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Positieve ontwikkeling zet door

Source Group boekt fors hogere omzet
Source Group N.V. (Source) maakt in haar trading update bekend dat positieve ontwikkelingen uit de
eerste helft van 2013 zich ook in het derde kwartaal hebben voortgezet. De afgelopen periode zijn er
belangrijke stappen gezet om de ingezette positieve lijn te continueren.


Op 2 oktober 2013 is de naam van de beursgenoteerde vennootschap gewijzigd in Source Group
N.V. Sinds de herstructurering en de verkoop van de per 27 april afgestoten vennootschappen
bestaan de activiteiten hoofdzakelijk uit de contracting en staffing activiteiten van
dochtermaatschappij Source+.



De omzet van Source is ten opzichte van de eerste 9 maanden van 2012 fors verbeterd. De bruto
facturatiewaarde steeg van 118,0 miljoen naar 149,2 miljoen, een toename met € 31,2 miljoen (ofwel
26,4 procent). Deze stijging is vooral te danken aan de expansie van de Belgische vestigingen. In het
derde kwartaal kwam de bruto facturatiewaarde uit op [*].



Het bruto-omzetresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (Source+) nam ten opzichte van de
eerste 9 maanden 2012 toe met € 1,0 miljoen tot € 3,4 miljoen. Deze stijging in het bruto-omzet
resultaat is onder andere het gevolg van de in 2012 door Source+ gesloten raamovereenkomsten en
de uitbreiding van de buitenlandse activiteiten (België).



De eerste 9 maanden van 2013 resulteert een positieve EBIT uit de voortgezette bedrijfsactiviteiten
(Source) van 0,9 miljoen euro. Na herstructureringslasten en (extra) holdingkosten resteert een
negatieve EBITDA van 0,5 miljoen euro.



De overige bedrijfskosten zijn ten opzichte van 2012 € 0,7 miljoen lager. In 2012 zijn extra lasten
als gevolg van eenmalige integratie- en herstructureringskosten opgenomen. In het derde kwartaal is
de vennootschap (niveau Group) nog geconfronteerd met extra lasten die samen hangen met de
herstructurering(ca. € 0,15 miljoen). Er zijn echter maatregelen getroffen om het kostenniveau van
de holding drastisch te beperken.



Het eigen vermogen is in de eerste helft van het jaar met € 4,5 miljoen aanzienlijk versterkt. Het
eigen vermogen is ten opzichte van de halfjaarcijfers verder verbeterd.



Source verwacht dat de positieve operationele ontwikkeling van Source+ in het vierde kwartaal zal
worden voortgezet.

Over Source Group N.V.
Source is 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 maandelijks
verantwoordelijk voor meer dan 1.700 professionals op diverse kennisgebieden.
* Op het cijfermateriaal is geen accountantscontrole toegepast.
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