Persbericht
Willemstad, Curaçao, 1 oktober 2012

Halfjaarverslag
Resultaten AamigoO Group NV 1e halfjaar 2012
“AamigoO verstevigt markpositie verder met integratie Corso”
Hoofdpunten 1e halfjaar 2012






Bruto facturatiewaarde stijgt naar € 207 miljoen (eerste helft 2011: € 71 miljoen)
Bruto-omzetresultaat stijgt, door afronding overname Corso ultimo 2011, naar € 4,6 miljoen
(eerste helft 2011: € 2,8 miljoen)
Bedrijfsresultaat daalt naar € 0,7 miljoen negatief (eerste helft 2011: € 1,3 miljoen positief)
Bedrijfslasten stijgen, onder meer door eenmalige integratie & herstructureringskosten van in
totaal circa € 1,1 miljoen in verband met integratie Corso en hogere opstartkosten REVL
Kostenbesparingen in gang gezet ter verbetering van resultaat.

Kerncijfers (voor accountantscontrole)
(x € 1.000)

1e halfjaar
2012

1e halfjaar
2011*)

Bruto facturatiewaarde

206.603

70.966

Netto-omzet
Kostprijs van de omzet
Bruto-omzet resultaat

17.909
-13.312
4.597

7.166
-4.319
2.847

3.243
2.082
5.325

847
698
1.545

-728

1.302

1.100

0

372

1.302

30-6-2012
-527
-0,08

30-6-2011
1.414
0,21

Lonen en salarissen
Algemene beheerskosten
Bedrijfslasten
EBITDA

Eenmalige integratie & herstructurering
Genormaliseerd EBITDA

Eigen vermogen
Eigen vermogen per aandeel

e

*) de activiteiten van Corso BV zijn eind 2011 aangekocht en derhalve opgenomen in het 1 halfjaar 2012.

Toelichting op de resultaten
Bedrijfsresultaat
AamigoO Group NV (“AamigoO Group” of “AamigoO”) boekte over het eerste halfjaar van 2012 een
bruto facturatiewaarde van € 207 miljoen (eerste halfjaar 2011: € 71 miljoen). Het brutoomzetresultaat steeg naar € 4,6 miljoen van € 2,8 miljoen in het eerste halfjaar 2011. Het EBITDAresultaat kwam vooral als gevolg van circa
€ 1,1 miljoen aan eenmalige integratie &
herstructureringslasten verband houdend met de integratie van Corso en hogere opstartkosten voor
REVL uit op € 0,7 miljoen negatief (eerste halfjaar 2011: 1,3 miljoen positief). Na correctie voor
eenmalige lasten bedroeg de EBITDA € 0,4 miljoen positief.
Bruto-omzetresultaat
Eind 2011 is de overname van Corso door AamigoO geëffectueerd, waardoor de halfjaarcijfers 2011
niet direct vergelijkbaar zijn met de halfjaarcijfers 2012. Het bruto-omzetresultaat pro-forma inclusief
Corso BV is het eerste halfjaar 2011 € 1,6 miljoen hoger dan het eerste halfjaar 2012. De dalingen
zijn het gevolg van afname van de vraag en prijsdruk als gevolg van de huidige moeilijke
economische omstandigheden.
Bedrijfslasten
De salariskosten zijn het eerste halfjaar van 2012 met € 2,4 miljoen gestegen naar € 3,2 miljoen
(eerste halfjaar 2011 pro-forma inclusief Corso stijging met € 1,1 miljoen). Deze stijging is onder
andere veroorzaakt doordat in het kader van de integratie van Corso tijdelijk extra personeel is
aangetrokken. Naar verwachting zullen deze kosten er de komende periode uit gaan lopen. De
overige bedrijfskosten zijn met € 1,4 miljoen gestegen naar € 2,1 miljoen over de eerste helft van het
jaar 2012 (eerste halfjaar 2011 pro-forma inclusief Corso stijging met € 0,9 miljoen). Deze stijging is
veroorzaakt door de eenmalige lasten verband houdend met de integratie Corso en hogere
opstartkosten voor REVL van circa € 1,1 miljoen.
Financiële lasten en afschrijvingen
De financiële lasten over het eerste halfjaar van 2012 bedroegen € 1,8 miljoen (eerste helft 2011: €
0,1 miljoen). De stijging van de financieringslasten is voornamelijk het gevolg van de financiering van
de acquisitie van Corso. De afschrijvingen in het eerste halfjaar 2012 bedroegen € 1,5 miljoen als
gevolg van de reguliere afschrijving op goodwill.

