Persbericht
Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011
AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend
Omzet Source+ NV € 128,7 miljoen
Brutomarge Source+ NV € 5,6 miljoen
Source+ NV slechts halfjaar meegenomen in cijfers AamigoO Group 2010
Geconsolideerd resultaat na belastingen € 0,6 miljoen
Eigen vermogen bedraagt € 3,3 miljoen

Kerncijfers (voor accountantscontrole)
Bedragen x € 1.000

2010

2009

63.789
(61.047)
2.741

1.099
(640)
458

EBITDA

1.666

22

Bedrijfsresultaat

1.101

22

Financieel resultaat
Resultaat voor belastingen
Nettowinst

(46)
1.055
621

22
17

Groepsvermogen
WPA (€) ( voor reverse split)
WPA (€) ( na reverse split)

3.269
0,06
0,48

35
0,00
0,00

Netto-omzet
Kostprijs van de omzet
Bruto-omzetresultaat

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

Transitiejaar
Het boekjaar 2010 is voor AamigoO Group, voorheen EDCC, een transitiejaar. Vlak voor het
jaareinde werden de aandelen van J-Merce BV, de moedermaatschappij van Source+ NV,
overgenomen. De cijfers van Source+ NV zijn slechts een halfjaar in de cijfers van AamigoO Group
meegenomen. Daarmee zijn de cijfers niet representatief voor de huidige positie van de onderneming.

Consolidatie
Op basis van IFRS boekhoudstandaarden zoals aanvaard door de EU is sprake van een omgekeerde
overname. Interpretatie van de relevante richtlijn IFRS 3 resulteert in een consolidatie waarin
J-Merce BV de moedermaatschappij is. Source+ NV met haar werkmaatschappijen is met
tussenkomst van J-Merce BV verworven van de oorspronkelijk aandeelhouders op 23 juni 2010.
Source + NV wordt vanaf 1 juli 2010 geconsolideerd. Door de overname van EDCC NV op 27
december 2010 vindt consolidatie voor deze vennootschap plaats vanaf 27 december 2010.
In juridische zin is J-Merce BV met haar dochters overgenomen door AamigoO per 27
december 2010. Op basis van internationale jaarrekeningvoorschriften (IFRS) is sprake van een
omgekeerde overname van AamigoO door J-Merce BV. Met de overname van AamigoO is op 27
december 2010 een volledig nieuwe bedrijfscombinatie ontstaan waarbij J-Merce BV als
moedermaatschappij fungeert.
De geconsolideerde jaarrekening is met inachtneming hiervan opgesteld. Het geconsolideerde
resultaat van AamigoO is het resultaat van de gehele onderneming na de omgekeerde overname,
waarbij de resultaten als volgt worden berekend:
J-Merce BV voor het gehele jaar 2010;
AamigoO ( voorheen EDCC NV) vanaf acquisitiedatum 27 december 2010;
Source+ NV met haar deelnemingen Source Creators BV, Source Financieel Advies BV,
Source Interim Services BV, Source Automation BV, Source Payroll Services BV, Oyster
Coast BV en 50% van VOF Posto Vacante, vanaf 1 juli 2010.

Toelichting op de resultaten
De resultaten van Source+ NV, inclusief deelnemingen, zijn vanaf 1 juli 2010 in de geconsolideerde
winst- en verliesrekening 2010 van J-Merce BV opgenomen. De netto-omzet 2010 vanaf
acquisitiedatum bedroeg € 63,8 miljoen en de brutomarge kwam uit op € 2,7 miljoen.
De bedrijfskosten, exclusief afschrijvingen, bedroegen € 1,1 miljoen (€ 0,4 miljoen in 2009). De
bedrijfskosten bestonden uit € 0,6 miljoen personeelskosten en € 0,5 miljoen overige bedrijfskosten.
Geschoond voor diverse bijzondere posten en afschrijving op goodwill zou het resultaat van
Source+ NV over de tweede helft van 2010 circa € 1,2 miljoen na belasting hebben bedragen.

