Persbericht
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Omzet en resultaat HeadFirst Source Group
meer dan verdubbeld
Realisatie fusie- en synergievoordelen op schema
Hoofdpunten eerste halfjaar 2017:
 Sterke stijging zowel in omzet als in resultaat, voornamelijk door de realisatie van de fusie
tussen HeadFirst en Source eind december 2016;
 Omzetstijging (bruto facturatiewaarde) van € 96,5 tot € 243,6 miljoen; toename 152 procent;
 Meer dan verdubbeling van de marge (bruto-omzetresultaat) tot € 7,4 miljoen (eerste halfjaar
2016: € 3,1 miljoen);
 De EBITDA stijgt van € 1,15 miljoen naar € 2,75 miljoen, inclusief lasten die samenhangen
met de fusie en de integratie. Dit is een toename van 139 procent;
 Operationele EBITDA (geschoond voor fusie- en integratiekosten) komt uit op € 3,1
miljoen;
 Bedrijfsresultaat bedraagt € 1,56 miljoen, tegen € 0,55 miljoen in het eerste halfjaar van 2016.
Een stijging van 183 procent;
 Eigen vermogen stijgt naar € 9,7 miljoen;
 Winst per aandeel (voor amortisatie) neemt toe tot 12 eurocent;
 Autonome groei van het aantal ingezette professionals bij bestaande opdrachtgevers;
 Verdere omzetgroei in tweede halfjaar, mede dankzij gunning van een aantal grote
aanbestedingen en uitbouwen van contracten bij bestaande opdrachtgevers;
 Fusie en integratie traject ligt op schema, sinds 3 juli wordt gewerkt vanuit één locatie;
 Verdere synergievoordelen worden gerealiseerd in het tweede halfjaar;
 Omzet- en EBITDA verwachtingen voor geheel 2017 gehandhaafd.
Omzet stijgt naar 243,6 miljoen euro
HeadFirst Source Group N.V. heeft in het eerste halfjaar 2017 volop geprofiteerd van de eind
december 2016 gerealiseerde fusie tussen HeadFirst en Source. Als gevolg daarvan zijn de
resultaten meer dan verdubbeld. De omzet* steeg van € 96,5 naar € 243,6 miljoen. De daarbij
gerealiseerde marge (bruto-omzet resultaat) bedraagt € 7,4 miljoen tegen € 3,1 miljoen over
dezelfde periode vorig jaar.
Het aantal professionals dat dagelijks vanuit beide organisaties bij opdrachtgevers wordt ingezet
is in het eerste halfjaar van 2017 gezamenlijk met 6,4% gestegen ten opzichte van eind 2016.
Momenteel zijn meer dan 4.500 ingehuurde professionals via HeadFirst Source Group bij
opdrachtgevers aan het werk.
Het bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg fors van € 1,15 tot € 2,75 miljoen. Het operationele
bedrijfsresultaat – EBITDA gecorrigeerd voor fusie- en integratiekosten – kwam uit op € 3,1
miljoen. Het resultaat na belastingen verbeterde naar € 407.000 (eerste halfjaar 2016: € 121.000).

Het nettoresultaat voor amortisatie kwam uit op € 1,51 miljoen. De winst per aandeel (voor
amortisatie) bedroeg € 0,12.
De resultaatsverbetering is het gevolg van de stijgende omzet in combinatie met stringente
kostenbeheersing. De integratie van HeadFirst en Source ligt op schema, waarbij sinds 3 juli 2017
wordt gewerkt vanuit één locatie (Hoofddorp).
Vooruitzichten: toename omzet en marge in tweede halfjaar
Voor het tweede halfjaar van 2017 verwacht HeadFirst Source Group een verdere omzetgroei.
Deze verwachting is onder meer gebaseerd op de in de eerste helft van 2017 gegunde
aanbestedingen en tendertrajecten. Bovendien wordt een toename verwacht van het aantal
ingezette professionals bij bestaande opdrachtgevers. De synergievoordelen zullen verder in het
tweede halfjaar gerealiseerd worden. Op basis van de positieve omzetverwachting en de
synergievoordelen, wordt voor de tweede jaarhelft een verbetering van de marge van HeadFirst
Source Group verwacht.
Op grond van het bovenstaande bevestigt HeadFirst Source Group dat zij op schema ligt om
haar financiële doelstellingen voor 2017 te realiseren: een omzetniveau van 460 miljoen euro, een
operationele** EBITDA van 7 miljoen euro en een winst per aandeel (voor amortisatie) van 30
eurocent.

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking,
contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.500 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in
Nederland, België en Luxemburg. Onderdeel van de HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst,
Source en Proud Company.

* Met omzet wordt gedoeld op de bruto facturatiewaarde.
** Met operationeel bedrijfsresultaat wordt bedoeld: voor eventuele bijzondere kosten in verband
met fusie en integratie.

Het volledige halfjaarbericht kan worden geraadpleegd op de website van HeadFirst Source
Group.
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