Belangrijkste ontwikkelingen eerste helft 2012
Operationeel
Ondanks de huidige moeilijke economische omstandigheden heeft AamigoO in de eerste helft van
2012 haar marktpositie verder verstevigd. Zo werden meerjarige contracten afgesloten met diverse
ministeries die zullen bijdragen aan de verdere groei van de onderneming. De investeringen die
AamigoO heeft gedaan in REVL hebben ertoe geleid dat er van de zomer een pilot (‘private beta
release’) is gelanceerd, waar mensen worden gematched op basis van ervaring, vaardigheden,
interesses, talenten en werkomgeving. De samenwerking met Peerz ondersteunt het online in kaart
brengen van de (management) vaardigheden, zoals momenteel ontwikkeld wordt door REVL.
Hiermee geeft AamigoO verder invulling aan de uitrol van haar online search&match dienstverlening.

Versterking van het eigen vermogen
Per 30 juni 2012 staat er voor € 3,0 miljoen aan converteerbare obligatieleningen aan bestaande
aandeelhouders op de balans. Om het eigen vermogen te versterken is AamigoO in constructief
overleg met de houders van deze converteerbare obligatieleningen met als doel deze te converteren
naar eigen vermogen. Het groepsvermogen is in het eerste halfjaar van 2012 gedaald met € 3,0
miljoen en bedraagt € 0,5 miljoen negatief per 30 juni 2012 tegenover € 2,5 miljoen positief per 31
december 2011.
De afschrijvingen over immateriële vaste activa bestaande uit merknamen en klantenbestanden ten
bedrage van in totaal € 1,5 miljoen zijn samen met de eenmalige integratie & herstructureringskosten
van in totaal circa € 1,1 miljoen – als gevolg van de integratie van Corso en hogere opstartkosten
REVL - debet aan het negatief geconsolideerd eigen vermogen van AamigoO Group NV. Zonder

deze posten zou het geconsolideerd eigen vermogen € 2,1 miljoen positief zijn. Dit heeft ook een
negatief effect op de solvabiliteit. De afschrijvingen hebben geen impact op de liquiditeit. De
vennootschap beschikt over voldoende liquiditeit en daarnaast over voldoende bankfaciliteiten om te
voldoen aan haar korte termijn verplichtingen. Het geconsolideerde eigen vermogen van Corso BV en
Source+ NV, de belangrijkste werkmaatschappijen van AamigoO Group NV zijn ultimo juni 2012 en
ook thans positief.
Inmiddels is een kostenbesparingsprogramma in gang gezet om het bedrijfsresultaat te verbeteren.
De eerste effecten van de kostenbesparingen zullen vanaf het 3e kwartaal 2012 zichtbaar worden en
vanaf medio 2013 geheel zijn geëffectueerd.

Vooruitzichten
Gelet
op
de
aanhoudend
uitdagende
economische
omstandigheden
is
een
kostenbesparingsprogramma in gang gezet om het bedrijfsresultaat te verbeteren. Daarnaast zal
door investeringen in de ICT- omgeving de organisatie efficiënter worden en beter aan de vraag van
klanten kunnen voldoen. De eerste effecten van de kostenbesparingen zullen vanaf het 3e kwartaal
2012 zichtbaar worden en vanaf medio 2013 geheel zijn geëffectueerd.

Betrokkenheid accountant
Op het cijfermateriaal is geen accountantscontrole uitgevoerd.

