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Over AamigoO
AamigoO Group NV (‘AamigoO’) is een energiek en ambitieus bedrijf met een vernieuwende visie op de flexmarkt. De activiteiten van AamigoO omvatten contractmanagement,
detacheren, uitzenden, payrolling en online jobboards. Daarnaast ontwikkelt AamigoO
een innovatief uitzendconcept waarbij werkgevers, ZZP-ers en werkzoekenden online aan
elkaar worden gekoppeld. Hiervoor wordt actief gebruikgemaakt van de mogelijkheden
van internet en social media.
Vanaf 2010 heeft de vennootschap een notering aan NYSE Euronext Amsterdam onder de
naam AamigoO.

5

Ambitie
AamigoO wil, vanuit bovenstaande gedachte, dé toonaangevende aanbieder worden van
one-stop-shop dienstverlening in de internationale uitzend- en detacheringsector. AamigoO
ambieert marktleiderschap in de flexibele arbeidsmarkt door de mens centraal te stellen
en daarbij in te zetten op maximale klant- en medewerker tevredenheid.

Ambitie

Basis
In 2011 is de basis gelegd voor de verdere groei van AamigoO Group als toonaangevende
aanbieder van diensten in de uitzend-, payroll- en detacheringsector. De overname van
Corso, de gerealiseerde organische groei van Source, de start van de activiteiten van
AamigoO Services en de start van de activiteiten in de Verenigde Staten droegen daar
sterk aan bij.

Basis
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Visie op de markt

Marktkansen

Bedrijfsonderdelen

Visie op de markt
1.	De trends van de afgelopen jaren tonen aan dat het ter beschikkingstellen van kennis
en arbeid aan derden niet alleen meer bestaat uit het plaatsen van tijdelijk personeel
(uitzenden), het ter beschikkingstellen van eigen personeel (detachering) en het
uitbesteden van het personeelsbestand (payrolling). Om de totale vraagkant van de
markt te kunnen bedienen moeten de flex leveranciers van de toekomst ook in staat
zijn ZZP-ers, kennismigranten en midlancers aan te kunnen bieden.
2.	De manier waarop capaciteit uit de markt wordt gehaald is onderhevig aan
verandering. Google, LinkedIn en social media zoals Hyves, Facebook en Twitter
spelen hierin inmiddels een grote rol.
3.	Daarnaast heeft de markt behoefte aan meer transparantie in de prijsstelling,
ketenbeheer, snelle terugkoppeling en continu (24 uur per dag) en overal (plaats
onafhankelijk) toegang tot informatie.
Marktkansen
De combinatie van activiteiten van AamigoO waarbij aan de traditionele dienstverlening
het online concept wordt toegevoegd speelt in op de vraag van bestaande klanten van de
groep en zal bijdragen aan schaalvergroting bij bestaande opdrachtgevers en bijdragen aan
de uitbreiding van het klantportfolio. AamigoO is er van overtuigd dat online uitzenden
en schaalgrootte in toenemende mate doorslaggevende factoren zijn om op lange termijn
aantrekkelijke rendementen voor aandeelhouders te creëren.
Bedrijfsonderdelen
Momenteel bestaat AamigoO uit meerdere bedrijfsonderdelen: Corso, Source,
AamigoO Services, AamigoO Payroll en REVL.

Corso

Corso is (sinds 1991) actief in de bemiddeling van ZZP-ers, tijdelijk personeel en
specialisten in dienst van derden. Corso is uitgegroeid tot een internationaal bedrijf
met vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en Engeland.
Vanaf 28 december 2011 is Corso onderdeel van AamigoO Group NV. Corso draagt zorg
voor de contractuele en financiële afhandeling van tijdelijke medewerkers en ziet toe op
het naleven van de fiscale en sociale wetgeving. Corso verzorgt deze activiteiten zowel
voor zzp’ers als voor mensen die in (tijdelijk) dienstverband willen werken.