Groepsvermogen
Het groepsvermogen omvat onder de IFRS regelgeving het groepsvermogen van J-Merce BV na de
omgekeerde overname. Voor de vergelijkbaarheid met voorgaande jaren wordt het nieuwe
geconsolideerde groepsvermogen alsmede het enkelvoudige vermogen onderstaand gerapporteerd.
Geconsolideerde groepsvermogen
Het groepsvermogen bedroeg per 31 december 2010 in totaal € 3,3 miljoen tegenover
€ 35.000 per 31 december 2009. De solvabiliteit bedroeg 7,04% per 31 december 2010.
(bedragen x € 1.000)

2010

2009

35

18

Mutaties
Uitgifte fictieve aandelen
Resultaat boekjaar

2.612
621

17

Stand per 31 december

3.268

35

Stand per 1 januari

De mutatie in het groepsvermogen kan als volgt worden toegelicht:
- Een toename van € 2,6 miljoen in het geconsolideerde vermogen als gevolg van de
boekhoudkundige (fictieve) uitgifte van nieuwe aandelen voor de financiering van de
overname van alle uitstaande aandelen in het kapitaal van AamigoO;
- Een toename door het resultaat over het jaar 2010 van € 0,6 miljoen.

Enkelvoudige groepsvermogen
Het groepsvermogen bedroeg per 31 december 2010 in totaal € 2,7 miljoen tegenover
€ 220.000 per 31 december 2009. De solvabiliteit bedroeg 7,04 % per 31 december 2010.
(bedragen in € duizend)

2010

2009

220

4.495

Mutaties
Uitgifte nieuwe aandelen
Dividend uitkering
Resultaat boekjaar

2.750
(239)

(3.026)
(1.249)

Stand per 31 december

2.731

220

Stand per 1 januari

-

-

De mutatie in het groepsvermogen kan als volgt worden toegelicht:Een toename van € 2,75
miljoen in het enkelvoudige vermogen als gevolg van:
Een uitgifte van € 250.000 aan nieuwe aandelen op 29 januari 2010;
De uitgifte van 9 miljoen nieuwe aandelen voor € 2,5 miljoen voor de financiering van
de overname van alle uitstaande aandelen in het kapitaal van J-Merce BV en haar
100% deelnemingen.
Een afname door het resultaat over het jaar 2010 van € 0,2 miljoen negatief.

Het aantal uitstaande aandelen per ultimo 2010 bedroeg 19.501.084. Per ultimo 2009 waren dat er
5.501.084; het gewogen gemiddelde aantal aandelen bedraagt 10.187.382.
De winst per aandeel over 2010 bedroeg € 0,06 voor reverse split. Het eigen vermogen per aandeel
per ultimo 2010 bedroeg € 0,17 per aandeel ( eveneens voor reverse split).
Overname Source+ NV
Source+ NV heeft, met haar deelnemingen, over 2010 een netto-omzet gerealiseerd van € 128,7
miljoen, met een brutomarge van € 5,6 miljoen. Het netto resultaat over 2010 werd negatief beïnvloed
door eenmalige lasten van totaal ca € 2,9 miljoen.
In onderstaand overzicht zijn de pro-forma kerncijfers opgenomen van Source+ NV.
De resultaten zijn per 1 juli 2010 in de resultaten van AamigoO meegeconsolideerd.
Pro-forma cijfers Source+ NV
(bedragen in € miljoen)

2010

Netto-omzet
Brutomarge
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsresultaat
Nettowinst

128,7
5,6
0,9
0,7

Recente ontwikkelingen
AamigoO.com
De online (bemiddelings)activiteiten van AamigoO Group NV 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. Eind Q2 zal het online payrollplatform geïntroduceerd worden. Later in dit jaar zal ook de
uitzendfunctie aan het platform worden gevoegd.
Naast de invulling van het marketingplan gericht op de Nederlandse groot MKB- en corporate markt,
onderzoekt men op dit moment ook de mogelijkheden om de uitzend- en payrolldienstverlening in
België aan te bieden.

Vooruitzichten
In de eerste maanden van 2011 is veel aandacht besteed aan het verstevigen van het fundament van
de AamigoO Group. Er is thans sprake van een nieuw management en een nieuwe Raad van
Commissarissen, bestaande uit de heren M. Hartkoorn en mr. P.R. Zwart.
Het streven is gericht op uitbouw van de succesvolle activiteiten van Source+ NV en de verdere
commercialisering van de online activiteiten van AamigoO (aamigoo.com).
De directie van AamigoO acht het op dit moment nog te vroeg om een uitspraak te doen over de
verwachtingen voor 2011.