Bestuursverklaring
De halfjaarcijfers 2012 geven een getrouw beeld van de activa, de passiva, de financiële positie en de
winst of het verlies van AamigoO Group en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen
ondernemingen.
De halfjaarcijfers geven een getrouw beeld omtrent de toestand per 30 juni 2012 en de gang van
zaken gedurende de eerste helft van het boekjaar van AamigoO Group NV en de met haar verbonden
ondernemingen, waarvan de gegevens in haar halfjaarcijfers zijn opgenomen. Tevens geeft zij een
getrouw overzicht van de verwachte gang van zaken op het gebied van de investeringen, de
omzetontwikkeling en de rentabiliteit zoals hiervoor reeds beschreven.
De bedrijfsactiviteiten hebben geleid tot een operationeel verlies (EBITDA) van € 0,7 miljoen.
Naar de mening van het Bestuur van AamigoO Group heeft in de eerste helft van het boekjaar geen
wijziging plaatsgevonden van de risico’s die zijn vermeld in de opgenomen risicoparagraaf in het
jaarverslag 2011. Ook voor de komende zes maanden voorziet het Bestuur hierin geen wijziging. De
interne risicobeheersings- en controlesystemen van AamigoO Group hebben een verbetering laten
zien.
Curaçao, 1 oktober 2012
Het Bestuur
United International Trust

Over AamigoO Group N.V.
AamigoO Group NV bestaat uit:
AamigoO Group bestaat uit 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 (Verenigde Staten) gestart. Het online platform biedt
mensen de mogelijkheid een persoonlijk ‘merk’ en carrièrepad te ontwikkelen waarmee de kandidaat
zichzelf centraler op de arbeidsmarkt kan positioneren.
AamigoO Services BV heeft de intentie het nieuwe internetportaal te worden dat werknemers en
werkgevers bij elkaar brengt. Voor werknemers biedt AamigoO Services de mogelijkheid om zich in te
schrijven voor fulltime banen, parttime banen en opdrachten. Voor opdrachtgevers biedt AamigoO
Services de mogelijkheid te zoeken in een database met fulltimers, parttimers en ZZP-ers.
Vervolgens kan ervoor worden gekozen de werknemer direct zelf in dienst te nemen of deze via
AamigoO Services te payrollen.

Einde bericht

Voor verdere informatie belt u:
AamigoO Group N.V.
contactpersoon:
de heer mr. P.R. Zwart
Tel.nr.: +31 (0)6 53 15 00 74
www.AamigoOGroup.com

Halfjaarcijfers (niet gecontroleerd)
De halfjaarcijfers bestaan uit:
- het geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
- de geconsolideerde balans
- het geconsolideerd mutatie overzicht van het eigen vermogen
- het kasstroomoverzicht
- de toelichting op de halfjaarcijfers

GECONSOLIDEERD OVERZICHT GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN
(niet gecontroleerd)
(bedragen in € 1.000)

(x € 1.000)

1e halfjaar
2012

1e halfjaar
2011

Bruto facturatiewaarde

206.603

70.966

Netto-omzet
Kostprijs van de omzet
Bruto-omzet resultaat

17.909
-13.312
4.597

7.166
-4.319
2.847

3.243
1.516
2.082
6.841

847
1.036
698
2.581

Bedrijfsresultaat

-2.244

266

Financiele baten en lasten

-1.803

-119

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen

-4.047

147

1.061

-120

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
na belastingen

-2.986

27

Toe te wijzen aan aandeelhouders van de vennootschap
Aandeel derden

-3.017
31

35
-8

Resultaat per aandeel

30-6-2012

30-6-2011

Resultaat per gewoon aandeel
Verwaterde winst per aandeel

0,440,44-

0,01
0,01

Eigen vermogen per aandeel

0,08-

0,21

Lonen en salarissen
Afschrijvingen
Algemene beheerskosten
Bedrijfslasten

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Uitstaand aantal aandelen
Gewogen gemiddeld aantal aandelen
*) 375.000 aandelen A worden in portefeuille gehouden

6.781.386
6.781.386

6.781.386 *)
5.328.001

GECONSOLIDEERDE BALANS (niet gecontroleerd)
(bedragen in € 1.000)

