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AamigoO Group NV publiceert definitieve cijfers 2010
Eenmalige opbrengst stuwt nettowinst
In navolging van de publicatie van de voorlopige jaarcijfers 2010 op 5 mei jongstleden, maakt
AamigoO Group NV (‘AamigoO’) vandaag haar definitieve jaarcijfers en de publicatie van het
jaarverslag 2010 bekend. Het jaarverslag is te lezen op de website van AamigoO:
www.aamigoogroup.com.
Uit de door de accountant gecontroleerde cijfers blijkt dat de nettowinst na belastingen over 2010
totaal € 4,2 miljoen bedraagt, in tegenstelling tot de eerder gemelde voorlopige nettowinst van € 0,6
miljoen. De aanpassing van de nettowinst is nagenoeg volledig het effect van de verwerking van de
overname van Source + NV (‘Source’) op 23 juni 2010 door J-Merce BV (thans AamigoO). Het
resultaat voorkomende uit de verwerking van deze acquisitie, conform IFRS en rekening houdend
met de waardebepaling (purchase price allocation), is direct verantwoord in de winst- en
verliesrekening voor een bedrag van € 3,6 miljoen.
De cijfers van Source zijn vanaf overnamedatum 23 juni tot en met 31 december 2010 meegenomen
en geven mede door seizoensinvloeden een niet-representatief beeld van de werkelijk gerealiseerde
omzet gedurende een heel jaar.
De financiële gegevens van Source over heel 2010 zijn als volgt:
•
•
•

Bruto-gefactureerde omzet Source € 128,7 miljoen
Netto-omzet Source € 13,6 miljoen
Brutomarge Source € 4,7 miljoen

AamigoO heeft over 2010:
•
•

Resultaat na belastingen € 4,2 miljoen
Eigen vermogen € 1,4 miljoen

In onderstaande tabel zijn de verschillen opgenomen tussen de definitieve cijfers 2010 en de op 5 mei
2011 gepubliceerde voorlopige cijfers 2010:
1

Kerncijfers
bedragen x € 1.000
Bruto-gefactureerde omzet

1

2010
Definitief
64.671

2010
voorlopig
63.789

De vergelijkende cijfers 2009 zijn aangepast onder toepassing van de IFRS regelgeving.

Netto-omzet

8.451

6.816

Bruto-omzetresultaat

2.845

2.741

EBITDA

1.890

1.666

Bedrijfsresultaat

830

1.101

Negatieve goodwill

3.595

Financiële baten en lasten
Resultaat voor belastingen
Nettowinst
Groepsvermogen
WPA (€) (voor reverse split)
WPA (€) (na reverse split)

(82)
4.343
4.177
1.401
0,10
0,80

(46)
1.055
621
3.269
0,06
0,48

Recente ontwikkelingen en vooruitzichten
Source heeft in de eerste maanden van 2011 haar positie in de markt verder weten te verstevigen.
Met de begin 2011 bezegelde overeenkomst met ASR Verzekeringen betreedt Source de financiële
sector. Andere belangrijke stappen voor deelname aan nieuwe tenders zijn gezet en hebben geleid
tot overeenkomsten met Nuon, de provincie Utrecht en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap.
Het streven is gericht op uitbouw van de succesvolle activiteiten van Source en de verdere
commercialisering van de online activiteiten van AamigoO (AamigoO.com). De online
(bemiddelings)activiteiten van AamigoO worden ontwikkeld vanuit het in 2011 opgerichte
AamigoO.com. AamigoO.com is de verwezenlijking van het nieuwe flexwerken waar opdrachtgevers
en werknemers elkaar via internet vinden en waar mutaties volledig digitaal worden verwerkt. Medio
2011 zal naar verwachting de digitale payrollportal worden opgeleverd. In de tweede helft van 2011
zal het online uitzendplatform hieraan gekoppeld worden. Dit zal verder bijdragen aan de realisering
van de internationale doelstellingen van AamigoO.
Op 25 mei jl. heeft AamigoO een overeenkomst voor exclusieve besprekingen met Avantus
Employment Group B.V. (‘Avantus’) bekendgemaakt. Avantus is de houdstermaatschappij van Corso
B.V. en haar werkmaatschappijen (‘Corso’). De exclusieve besprekingen betreffen de mogelijke
volledige overname van Corso door AamigoO. De onderhandelingen verlopen volgens planning. Een
combinatie met Corso past binnen AamigoO’s ambitie om een leidende rol te spelen in de nationale
en internationale markt van staffing services.
De directie van AamigoO acht het op dit moment nog te vroeg om een uitspraak te doen over de
verwachtingen voor geheel 2011. De halfjaarcijfers 2011 zullen uiterlijk 31 augustus 2011
gepubliceerd worden.
Over AamigoO Group N.V.
AamigoO Group NV bestaat thans uit:
Source + N.V.
Source is sinds mei 1999 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 verzorgt 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 is inmiddels maandelijks verantwoordelijk voor meer dan 1.200
professionals op diverse kennisgebieden.
AamigoO.com B.V.
AamigoO.com 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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