Persbericht
Willemstad, Curaçao, 18 mei 2012.

Resultaten AamigoO Group NV 1e kwartaal 2012
‘Stijging van de bruto-facturatiewaarde gerealiseerd van € 70 miljoen, een stijging van 218%
ten opzichte van het eerste kwartaal 2011.’
Highlights 1e kwartaal 2012




Bruto-facturatiewaarde € 102 miljoen (eerste kwartaal 2011: € 32 miljoen), exclusief Corso is
een bruto-facturatiewaarde van € 39 miljoen gerealiseerd.
De autonome omzetgroei bedroeg 20 %. Brutomarge steeg naar € 2,5 miljoen (eerste
kwartaal 2011: € 0,9 miljoen)
AamigoO breidt activiteiten uit naar Scandinavië

Kerncijfers (geen accountantscontrole)
(x € 1.000)

Q1-2012

Q1-2011

Bruto facturatiewaarde
Totaal directe kosten
Bruto-omzetresultaat

102.449
99.927
2.522

32.173
31.234
938

81
1.863
1.944

6
572
578

578

360

Verkoopkosten
Algemene beheerkosten, excl. afschrijvingen
EBITDA

Toelichting resultaten
AamigoO Group NV (“AamigoO Group” of “AamigoO”) heeft over het eerste kwartaal 2012 een
stijging van de bruto-facturatiewaarde gerealiseerd van € 70 miljoen, ofwel een stijging van 218% ten
opzichte van het eerste kwartaal 2011. Op autonome basis steeg de omzet met 20%. De brutofacturatiewaarde is gestegen naar € 102 miljoen (Q1 2011: € 32 miljoen. Het bruto-omzetresultaat
steeg met € 1,6 miljoen naar € 2,5 miljoen van € 0,9 miljoen in het eerste kwartaal 2011.
Het EBITDA-resultaat kwam uit op € 0,6 miljoen (eerste kwartaal 2011: € 0,4 miljoen).
De resultaten van Corso zijn vanaf 1 januari 2012 geconsolideerd.
Ontwikkelingen eerste kwartaal
Na het afronden van de overname van Corso ultimo 2011 heeft AamigoO in het eerste kwartaal de
integratie van Corso binnen de AamigoO Group ingezet. Tijdelijk zijn extra krachten ingezet, voor de
integratie van administratieve processen en management informatiesystemen. Deze extra
operationele kosten hebben een negatief effect op de resultaat ontwikkeling in het eerste kwartaal. De
Directie verwacht in het derde kwartaal een aantal backoffice werkzaamheden te kunnen
samenvoegen, die vanaf het vierde kwartaal zullen bijdragen aan winstverbetering.
In het eerste kwartaal is € 0,4 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling van nationale en internationale
activiteiten. De investerings verplichtingen voor REVL bedragen in 2012 twee miljoen dollar.
In het eerste kwartaal heeft Corso van meerdere Nederlandse netwerkbeheerders de opdrachten
gekregen tot bemiddeling van ict- en technische specialisten. Corso treedt als ict-makelaar op. Met de
opdrachten is een omzet gemoeid van ongeveer € 10 miljoen in de komende vier en twintig maanden.

In Denemarken heeft AamigoO in het eerste kwartaal een nieuwe werkmaatschappij opgericht, om
invulling te kunnen geven aan de verwachte vraag vanuit Scandinavië. AamigoO verwacht dat vanaf
het derde kwartaal 2012 de vestiging in Denemarken operationeel zijn en vanaf dit moment zal gaan
bijdragen aan de omzet.
In Zwitserland is Corso Contracting, onderdeel van AamigoO door een wereldwijd opererende
telecomorganisatie aangewezen tot een van de core suppliers.
In België heeft AamigoO met een van haar klanten, een internationaal softwarehuis, een contract
gesloten voor de levering van brokerdiensten. Met dit contract is in 2012 een bruto-facturatiewaarde
gemoeid van ongeveer € 60 miljoen.
Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Op dinsdag 26 juni 2012 vindt de algemene vergadering van aandeelhouders van AamigoO plaats in
Willemstad, Curaçao. De uitnodiging, agenda en toelichting op de agenda is op 14 mei jl. op de
website www.aamigoogroup.com gepubliceerd.
Betrokkenheid accountant
Op het cijfermateriaal in dit persbericht is geen accountantscontrole uitgevoerd.
Over AamigoO Group NV
AamigoO bestaat uit een meerdere bedrijfsonderdelen: Corso, Source, REVL en AamigoO Services.
Corso BV en Source +NV 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. Source is een 100% matchmaker. 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.
Corso en Source zijn inmiddels maandelijks verantwoordelijk voor meer dan 3.200 professionals op
diverse kennisgebieden.
REVL is in november 2011 vanuit San Francisco gestart om de kandidaat op de arbeidsmarkt
centraler stellen.
AamigoO Services BV 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.
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