekend
Bruto-gefactureerde omzet 2011 gestegen naar € 156,2 miljoen ( 2010: 64,6 miljoen)
Bruto-omzetresultaat € 4,1 miljoen
Geconsolideerd resultaat na belastingen € 1,6 miljoen
Eigen vermogen bedraagt € 2,5 miljoen

Kerncijfers (voor accountantscontrole)
(x € 1.000)
Bruto facturatie waarde
Totaal directe kosten
Bruto-omzetresultaat
Totale operationele kosten
Bedrijfsresultaat
Negatieve goodwill
Financiele baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Belastingen
Resultaat op deelnemingen
Totaal resultaat
EBITDA
Groepsvermogen

2011

2010

156.225
152.170
4.056

64.671
61.826
2.845

4913
(857)

2015
830

3.577
(1.093)
1.627

3.595
(82)
4.343

(60)
(9)
1.558

(166)
4.177

378

1.890

2.473

1.401

Toelichting kerncijfers
Het geconsolideerde resultaat 2011 van AamigoO Group is het resultaat van de gehele onderneming na de
reverse listing in 2010. In het jaar 2010 zijn de resultaten van Source + NV met haar deelnemingen in de
consolidatie verwerkt vanaf 1 juli 2010. AamigoO Group had in 2010 geen zelfstandige omzet gerealiseerd.
In 2011 hebben de algemene economische omstandigheden de brutomarge onder druk gezet. Door een
toename van de omzet heeft AamigoO Group de daling van het bruto-omzetresultaat gedeeltelijk weten te
compenseren.
Gecorrigeerd voor éénmalige lasten 2011 en nagekomen inkoopkosten 2010 zou de ebitda over 2011 € 2,3
miljoen hebben bedragen. Indien de ebitda over 2010 eveneens voor de post nagekomen inkoopkosten 2010
gecorrigeerd zou worden, dan had de ebitda over 2010 € 1,1 miljoen bedragen in plaats van € 1,9 miljoen.