Source

Source is (sinds mei 1999) de specialist in contracting, payrolling en detachering. Source
faciliteert zowel de onderneming als de professional, freelancer, kennismigrant of
buitenlandse freelancer. Source brengt partijen bij elkaar, verzorgt de gehele inhuuradministratie, adviseert over wet- en regelgeving en minimaliseert risico’s, waaronder
inlenersaansprakelijkheid en arbeidsrechtelijke risico’s. Source is een 100% matchmaker &
payrolling-broker.
Meer dan 1.700 professionals zijn via Source op projectbasis aan het werk bij opdracht
gevers, variërend van grote bedrijven tot financiële instellingen tot diverse overheden.
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AamigoO Services (voorheen AamigoO.com) is in 2011 opgericht en zal met name de
online activiteiten van AamigoO uitdragen. AamigoO Services is een nieuw, mede op social
media gebaseerd, internetportaal dat werknemers en werkgevers bij elkaar brengt.
Aamigoo Services biedt werknemers de mogelijkheid zich in te schrijven voor fulltime
banen, parttime banen en opdrachten. Opdrachtgevers biedt AamigoO Services de
mogelijkheid te zoeken in een database met fulltimers, parttimers en ZZP-ers. Vervolgens
kan de opdrachtgever er voor kiezen de werknemer direct zelf in dienst te nemen of deze
via AamigoO te verlonen.

AamigoO Services

REVL is de naam waaronder AamigoO, vanaf november 2011, in San Francisco opereert.
REVL is opgericht om de kandidaat op de arbeidsmarkt echt centraal te stellen. REVL geeft
de kandidaat, in zijn eigen omgeving op www.REVL.com, de mogelijkheid een portfolio
te creëren. Dit doet AamigoO in samenwerking met een aantal social media partijen en
social networks om zo een nieuwe manier van presenteren op de arbeidsmarkt mogelijk
te maken. Een portfolio bestaat dan niet meer alleen uit een opsomming van opleiding,
werkervaring en zogenaamde ‘hard skills’ maar omvat veel uitgebreidere informatie over
de kandidaat.

REVL
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In het verslag zal gesproken worden over AamigoO of AamigoO Group als daarmee de onderneming als geheel bedoeld
wordt. Daar waar sprake kan zijn van verwarring, zullen juridische entiteiten of producten expliciet vermeld worden.

Corso
Contracting Ltd

Corso
Contracting BV

Corso
Contracting BvBa

Corso
Informatica BV

Corso BV

Corso
Holding BV

De juridische structuur van AamigoO
per 31 december 2011:
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Markt voor leveranciers flexibel personeel onder druk
De financiële crisis en de daaruit voortvloeiende economische omstandigheden, zet
de markt voor leveranciers voor flexibel personeel behoorlijk onder druk. Traditionele
dienstverleners - vooral uitzenders en detacheerders - zien hun verdienmodellen
veranderen. Daarbij komt dat transparantie in verdienmodellen steeds meer vereist
wordt door opdrachtgevers.
Ook de sterke groei van payroll-organisaties en contractbeheerders bevestigt dat opdrachten werkgevers steeds meer rechtstreeks kandidaten weten te vinden. Hetgeen mede
door de mogelijkheden die internet biedt is te verklaren. Door de komst van internet
wordt de tussenkomst van derden door steeds meer partijen als een vorm van ruis gezien.
Opdrachtgevers zijn kortom, voor deze vorm van tussenkomst, steeds minder bereid te
betalen. Tel daarbij op dat traditionele uitzenders vaak een hoge kostenstructuur hebben
(groot kantorennet en hoge overheadkosten) terwijl de druk op hun margemodellen
dus onverminderd groot is en blijft.

Markt voor leveranciers

Flexmarkt ontwikkelt zich sterk
De flexmarkt in Nederland heeft zich, in navolging van Amerika en Engeland, sterk
ontwikkeld. Amerika is, door het ontbreken van ontslagbescherming, altijd al trendsetter
geweest en Engeland heeft daar veel van overgenomen. Nederland heeft zich door
overheidsmaatregelen snel aangepast. De flexwet bepaalt dat mensen niet al te lange tijd
ingezet kunnen worden op één contract bij één opdrachtgever, vanwege de invoering van
de VAR (Verklaring ArbeidsRelatie).
Waar freelancen tien jaar geleden vooral vanuit specialisme werd gedaan, zien we nu
steeds meer ZZP-ers in allerlei beroepen en segmenten. De verwachting is dat dit alleen
maar verder zal toenemen om de volgende redenen:
•	Bedrijven huren vaker medewerkers flexibel in vanwege economisch onzekere tijden.
Ze bieden dus minder vast werk.
•	De nieuwe generatie op de arbeidsmarkt wil vaak meer projectmatig werken.
•	Uitzenders en payrollers vermijden fase 3- en fase 4-contracten wat het ZZP-schap
aanjaagt.
•	Detacheerders werken ook minder met eigen personeel en juist meer met ZZP-ers
om in slechte marktomstandigheden makkelijker te overleven.
•	Pensioenonzekerheid en massaontslagen zorgen voor minder vertrouwen van
werkenden in werkgevers. Mensen willen zaken meer in eigen hand hebben;
een stimulans om te kiezen voor het ZZP-schap.