Geconsolideerde balans (niet gecontroleerd)
x € 1.000
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Belastingen
Overige vorderingen
Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA
Passiva
Groepsvermogen
Aandelenkapitaal
Agio
Overige reserves
Resultaat boekjaar
Aandeel derden

Latente belastingvoorziening
Langlopende schulden
Langlopende leningen
Kortlopende schulden
Leningen
Belastingen
Overige kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

30-6-2012
€

31-12-2011
€

27.651
1.721
2.720
32.091

28.070
1.789
2.731
32.590

2.148
73.257
7.720
83.125

1.148
76.505
31.822
109.475

115.217

142.064

30-6-2012
€

31-12-2011
€

573
10.699
8.7822.98630526-

573
10.699
10.0931.311
32.487

6.456

6.806

29.048

24.987

11.927
5.834
62.478
80.239

24.526
6.106
77.152
107.785

115.217

142.064

GECONSOLIDEERD MUTATIE OVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN
(bedragen in € 1.000)

Mutatie-overzicht Groepsvermogen
x € 1.000

Geplaatst en
gestort kapitaal

Agio

Overige
Reserves

Resultaat over
de periode

Totaal Eigen
vermogen

Aandeel
derden

Groepsvermogen

Boekwaarde per 1 januari 2011
Resultaat bestemming
Uitgifte aandelen
Resultaat over de periode
Boekwaarde per 30 juni 2011

195
348
543

2.609
8.090
10.699

5.5974.193
8.4389.842-

4.177
4.19328
12

1.384
28
1.412

17
8
25

1.401
36
1.437

Boekwaarde per 1 januari 2012
Resultaat bestemming
Resultaat over de periode
Boekwaarde per 30 juni 2012

573
573

10.699
10.699

10.0931.311
8.782-

1.311
1.3112.9862.986-

2.490
2.986496-

32730-

2.487
526-

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT PER 30 JUNI 2012
(bedragen in € 1.000)
Het kasstroomoverzicht wordt volgens de indirecte methode opgesteld.
30-6-2012
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen in immateriele vaste activa
Afschrijvingen in materiële vaste activa
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

30-6-2011

2.244-

266

1.406
110
1.061
332

987
50
-40
1.263

3.248

6.309-

14.67511.094-

3.4638.509-

1.4891.622-

111245-

14.205-

8.865-

9874211

1002639-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

15.223-

9.030-

Mutatie aandeel derden
Mutatie kortlopende leningen
Mutatie obligatie- en onderhandse leningen
Aflossing bancaire leningen
Mutatie langlopende leningen

2612.2403143594.061

3.426
333-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

24.101-

5.937-

Stand liquide middelen begin van het boekjaar
Stand liquide middelen eerste halfjaar boekjaar
Mutatie liquide middelen

31.822
7.720
24.101-

8.733
2.796
5.937-

Veranderingen in het werk k apitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden
(excl.kortlopend deel vd langlopende schulden)
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Rente
Belastingen
Kasstroom uit operationele activiteiten
(Des)Investeringen in immateriële vaste activa
(Des)Investeringen in materiële vaste activa
(Des)Investeringen in financiële vaste activa

TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS
Waarderingsgrondslagen
De waarderingsgrondslagen toegepast in de halfjaarcijfers zijn gelijk aan de waarderingsgrondslagen
van toepassing op de jaarrekening van AamigoO Group NV. Voor een volledig overzicht van de
waarderingsgrondslagen verwijzen wij u naar de gepubliceerde jaarrekening 2011. De halfjaarcijfers
zijn in overeenstemming met de bepalingen van IAS 34.
1

Gesegmenteerde informatie

De bedrijfssegmenten zijn afzonderlijk georganiseerd en worden geleid op basis van de aard van de
producten en de diensten, waarbij ieder segment een strategische business unit vertegenwoordigt die
verschillende producten levert en verschillende markten bedient.
Interne verrekenprijzen tussen de bedrijfssegmenten worden op zakelijke basis bepaald op een wijze
die vergelijkbaar is met transacties met derden. De opbrengsten, kosten en resultaten per segment
omvatten tevens de onderlinge transacties tussen de bedrijfssegmenten, die bij de consolidatie
worden geëlimineerd.
Bruto omzet