Toelichting details transactie overname J-Merce BV.
In het persbericht van dinsdag 28 december 2010 is gemeld dat AamigoO overeenstemming heeft
bereikt over de voorwaarden van omgekeerde overname. Daarbij is gemeld dat voor de inbreng van
nieuwe activiteiten een emissie zal worden gedaan van 43,75 miljoen nieuwe aandelen AamigoO.

Transactie en financiering
AamigoO heeft op 27 december 2010 alle uitstaande aandelen in het kapitaal van J-Merce BV, haar
deelneming Source+ NV en de deelnemingen van Source+ NV verworven voor een koopsom van
€ 10,938 miljoen. Daarnaast is aan de verkoper F5 Capital BV een vrijwaring verleend voor betaling
van € 3,0 miljoen ter zake verplichtingen van F5 Capital BV uit hoofde van de verwerving van de
aandelen Source+ NV. De totale verwervingsprijs van AamigoO voor de aandelen J-Merce BV
bedraagt derhalve € 13,938 miljoen.
De koopsom die door AamigoO is betaald, is verrekend met de stortingsplicht die F5 Capital BV had
op de aan haar nieuw uit te geven aandelen, bestaande uit 1.125.000 verhandelbare aandelen
(9.000.000 voor uitvoering Reverse Stock Split 8:1) en 4.343.750 aandelen A (34.750.000 voor
uitvoering Reverse Stock split 8:1) tegen een uitgifte koers van € 2,- per gewoon aandeel (€ 0,25 per
aandeel voor Reverse Stock Split).
F5 Capital BV heeft, het recht om vanaf 8 mei 2011 (derhalve drie maanden na de BAVA van 8
februari 2011) de aandelen te converteren in gewone verhandelbare aandelen AamigoO die
genoteerd zullen worden aan Euronext Amsterdam van NYSE Euronext. AamigoO onderzoekt of zij
gehouden zal zijn tot het uitbrengen van een Prospectus.
Door AamigoO is uit hoofde van de hiervoor bedoelde vrijwaring van € 3 miljoen aan in het eerste
kwartaal een betaling gedaan van € 1 miljoen, zodat nog een verplichting resteert van € 2 miljoen.
AamigoO heeft afspraken gemaakt inhoudende dat per ultimo 2011 een bedrag van € 1,2 miljoen en
per ultimo 2012 een bedrag van € 0,8 miljoen zal worden voldaan uithoofde van de in deze afgegeven
vrijwaring.
Verwerving Source+ NV
J-Merce BV heeft in 2010 alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Source+ NV verworven en
daarmee in haar dochtervennootschappen verworven. Ter zake resteert thans nog
betalingsverplichtingen totaal tot een bedrag van € 4,7 miljoen. Een deel groot € 0,4 miljoen zal per
ultimo 2011 worden voldaan en een deel groot € 0,4 miljoen zal per ultimo 2012 worden voldaan.
AamigoO voert thans nog overleg voor de nakoming van de verplichting van J-Merce BV tot betaling
van een bedrag van € 3,9 miljoen met de verkoper Temporalis BV van de aandelen Source+ NV.

Value8
Value8 heeft zich bij de koopovereenkomst van de aandelen in het kapitaal van J-Merce BV van 27
december 2010 (onder meer) verplicht tot het nemen van 375.000 aandelen A in het kapitaal van
AamigoO tegen betaling van € 1,5 miljoen. AamigoO is met Value8 in goed overleg om afspraken te
maken ter zake de wijze betaling van het restant van de koopsom van € 1,5 miljoen.
Op de financiële informatie zoals opgenomen in dit bericht is geen accountantscontrole
toegepast. De accountant heeft de controle nog niet afgerond en heeft nog geen controle
verklaring afgegeven.

De voorlopige cijfers over het boekjaar 2010 kunnen naar aanleiding van de
accountantscontrole aangepast worden.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op 28 juni 2011. Het jaarverslag zal
binnenkort op de website worden gepubliceerd.

Voor meer informatie:
AamigoO Group NV
Citigate First Financial B.V.
Tel : 020 575 40 10 Fax : 020 575 40 20
info@citigateff.nl