Flexmarkt ontwikkelt

Organisatie van werk verandert
Sourcing processen zijn al jaren aan het veranderen. Steeds meer bedrijven kiezen voor
nieuwe strategieën om kosten te besparen en directer te kunnen schakelen aangaande
de ‘supply chain’. Voorbeelden hiervan zijn marktplaatsen, joint ventures voor de inhuur
en werken bij sites. Veelal wordt er weinig rekening gehouden met het individu en enkel
vanuit de klant gedacht.

Organisatie van werk
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flexibel personeel
onder druk

zich sterk

verandert

AamigoO bouwt aan de toekomst.

Energiek en dynamische aanbieder met
een vernieuwende visie op de flexmarkt.
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De manier waarop werk georganiseerd wordt, is ook aan verandering onderhevig.
Bedrijven die daar goed op inspelen kunnen hun productiviteit vergroten met lagere
kosten. Minimaal 30% van de medewerkers binnen bedrijven zijn niet gelukkig 1. Ze doen
werk dat niet (goed) aansluit op hun talenten, competenties en drijfveren. Door daar beter
op in te spelen en de te realiseren resultaten van het werk inzichtelijker te maken, kunnen
grote verbeterslagen behaald worden. Ook in het sourcing en/of boarding proces zal dit
een grotere rol gaan spelen.

Organisatie van werk

Arbeidsmarkt verandert en groeit niet of nauwelijks de komende anderhalf jaar
De komende anderhalf jaar is er naar verwachting, gezien de economische situatie, weinig
verandering in of verbetering van de groei van de arbeidsmarkt. De overheid leent minder
mensen in en reduceert het aantal indienstzijnde mensen. Ook in het bedrijfsleven worden
regelmatig mensen ontslagen. Gevolg: er blijft druk op de arbeidsmarkt en ‘the war for
talent’ laat nog even op zich wachten. Op sommige deelgebieden gaat deze ‘war’ er
overigens wel komen. Dit omdat de werkenden in de echte ambachtelijke beroepsgroepen
met pensioen gaan en er weinig opvolging is. Hierdoor zal ook de internationalisatie van de
arbeidsmarkt verder doorzetten. Maar ook voor veel Nederlanders zullen er kansen komen
in andere landen waardoor arbeid meer geëxporteerd zal worden dan nu het geval is.

Arbeidsmarkt verandert en

De invloed van de opkomst van social media
De opkomst van social media is voor een deel een hype gezien de aantallen mensen die
echt actief omgaan met social media 2. Anderzijds zijn social media te beschouwen als een
betaalbare en doeltreffende manier om arbeidsmarktpotentieel te ontsluiten. Het nadeel
is, dat internet en social media het ontsluiten en delen van gegevens voor het individu
lastig maken. Werkzoekenden zien vaak door de bomen het bos niet meer. Dit door de
hoeveelheid plaatsen waar werkzoekenden het cv moet achterlaten en de vele vacaturewebsites die er zijn.

De invloed van de opkomst

1

Prof.dr.ir. Hubert Rampersad - Nederlandse werknemers zijn ongelukkig

2

Recruitment Matters - LinkedIn: Q1 resultaten ver boven verwachting, engagement blijft zeer laag
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Corporate
Governance
Corporate Governance Code
AamigoO hecht groot belang aan een deugdelijk en transparant ondernemingsbestuur en
streeft naar een heldere communicatie hierover met alle belanghebbenden. Hoewel de
Nederlandse corporate governance code (hierna “Code”) niet van toepassing is op
AamigoO, worden de principes van de code wel op hoofdlijnen onderschreven. Vanaf
27 december 2010 heeft AamigoO, via een reverse listing, een beursnotering verkregen.
De bedrijfsactiviteiten van Source + NV en de online activiteiten van AamigoO Services BV
(voorheen AamigoO.Com) maken vanaf 27 december 2010 onderdeel uit van de
vennootschap. Vanaf 2 november 2011 zijn de werkzaamheden van REVL Inc. in de
Verenigde Staten aangevangen. Daarnaast is op 28 december 2011 de overname van
Corso BV afgerond door de vennootschap.

