Persbericht
Willemstad, Curaçao, 31 mei 2013

Netto-resultaat Source+ positief in 1e kwartaal 2013
AamigoO Group maakt vandaag de resultaten over het 1e kwartaal 2013 bekend. De hoofdpunten zijn:
 Bruto-omzet uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (AamigoO Group, AamigoO Holding en Source+)
neemt toe met 14% (€ 5,4 miljoen) tot € 44 miljoen ten opzichte van 1e kwartaal 2012;
 Bruto-omzetresultaat neemt toe met € 0,2 miljoen tot € 0,9 miljoen als gevolg van de gestegen
bruto-omzet;
 Positieve EBITDA uit voortgezette bedrijfsactiviteiten;
 Substantiële versterking van het eigen vermogen in 2013 verwacht van € 4,5 tot € 5 miljoen.
Nettoresultaat Source+ positief
Het bruto-omzetresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (Source+) nam ten opzichte van het 1e
kwartaal 2012 toe met €0,2 miljoen tot € 0,9 miljoen. Deze stijging in de bruto-omzet is onder andere
het gevolg van de in 2012 door Source+ gesloten raamovereenkomsten.
De personeelskosten van de voortgezette bedrijfsactiviteiten zijn ruim € 0,1 miljoen lager vergeleken
met het 1e kwartaal 2012 als gevolg van de in het najaar 2012 ingezette kostenbesparingen. De overige
bedrijfskosten zijn licht gestegen vergeleken met het 1e kwartaal 2012. De effecten van de
kostenbesparingen zijn teniet gedaan door de transactiekosten die verband houden met de verkoop van
de bedrijfsonderdelen die in april 2013 is geëffectueerd. Het is de verwachting dat deze transactiekosten
ook een drukkend effect zullen hebben op de resultaten in het 2e kwartaal 2013.
Over het 1e kwartaal van 2013 heeft Source+ een positief nettoresultaat gerealiseerd van € 0,1 miljoen.
Effect van beëindigde activiteiten op resultaten AamigoO Group
Op 27 april 2013 zijn de aandelen van Corso Holding BV, AamigoO Services BV, AamigoO Caribbean
Staffing Services, AamigoO Intellectual Property aan onder andere New Avantus Employment BV
verkocht. De resultaten van deze vennootschappen zijn in het 1e kwartaal 2013 nog meegeconsolideerd
en beïnvloeden het nettoresultaat van AamigoO Group negatief met € 0,2 miljoen.

Versterking van het eigen vermogen in 2013
De verkooptransactie van 27 april 2013 heeft een positief effect op het eigen vermogen van AamigoO
Group van € 2,3 miljoen. Deze vennootschappen worden per transactiedatum niet meer in de
consolidatie van AamigoO Group betrokken.
Voorts is sprake van reductie van de converteerbare obligatieleningen. Eind 2012 stond nog voor 3
miljoen euro aan converteerbare obligaties uit. Op 30 april 2013 stond € 1,25 miljoen aan convertibles
uit. Begin juni 2013 wordt van deze lening van € 500.000 nominaal, vermeerderd met een contractueel
vastgelegde premie van 20 procent, geconverteerd in 587.084 aandelen. Hierdoor zal een bedrag van
nominaal € 750.000 aan converteerbare obligaties resteren. Met de houder van de resterende
convertibles is overeenstemming dat wordt gestreefd naar conversie van deze convertibles in eigen
vermogen, waarbij over de wijze van conversie thans overleg wordt gevoerd.
AamigoO Group en J-Merce Holding BV hebben in januari 2013 overeenstemming bereikt over het
oplossen van het conflict inzake een nabetaling van € 2 miljoen op de overname van Source+. Alle
juridische procedures zijn daarmee beëindigd. Inzake de nabetaling van € 2 miljoen op de overname
Source+ heeft de levering van de 325.000 aandelen plaatsgevonden, door levering van 275.000 aandelen
die door de onderneming in eigen portefeuille worden gehouden en door 50.000 nieuw uit te geven
aandelen. In totaal heeft deze levering van aandelen een positief effect van € 0,6 miljoen op het eigen
vermogen, die in het 2e kwartaal 2013 in de resultaten tot uitdrukking zullen komen.
Bovenstaande stappen hebben een duidelijk positieve impact op de balansverhoudingen van AamigoO
Group. Het eigen vermogen per 31 maart 2013 (€ 3,7 miljoen negatief) zal door bovenstaande stappen
met € 4 miljoen worden versterkt. Daarnaast zullen aanvullende maatregelen een verdere versterking
van het eigen vermogen van naar verwachting € 0,5 tot € 1 miljoen opleveren. De verwachte totale
positieve impact bedraagt in dat geval € 4,5 tot € 5,0 miljoen.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 20 juni
Op 20 juni a.s. zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AamigoO Group NV
plaatsvinden. Op de agenda staan onder meer wijzigingen in de samenstelling van de Raad van
Commissarissen en een statutenwijziging.
Over AamigoO Group N.V.
Source+ NV 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 inmiddels
maandelijks verantwoordelijk voor meer dan 1.500 professionals op diverse kennisgebieden.

