Persbericht
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Kwartaalverslag
Resultaten AamigoO Group NV eerste negen maanden 2012






e

Bruto-omzet bedroeg in het 3 kwartaal € 93,2 miljoen, de bruto-omzet voor de eerste negen
e
maanden kwam uit op € 299,8 miljoen per 30 september 2012 (1 negen maanden 2011: €
106,4 miljoen)
e
Bruto-marge nam, door afronding overname Corso ultimo 2011, in het 3 kwartaal toe met €
e
3,8 miljoen naar € 6,2 miljoen per 30 september 2012 (1 negen maanden 2011: € 3,4
miljoen)
e
EBITDA daalt in het 3 kwartaal met circa € 1 miljoen tot € 1,7 miljoen negatief per 30
e
september 2012 (1 negen maanden 2011: € 1,3 miljoen positief)
Kostenbesparingen in werking gesteld ter verbetering van resultaat.
REVL rondt eerste pilot af en bereidt zich voor op marktintroductie

Kerncijfers (voor accountantscontrole)
(x € 1.000)

3e kwartaal 2012

1e 9 maanden
2012

1e 9 maanden
2011*)

Bruto facturatiewaarde

93.173

299.776

106.400

Netto-omzet
Kostprijs van de omzet
Bruto-marge

10.494
-8.867
1.627

28.403
-22.179
6.224

9.205
-5.784
3.422

1.189
1.426
2.615

4.432
3.508
7.941

1.412
736
2.148

-988

-1.717

1.274

0

1.100

0

-988

-617

1.274

Lonen en salarissen
Algemene beheerskosten
Bedrijfslasten
EBITDA

Eenmalige integratie & herstructurering
Genormaliseerd EBITDA

*) de activiteiten van Corso BV zijn eind 2011 aangekocht en derhalve opgenomen in het 3e kwartaal 2012.

Toelichting op resultaten eerste negen maanden
Bedrijfsresultaat
e
AamigoO Group NV (“AamigoO Group” of “AamigoO”) boekte in het 3 kwartaal van 2012 een brutoomzet van € 93 miljoen, waarmee de bruto-omzet per 30 september 2012 uitkomt op bijna € 300
e
miljoen (30 september 2011: € 106,4 miljoen). De bruto-marge steeg in het 3 kwartaal met € 1,6
miljoen naar € 6,2 miljoen eind september 2012 (30 september 2011: € 3,4 miljoen). Het EBITDA-

e

resultaat is in het 3 kwartaal 2012 met € 1 miljoen gedaald naar € 1,7 miljoen negatief per 30
e
september 2012 (1 negen maanden 2011: 1,3 miljoen positief), met name als gevolg van circa € 1,1
miljoen aan eenmalige integratie- & herstructureringslasten verband houdend met de integratie van
Corso en hogere opstartkosten voor REVL. Na correctie voor eenmalige lasten bedroeg de EBITDA
in het 3e kwartaal € 0,6 miljoen negatief, als gevolg van de moeilijke economische omstandigheden
en relatief rustige zomermaanden, waarin normaliter minder uren worden gefactureerd in verband met
de vakanties.
Bruto-omzetresultaat
Eind 2011 is de overname van Corso door AamigoO geëffectueerd, waardoor de kwartaalcijfers 2011
niet vergelijkbaar zijn met de kwartaalcijfers 2012. De bruto-marge pro-forma inclusief Corso is in het
e
e
3 kwartaal 2011 € 2,7 miljoen hoger dan het 3 kwartaal 2012. De dalingen zijn het gevolg van
afname van de vraag en prijsdruk als gevolg van de huidige moeilijke economische omstandigheden.
Bedrijfslasten
e
De salariskosten zijn in het 3 kwartaal van 2012 met € 1,2 miljoen gestegen naar € 4,4 miljoen (ten
e
opzichte van het 3 kwartaal 2011 pro-forma inclusief Corso een stijging met € 1,0 miljoen). Deze
stijging is onder andere veroorzaakt doordat in het kader van de integratie van Corso tijdelijk extra
personeel is aangetrokken. Ten opzichte van de eerste helft van 2012 zijn de personeelslasten in het
e
3 kwartaal verhoudingsgewijs lager. Naar verwachting zullen deze kosten in de loop van volgend jaar
lager worden. De eerste effecten van de reorganisatie worden hiermee zichtbaar.
De overige bedrijfskosten zijn met € 1,4 miljoen gestegen naar € 3,5 miljoen per 30 september 2012
e
e
(3 kwartaal 2011 pro-forma inclusief Corso stijging met € 1,5 miljoen). Ook in het 3 kwartaal van
2012 werken de eenmalige lasten nog door.
Financiële lasten en afschrijvingen
De financiële lasten per 30 september 2012 bedroegen € 2,5 miljoen (30 september 2011: € 0,4
miljoen). De stijging van de financieringslasten is voornamelijk het gevolg van de financiering van de
acquisitie van Corso. De afschrijvingen per 30 september 2012 bedroegen € 2,4 miljoen (30
september 2011: € 1,6 miljoen) als gevolg van de reguliere afschrijving op goodwill. De
e
afschrijvingslast in het 3 kwartaal 2012 bedroeg € 0,8 miljoen.
e