Kapitaal
AamigoO meldt onverwijld dan wel periodiek aan de Autoriteit Financiële Markten het
totaal van de wijzigingen in haar kapitaal en stemmen conform de artikelen 5:34 en 5:35
van de Wft. AamigoO heeft geen deelnemingen die in aanmerking komen voor meldingen
uit hoofde van artikel 5:43 van de Wft.
De Directie is bevoegd te besluiten aandelen uit te geven dan wel deze in te kopen nadat
de Raad van Commissarissen hiervoor zijn goedkeuring heeft gegeven.

Directie en Raad van Commissarissen
De Directie voert, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, het bestuur over de
vennootschap. De Directie legt over haar handelingen verantwoording af aan de Raad van
Commissarissen en aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De Directie wordt
gevoerd door TMF Curaçao NV vanuit Willemstad te Curaçao. TMF Curaçao houdt de Raad
van Commissarissen op de hoogte van de gang van zaken en overlegt met de Raad van
Commissarissen over belangrijke aangelegenheden. Samen met de Raad van Commissarissen legt zij belangrijke besluiten ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering van
aandeelhouders. De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op de algemene gang van
zaken rond AamigoO en het beleid van de Directie. Bij de vervulling van hun taak richten
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de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap. De Directie verschaft de
Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke
informatie en documenten.
Door het geringe aantal commissarissen was het in 2011 niet mogelijk subcommissies in te
stellen. De Raad van Commissarissen streeft naar versterking op het gebied van juridische
en andere expertise. Met deze beoogde versterking waarborgt de Raad van Commissarissen een adequaat toezicht op de diverse beleidsaspecten en de financiële verslaggeving
van de vennootschap.
Andere belangrijke richtlijnen uit de Code, zoals de zittingstermijn van commissarissen,
het maximaal aantal commissariaten per commissaris, het aandelen- en optiebezit en
andere onafhankelijkheidscriteria voor commissarissen, worden in beginsel onderschreven
en zijn begin 2011 opnieuw door de commissarissen en de Directie van AamigoO geëvalueerd. De externe accountant wordt benoemd en ontslagen door de algemene vergadering
van aandeelhouders. De Raad van Commissarissen draagt zorg voor een regelmatige
beoordeling van het functioneren van de accountant. Zaken die in de Code worden
genoemd ten aanzien van, onder andere, de aanwezigheid en mogelijkheid van bevraging
van de accountant op de algemene vergadering van aandeelhouders en het aantal
vergaderingen welke de accountant dient bij te wonen bij vaststelling van de jaarcijfers,
worden door AamigoO onderschreven.

Verantwoordelijkheid aandeelhouders
Aanwezigheid en inspraak van de aandeelhouders is gewenst en noodzakelijk om de
belangen te vertegenwoordigen en mede invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van
de onderneming. AamigoO vindt het van maatschappelijke verantwoordelijkheid getuigen
als de aandeelhouders actief zijn en hun stem gebruiken om mede de toekomst van de
vennootschap en de daaraan verbonden werknemers, werkgelegenheid en belanghebbenden te beïnvloeden c.q. te verzekeren. Op deze wijze kunnen de aandeelhouders invloed
uitoefenen op het resultaat.

13
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Afwijkingen van de Code
Een aantal best practice bepalingen uit de Code zijn nog niet, of niet volledig geïmplementeerd, te weten (onderstaande verwijst naar de Code, als te vinden op www.corpgov.nl):
De Directie