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

Geconsolideerde balans per 31 maart 2013
x € 1.000
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Uitgestelde belastingvorderingen
Vlottende activa
Belastingen
Overige vorderingen
Liquide middelen

Activa aangehouden voor verkoop
TOTAAL ACTIVA
Passiva
Groepsvermogen
Aandelenkapitaal
Agio
Overige reserves
Resultaat boekjaar
Aandeel derden

Latente belastingvoorziening
Langlopende leningen
Langlopende verplichtingen
Kortlopende schulden
Leningen
Kortlopend deel van de langlopende leningen
Derivaten
Factorline
Belastingen
Overige kortlopende schulden

Passiva aangehouden voor verkoop
TOTAAL PASSIVA

31-3-2013
€

31-12-2012
€

7.419
1.757
2.099
189
609
12.073

7.730
1.743
2.068
189
609
12.339

1.293
31.013
3.672
35.978

848
33.761
1.953
36.562

79.831

62.486

127.882

111.387

31-3-2013
€

31-12-2012
€

573
13.156
16.9835403.794-

573
13.156
11.2435.655873.256-

1.932
3.729
5.661

1.932
3.729
5.661

2.826
65
256
9.608
2.823
29.688
45.266

3.441
65
256
6.117
6.151
29.530
45.560

80.749

63.422

127.882

111.387

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 31 maart 2013
(x € 1.000)
31-3-2013

31-3-2012

Bruto facturatiewaarde

43.979

38.557

Netto-omzet
Kostprijs van de omzet
Bruto-omzet resultaat

9.466
-8.557
909

2.576
-1.840
736

282
28
896
1.206

0
17
964
981

Bedrijfsresultaat

-297

-245

Negatieve goodwill
Financiele baten en lasten

0
-182

0
-191

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen

-479

-436

120

0

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
na belastingen

-359

-436

Resultaat beeindigde bedrijfsactiviteiten

-181

290

TOTAAL NETTO RESULTAAT - Gerealiseerd

-540

-146

Afschrijvingen immateriele vaste activa
Afschrijvingen materiele vaste activa
Algemene beheerskosten
Bedrijfslasten

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Niet gerealiseerde koersverschillen
TOTAAL NETTO RESULTAAT - Gerealiseerd & Ongerealiseerd

0
-540

-146

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode
x € 1.000

Resultaat toe te wijzen aan aandeelhouders
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen in immateriele vaste activa
Afschrijvingen in materiële vaste activa
Veranderingen in het werk k apitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden
(excl.kortlopend deel vd langlopende schulden)
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Kasstroom uit operationele activiteiten

31-3-2013

540282
28
2302.303
3.1701.0971.097-

Per saldo assets held for sale
(Des)Investeringen in materiële vaste activa
(Des)Investeringen in financiële vaste activa

181031-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

59-

Mutatie kortlopende leningen
Mutatie factorline

6153.491

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

2.875

Netto kasstroom

1.719

Stand liquide middelen begin van het boekjaar
Stand liquide middelen per einde van het boekjaar
Mutatie liquide middelen

1.953
3.672
1.719