Gecorrigeerd voor nagekomen inkoopkosten van € 0,7 miljoen zou het bruto-omzetresultaat over 2011 € 4,7
miljoen hebben bedragen. Indien deze correctie ook op 2010 zou worden toegepast, dan had het brutoomzetresultaat € 2,1 miljoen bedragen over dat jaar.
Onder de operationele kosten van AamigoO Group zijn € 1,2 miljoen éénmalige lasten verantwoord, namelijk
€ 0,8 miljoen in verband met de overname van Corso, alsmede € 0,4 miljoen voor de start van de activiteiten van
AamigoO Services en Revl in de USA.
De personeelskosten zijn over 2011 gestegen ten opzichte van 2010. Dit was onder andere het gevolg van de
noodzakelijke inzet van een aantal tijdelijke medewerkers en verdere professionalisering van de AamigoO Group
organisatie.
Onder de afschrijvingen is € 1,1 miljoen verantwoord inzake de afschrijving op de waarde van het klantenbestand
en de merknaam van Source.
Indien Corso het gehele jaar onderdeel van AamigoO Group zou zijn geweest, dan waren de hierna volgende
financiële gegevens in de consolidatie over 2011 opgenomen.
Corso heeft, met haar deelnemingen, over 2011 een bruto facturatiewaarde gerealiseerd van € 266,3 miljoen
(2010: € 250,6 miljoen), met een bruto-omzetresultaat van € 6,6 miljoen (2010: € 6,2 miljoen). De EBITDA
bedroeg € 2,4 miljoen in 2011 tegenover € 3,2 miljoen in 2010. De bedrijfskosten exclusief afschrijvingen
bedroegen € 4,2 miljoen (2010: € 3,1 miljoen). De bedrijfskosten bestonden uit € 3,1 miljoen (2010: € 2,4
miljoen) personeelskosten en € 1,1 miljoen (2010: € 0,7 miljoen) overige bedrijfskosten.
Ontwikkelingen 2011
Het jaar 2011 stond voor Source in het kader van het herstructureren van de organisatie en het verstevigen van
het zakelijk fundament.
Corso is vanaf 28 december 2011 onderdeel van AamigoO Group. De omzet is in 2011 toegenomen, zowel bij
bestaande klanten als bij nieuw geacquireerde klanten (al dan niet via Europese aanbestedingen). De strategie
van Corso in Europa is gericht op een progressieve groei, waarbij de focus ligt op de uitbreiding en
doorontwikkeling van de internationale activiteiten, al dan niet door met lokale klanten internationaal m ee te
groeien.
Corso heeft in 2011 in Nederland en Engeland, ondanks de marktomstandigheden, stabiel kunnen opereren. In
Duitsland, Luxemburg en België lag in 2011 de focus op verbreding van de klantenportefeuille. Dit was in België
al terug te zien in de resultaten van 2011. Voor Duitsland en Luxemburg is de verwachting dat dit pas halverwege
2012 te bemerken is. Hierdoor zijn in deze landen de resultaten over 2011 enigszins achtergebleven. De
activiteiten in Frankrijk hebben zich zeer positief ontwikkeld, ondanks de hogere opstartkosten. Deze tendens zal
zich in 2012 naar alle waarschijnlijkheid voortzetten.
Toelichting details transactie overname Corso
Transactie en financiering
AamigoO Group heeft op 28 december 2011 alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Corso en haar
1
deelnemingen verworven voor een totale overnameprijs van € 24,3 miljoen, waarop in mindering zijn gebracht
verrekeningen van vorderingen op de verkoper, zodat de totale vergoeding die betaald is € 18,2 miljoen
bedraagt. JVS Invest heeft aan AamigoO Group een achtergestelde converteerbare lening verstrekt van € 2,8
miljoen gedurende twee jaar en een converteerbare lening verstrekt van € 1 miljoen gedurende drie jaar.
Ontwikkelingen na balansdatum
Als onderdeel van de algemene groeistrategie heeft AamigoO Group begin dit jaar een kantoor geopend in San
Francisco. In de Verenigde Staten is gekozen om onder de naam REVL te opereren. REVL is een online
platform dat mensen de mogelijkheid biedt een persoonlijk 'merk' en carrièrepad te ontwikkelen. REVL is
onderdeel van AamigoO Group voor 87,5%.
AamigoO Group heeft in maart bekendgemaakt dat onder voorbehoud van de uitkomst van het due diligence
onderzoek overeenstemming is bereikt over de verwerving van een 50% belang in Peerz BV (‘Peerz’). Daarnaast
heeft AamigoO Group gedurende drie jaar het recht haar belang uit te breiden naar 90%. Peerz, gevestigd te
Amsterdam, is een innovatief concept voor het maken van online gedragsprofielen.
Vanaf januari 2012 voert AamigoO Group overleg met de aandeelhouders van Adver-Online BV (‘Adver’), inzake
een mogelijke overname van Adver door AamigoO Group.
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Na aanpassing voor de reële waarde van de door verkoper verstrekte financieringen. De koopsom voor de
overname van Corso bedroeg € 25 miljoen.

Vooruitzichten
De directie ziet 2012 met vertrouwen tegemoet en verwacht dat de bruto- facturatiewaarde in 2012 fors zal
stijgen, mede door de afgeronde acquisitie van Corso.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op dinsdag 26 juni 2012. Het jaarverslag 2011
zal vanaf 9 mei te downloaden zijn van de website www.aamigoogroup.com
Op de financiële informatie zoals opgenomen in dit bericht is geen accountantscontrole toegepast. De accountant
heeft de controle nog niet afgerond en heeft nog geen controle verklaring afgegeven.

Over AamigoO Group N.V.
AamigoO Group NV bestaat thans uit:

Corso B.V. en Source + N.V.
Source en Corso zijn specialist op het gebied van het matchen van ZZP’ers, freelancers en professionals in
dienst bij derden op aanvraag van haar cliënten, op diverse kennisgebieden als ICT, financiële en administratieve
functies. Daarnaast verzorgen Corso en Source, als broker, de gehele of een deel van de inhuuradministratie
van haar opdrachtgevers, waarbij inhuurrisico’s geminimaliseerd worden en 100% contract compliancy wordt
gegarandeerd. Source en Corso zijn dagelijks verantwoordelijk voor meer dan 3.200 professionals op diverse
kennisgebieden.

AamigoO Services
AamigoO Services is het nieuwe internetportaal dat werknemers en werkgevers bij elkaar brengt. Voor
werknemers biedt AamigoO de mogelijkheid om zich in te schrijven voor fulltime banen, parttime banen en
opdrachten. Voor opdrachtgevers biedt AamigoO de mogelijkheid te zoeken in een database met fulltimers,
parttimers en ZZP’ers. Vervolgens kan er voor worden gekozen de werknemer direct zelf in dienst te nemen of
deze via AamigoO te gaan payrollen.

Voor meer informatie:
AamigoO Group NV
Citigate First Financial
Tel : 020 575 40 10
info@citigateff.nl