De Directie
Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming
kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden. De huidige Directie,
TMF Curaçao NV, is destijds benoemd voor onbepaalde tijd. Bij toekomstige directiebenoemingen zal AamigoO de Code ten aanzien van de maximale benoemingstermijn
respecteren.
AamigoO onderschrijft het principe ‘vaststelling en openbaarmaking van de bezoldiging’
in algemene zin maar een toegesneden bezoldigingsbeleid ontbreekt vooralsnog. Gezien
de omvang van de Raad van Commissarissen is geen remuneratiecommissie ingesteld.
AamigoO heeft de intentie om, bij mogelijke uitbreiding van de Directie, een project te
starten om een bezoldigingsbeleid op te stellen. AamigoO streeft naar de toepassing van
deze bepaling in het jaarverslag van 2012 en daaropvolgende boekjaren.
Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van 12 april 2011 is een bezoldiging
voor de Raad van Commissarissen vastgesteld van € 22.500,- met een additionele
vergoeding van € 7.500,- voor de voorzitter. Een bezoldigingsbeleid voor de Directie is
nog niet vastgesteld. Er is geen remuneratierapport van de Raad van Commissarissen.
De belangrijkste elementen uit het contract van de Directie met de vennootschap worden
onverwijld na het afsluiten daarvan openbaar gemaakt. Deze betreffen in ieder geval de
overeengekomen managementvergoeding dan wel de hoogte van het vaste salaris, de
opbouw en hoogte van het variabele deel van de bezoldiging, de eventuele afvloeiings
regeling, pensioenafspraken en de prestatiecriteria. AamigoO past deze bepaling toe voor
zover hierover afspraken zijn vastgesteld.

Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen
De profielschets van de Raad van Commissarissen is nog niet in definitieve vorm beschikbaar. De reden daarvoor is, dat de Raad van Commissarissen vanaf 22 augustus 2011
uit één commissaris bestaat. De in 2011 benoemde Raad van Commissarissen zal een
profielschets opstellen voor zijn omvang en samenstelling rekening houdend met de aard
van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van
de commissarissen. Nadat de heer Hartkoorn RA zijn portefeuille heeft neergelegd is een
vacature ontstaan voor een tweede commissaris. Met de benoeming van de heer Zwart zijn
de algemene, financiële en sociale zaken afgedicht. Bij een nieuwe voordracht zal getracht
worden te voldoen aan de eis dat (ten minste) één lid van de Raad van Commissarissen een
zogenoemde juridisch expert is.
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In de profielschets voor de derde Commissaris zal de nadruk worden gelegd op kennis van
de ondernemingsactiviteiten. In de profielschets zal worden opgenomen dat de derde
commissaris een ervaren bestuurder en toezichthouder is met, bij voorkeur, ervaring met
beursgenoteerde bedrijven in de branche waarin AamigoO actief zal zijn.
Er is nog geen secretaris van de vennootschap. De reden hiervoor is dat de organisatie nog
niet de benodigde omvang heeft om dit te kunnen realiseren.
De (algemene vergadering van) aandeelhouders
Stemmen op afstand. Aandeelhouders kunnen van de geagendeerde onderwerpen kennis
nemen via www.aamigoogroup.com, ten kantore van de vennootschap, alsmede via
The Royal Bank of Scotland (RBS). Tot en met de registratiedatum voor een vergadering
van aandeelhouders kunnen houders van aandelen in de vennootschap zich, via hun
bank, aanmelden bij RBS. Tot genoemd tijdstip kan ook een elektronische volmacht
met steminstructie verleend worden via www.rbs.com/evoting.

De (algemene vergadering
van) aandeelhouders

De vennootschap hecht grote waarde aan het onderhouden van een open en transparante
communicatie met haar aandeelhouders, kapitaalverschaffers en de financiële gemeenschap in het algemeen. Zij onderhoudt regelmatig contact met analisten en beleggers,
evenals met de financiële media. Vanuit kostenoverwegingen acht de vennootschap het
nog niet zinvol alle bijeenkomsten met pers, beleggers en analisten via een webcast aan
alle aandeelhouders beschikbaar te maken. De sheets van de presentaties die de vennootschap aan deze doelgroepen geeft, zijn echter voor iedereen toegankelijk via de website
(www.aamigoogroup.com).

Risico en risicobeheersing
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Risico’s en onzekerheden
Ondernemerschap brengt risico’s mee. AamigoO opereert in een uiterst dynamische
omgeving. Onderstaand zijn de belangrijkste risico’s weergegeven die van invloed zouden
kunnen zijn op de resultaten van de onderneming. De risicofactoren zijn niet uitputtend
en andere factoren, die thans niet bekend zijn bij de vennootschap of die de vennootschap
thans van minder belang acht, kunnen evenzeer de financiële positie van de vennootschap
en de met haar verbonden onderneming(en) beïnvloeden.

Risico’s en onzekerheden

Algemene en strategische risico’s
Een economische recessie, inflatie, consumentenvertrouwen, interestpercentages of
overheidsbeleid kunnen invloed hebben op de toekomstige resultaten van AamigoO.