HY 2012
199.958

HY 2011
66.219

HY 2012
6.636

HY 2011
4.747

Netto omzet
Resultaat

13.540
1.381

2.416
1.195

4.359
345

4.747
68

Activa
Investeringen
Verplichtingen
Financiele baten en lasten
Belastingen
Afschrijvingen

73.207
9
92882
1.17041
21

28.931
12
29.749
5237215

1.740
578
41

126
94
1151

HY 2012
9

HY 2011
-

HY 2012
206.603

HY 2011
70.966

9
4.712-

1.235-

17.908
2.986-

7.163
28

40.270
139
15.832
6591.019
94

13.489
14
11.265
58267
1.020

115.217
148
109.292
1.8331.060
116

42.546
26
41.108
1111201.036

De balansposten zijn per ultimo boekjaar 2011, de posten uit de winst- en verliesrekening hebben
betrekking op het eerste halfjaar 2011 cq. halfjaar 2012.

2

Mutatie overzicht (im)materiële vaste activa

x € 1.000

Immateriele
vaste activa

Materiele
vaste activa

Aanschafwaarden
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde 1 januari 2012

30.198
2.12828.070

1.966
1771.789

Investeringen
Afschrijvingen
Boekwaarde 30 juni 2012

987
1.40627.651

42
1101.721

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de volgende termijnen en percentages.

Klantenbestand
Merknaam

in jaren

in jaren

9
10-15

11%
6,7% - 10%

3

Mutatie overzicht langlopende leningen

De langlopende leningen zijn als volgt opgebouwd:

1 januari 2012
Opname langlopende leningen
Aflossing langlopende leningen
Waardering converteerbare leningen
30 juni 2012

4

24.987
4.270
524314
29.047

Seizoensinvloeden

De seizoensinvloeden op het resultaat zijn marginaal.
5

Dividenduitkeringen

In de eerste helft van het boekjaar zijn geen dividenduitkeringen gedaan. Deze worden thans ook niet
voorzien voor de tweede helft van het boekjaar.
6

Risico’s en onzekerheden

De risico’s en onzekerheden die worden geïdentificeerd hebben betrekking op het kredietrisico, het
liquiditeitsrisico, het valutarisico en het renterisico. Het Bestuur is van mening dat de risico’s en
onzekerheden niet gewijzigd zijn in 2012 ten opzichte van de in de jaarrekening 2011 genoemde
risico’s en onzekerheden en verwijst voor een uitgebreide toelichting hierop naar de jaarrekening
2011. Economische omstandigheden kunnen van invloed zijn op de grootte van de risico’s en
onzekerheden, echter het Bestuur is van mening dat deze niet groter zijn dan ten opzichte van
voorgaande periode(n).
Kredietrisico
Het kredietrisico vloeit voort uit liquide middelen, afgeleide financiële instrumenten en deposito’s bij
banken en financiële instellingen, en uit de transacties met debiteuren. Het maximale risico waaraan
de groep is blootgesteld is de boekwaarde van de financiële activa zoals opgenomen in de balans.
Het kredietrisico vloeit hoofdzakelijk voort uit debiteuren. De groep heeft een debiteurenportefeuille
van kredietwaardige klanten verspreid over diverse regio’s.
Liquiditeitsrisico
Cash flow analyses worden uitgevoerd door werkmaatschappijen en de groep als geheel. De groep
monitort de liquiditeitsbehoefte om voldoende liquiditeiten aan te houden voor operationele activiteiten
danwel om tijdig liquiditeiten aan te trekken door financieringen zonder (extern) gestelde limieten te
overschrijden.
Valutarisico
Het beleid van de onderneming is erop gericht om geen contracten anders dan in euro’s af te sluiten.
Renterisico
De groep heeft rentedragende leningen. Voor deze leningen zijn rentepercentages gebaseerd op
Euribor met een opslag overeengekomen. Voornoemde leidt tot een kasstroom renterisico.