Belangrijkste ontwikkelingen 3 kwartaal 2012
Operationeel
e
De economische ontwikkelingen raken in het 3 kwartaal de activiteiten van AamigoO. In vergelijking
met 2011 steeg de omzet en absolute marge door de overname van Corso. Een genormaliseerde
vergelijking toont een gedaald aantal verloonde uren en gerealiseerde procentuele marge in
vergelijking met vorig jaar. De aandacht in de markt voor flexibilisering van de human resources blijft
groot, evenals de aandacht om de kosten van deze flexibilisering te minimaliseren waardoor de druk
op de marge vooralsnog zal aanhouden. De aangekondigde kostenreductieprogramma’s lopen
inmiddels en zullen vanaf medio 2013 geheel zijn geëffectueerd en in de tweede helft van 2013
zichtbaar worden. REVL heeft de eerste pilot afgerond en bereid zich voor op de marktintroductie.
Versterking van het eigen vermogen
Per 30 september 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 met € 4,8 miljoen gedaald ten opzichte
van 31 december 2011 en bedraagt € 2,4 miljoen negatief per 30 september 2012.
De afschrijvingen over immateriële vaste activa bestaande uit merknamen en klantenbestanden van
in totaal € 2,4 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. Zonder deze posten zou het
geconsolideerd eigen vermogen € 1,0 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 en Source+ NV, de

belangrijkste werkmaatschappijen van AamigoO, zijn per 30 september 2012 positief. De
bedrijfsactiviteiten van de werkmaatschappijen zijn over de gerapporteerde periode niet negatief
beïnvloed door het negatief eigen vermogen van AamigoO.
Inmiddels loopt er een kostenbesparingsprogramma, zoals eind september aangekondigd, om het
bedrijfsresultaat te verbeteren. De effecten van deze kostenbesparingen zullen vanaf medio 2013
geheel zijn geëffectueerd en in de tweede helft van 2013 zichtbaar worden. De personeelskosten zijn
licht gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar 2012. De overige bedrijfskosten zijn vrijwel stabiel
gebleven.
Vooruitzichten
De interesse in de markt voor flexibilisering van human resources blijft groot, evenals de aandacht om
de kosten van deze flexibilisering te minimaliseren waardoor druk op de marge vooralsnog zal
aanhouden. Gelet op de aanhoudend uitdagende economische omstandigheden zijn de eerder
aangekondigde kostenbesparingsprogramma’s inmiddels in werking gesteld 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 in de tweede helft van 2013 zichtbaar worden, na voltooiing van de programma’s vanaf medio
2013.
Betrokkenheid accountant
Op het cijfermateriaal is geen accountantscontrole uitgevoerd.

Curaçao, 28 november 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

e

3 kwartaalcijfers (niet gecontroleerd)
e

De 3 kwartaal cijfers bestaan uit:
- het geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
- de geconsolideerde balans
- het geconsolideerd mutatie overzicht van het eigen vermogen
- het kasstroomoverzicht

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

1e 9 maanden
2012

1e 9 maanden
2011

Bruto facturatiewaarde

299.776

106.400

Netto-omzet
Kostprijs van de omzet
Bruto-omzet resultaat

28.403
-22.179
6.224

9.205
-5.784
3.422

Lonen en salarissen
Afschrijvingen
Algemene beheerskosten
Bedrijfslasten

4.432
2.408
3.508
10.348

1.412
1.560
736
3.708

Bedrijfsresultaat

-4.124

-286

Financiele baten en lasten

-2.493

-359

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen

-6.618

-645

1.671

62

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
na belastingen

-4.947

-583

Toe te wijzen aan aandeelhouders van de vennootschap
Aandeel derden

-5.012
65

-590
7

1e 9 maanden
2012
0,730,73-

1e 9 maanden
2011
-0,09
0,11-

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Resultaat per aandeel
Resultaat per gewoon aandeel
Verwaterde winst per aandeel
Eigen vermogen per aandeel
Uitstaand aantal aandelen
Gewogen gemiddeld aantal aandelen
*) 375.000 aandelen A worden in portefeuille gehouden

0,376.781.386
6.781.386

0,00
6.781.386
5.328.001

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

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

30-9-2012
€

31-12-2011
€

26.835
1.647
2.747
31.229

28.070
1.789
2.731
32.590

2.126
67.676
7.941
77.743

1.148
76.505
31.822
109.475

108.972

142.064

30-9-2012
€

31-12-2011
€

573
13.156
11.2394.947642.521-

573
13.156
12.5501.311
32.487

6.281

6.806

10.037

9.929

26.847
5.519
62.810
95.176

39.584
6.106
77.152
122.843

108.972

142.064

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

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 sept 2011

195
348
543

5.066
8.090
13.156

5.5971.720
8.43812.315-

1.720
1.720590590-

1.384
590794

17
7
24

1.401
583818

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

573
573

13.156
13.156

12.5501.311
11.239-

1.311
1.3114.9474.947-

2.490
4.9472.457-

36164-

2.487
2.521-

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT PER 30 SEPTEMBER 2012
(bedragen in € 1.000)
Het kasstroomoverzicht wordt volgens de indirecte methode opgesteld.
1e 9 maanden
2012

1e 9 maanden
2011

4.124-

286-

1.406
110
1.671
938-

1.480
80
62
1.336

8.829

5.145-

14.3436.452-

12.35716.166-

1.6612.090-

359435-

10.203-

16.960-

(Des)Investeringen in immateriële vaste activa
(Des)Investeringen in materiële vaste activa
(Des)Investeringen in financiële vaste activa

17132
16-

51843148-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

155-

709-

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

6012.362832375107

174.465
56156.350

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

13.523-

Netto kasstroom

23.881-

6.942-

Stand liquide middelen begin van het boekjaar
Stand liquide middelen per 30 september van het boekjaar
Mutatie liquide middelen

31.822
7.941
23.881-

8.733
1.791
6.942-

x € 1.000

Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen in immateriele vaste activa
Afschrijvingen in materiële vaste activa
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
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

10.727