Algemene en

Kredietrisico
Het maximale risico waaraan de groep is blootgesteld is de boekwaarde van de financiële
activa als opgenomen in de balans.

Kredietrisico
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Kredietrisico

Het kredietrisico vloeit voort uit liquide middelen en deposito’s bij banken en financiële
instellingen, en uit de transacties met debiteuren. Voor banken en financiële instellingen
worden alleen onafhankelijk beoordeelde partijen met een minimale A-classificatie
geaccepteerd.
Het kredietrisico vloeit hoofdzakelijk voort uit debiteuren. De groep heeft een debiteurenportefeuille van kredietwaardige klanten verspreid over diverse regio’s. De afboekingen op
debiteuren zijn de afgelopen jaren minimaal geweest in verhouding tot de gerealiseerde
omzet. Het management beoordeelt de kredietwaardigheid van de debiteuren met
gebruikmaking van de financiële positie, ervaringen uit het verleden en overige factoren.
Individuele risicolimieten worden gesteld op basis van interne of externe classificaties,
in overeenstemming met door de Directie gestelde criteria. Het gebruik van de krediet
limieten wordt regulier beoordeeld. De Directie is daarom van mening dat het kredietrisico
door adequaat debiteurenbeheer wordt beheerst.

Liquiditeitrisico

Liquiditeitsrisico
Cash flow analyses worden uitgevoerd door werkmaatschappijen en de groep als geheel.
De groep monitort de liquiditeitsbehoefte om voldoende liquiditeiten aan te houden voor
operationele activiteiten dan wel om tijdig liquiditeiten aan te trekken door financieringen
zonder (extern) gestelde limieten te overschrijden. Hierbij voert de groep adequate
liquiditeitsrisicobeheersing uit inhoudende: het aanhouden van voldoende liquide middelen
en verpanding van handelsvorderingen.
Overschotten boven de noodzakelijke liquiditeitsbehoefte binnen operationele entiteiten
zullen binnen de groep worden overgeheveld naar AamigoO Group NV waar deze geïnvesteerd zullen worden in liquiditeit genererende activiteiten.

Fiscale risico’s

Fiscale risico’s
Een wijziging van fiscale wetgeving jurisprudentie of standpunten van de belastingdienst in
Nederland of Curaçao of één van de landen waar AamigoO actief is, kunnen een negatieve
invloed hebben op de (toekomstige) resultaten van AamigoO.

Valutarisico

Marktrisico’s

Valutarisico
De buitenlandse activiteiten van AamigoO geschieden in euro’s, dollars en Engelse
ponden. AamigoO maakt momenteel geen gebruik van financiële instrumenten ten
einde valutarisico af te dekken.
Marktrisico’s
De activiteiten van AamigoO kunnen mogelijk effect ondervinden van de volgende
marktrisico’s:
•	Er is een gematigd economisch herstel na de recessie van vorig jaar. Contractmanagement is vroegcyclisch, waarvan AamigoO nu al kan profiteren. Detacheren loopt meer
synchroon met de conjunctuur.
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•	Als gevolg van de economische neergang van afgelopen jaren is tijdelijk een overschot
op de arbeidsmarkt waardoor concurrentie op de detacheringsaanvragen toeneemt.
•	De IT branche is sterk conjunctuurgevoelig en heeft in tijden van recessie te kampen
met een flinke terugval in omzet.
•	Krapte op de arbeidsmarkt door vergrijzing van de samenleving (pensioen baby
boomers). De sector IT heeft dan een meer dan gemiddeld tekort aan personeel.
•	Professionalisering van de inkoop van personeel heeft tot gevolg dat veel klanten de
afgelopen jaren ‘preferred suppliers’ aangesteld hebben op basis van de criteria prijs,
snelheid en volume. In een aantrekkende economie bij een verkrappende arbeidsmarkt
kunnen de ‘suppliers’ zoals Source moeite kunnen krijgen met het vervullen van de
aanvragen. Klanten kunnen detacheringsbureaus die voorheen niet aan de criteria
voldeden alsnog opnemen in de poule van ‘preferred suppliers’.
•	Opkomst van marktplaatsen waardoor klanten direct zaken gaan doen met ZZP-ers.
•	Grote uitzenders betreden de detacheringsmarkt om de vruchten te kunnen plukken
van de betere marges in deze markt en de detacheringsmarkt is minder grillig dan de
uitzendmarkt. Uitzenders nemen bestaande detacheringsbureaus over. Gezien het
vroegcyclisch karakter van uitzendbureaus komen zij als eerste uit het dal en zal hun
kapitaalkracht het snelst versterken waardoor overnames van een detacheringsonderneming sneller binnen hun bereik zal zijn. Door de beursnotering kan een vijandige
overname mogelijk zijn.
•	De aantrekkende economie kan het verloop van de interne AamigoO medewerkers
verhogen waardoor kennis en ervaring uit de organisatie kan verdwijnen.
•	Professionalisering van de payrollbranche en groei van de payrollmarkt
(meer dan 10% in 2010) maakt de markt interessant voor nieuwe toetreders, waardoor
grotere concurrentie voor AamigoO ontstaat. Payrolling is het uitbesteden van
administratieve en juridische aspecten van het werkgeverschap. Steeds meer opdrachtgevers kiezen voor het gemak van payrolling. Het aantal personen dat dagelijks via
payrolling ingezet wordt, is maar liefst 144.000 en kan naar verwachting uitgroeien
tot ruim 180.000 waarmee de sector één van de grootste werkgevers wordt.
•	Afhankelijkheid van ICT vraagt grotere uitgaven ten behoeve van risicobeheersing bij
uitval van ICT-systemen.
•	Toename van gebruik van internetapplicaties vereist (vaak duurdere) apparatuur en
hogere uitgaven aan ICT.

17
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Marktrisico’s

•	Outsourcen van IT-activiteiten naar lagelonenlanden blijft een risico voor de ICT-dienstverlenende klantengroep van AamigoO.
•	De vraag naar capaciteit op internet groeit waardoor er digitale opstoppingen kunnen
ontstaan en uitval van het internet. Bij gebruik van internetapplicaties kan dit tot
gevolg hebben dat intern AamigoO personeel geen gebruik meer kan maken van de
core business internetapplicaties.

Operationele risico’s

Operationele risico’s
De operationele activiteiten van AamigoO kunnen mogelijk effect ondervinden van het
onderstaande:
Door de relatieve kleinschaligheid en zelfstandigheid van de vennootschappen is de
afhankelijkheid van het management relatief groter dan bij grote, sterk gedecentra
liseerde, ondernemingen. De toewijding en de kwaliteit van het management is van
belang om de (winst)prognoses en toekomstplannen te realiseren.
Arbeidsrechterlijke risico’s aangaande geschillen kunnen ontstaan tussen (interne en
externe) werknemers en respectievelijk de opdrachtgever c.q. werkgever. Een goede
procesbeschrijving, contractinhoud voor medewerker en opdrachtgever en de bewaking
hiervan kan dit risico sterk beperken.

Afhankelijkheid van de
kapitaalmarkten

Risicobeheer en
interne controle

Afhankelijkheid van de kapitaalmarkten
De vennootschap is op twee manieren afhankelijk van de kapitaalmarkten (zowel de
publieke als de private kapitaalmarkten). Ten eerste is de vennootschap afhankelijk van de
kapitaalmarkten voor haar eigen financiering. Van tijd tot tijd kunnen de kapitaalmarkten
ontoegankelijk of minder welwillend zijn ten opzichte van de vennootschap of (het type
van) vennootschappen waarin de vennootschap investeert. Ten tweede is de vennootschap
afhankelijk van de kapitaalmarkten voor de (mogelijke) desinvestering van haar deel
nemingen en voor de waardering van haar deelnemingen. Ten slotte kan het succes van de
vennootschap geschaad worden als de kapitaalmarktomstandigheden voor detacherings- en
contractbeheer en ICT-gerelateerde ondernemingen verslechteren en het moeilijk wordt
voor de onderneming concurrerend kapitaal aan te trekken voor bijvoorbeeld acquisities.
Risicobeheer en interne controle
AamigoO startte, na de overname in 2011, met het stroomlijnen van de administratieve
organisatie. Het door de holding gehanteerde administratiesysteem wordt geïmplementeerd bij de kasgenererende eenheden. Hierdoor ontstaan alle relevante inzichten die
nodig zijn voor het management van de desbetreffende eenheid en voor de Directie voor
het algemene toezicht op de desbetreffende activiteit, aangezien gewerkt wordt met
dezelfde informatie. In de grondslagen van de jaarrekening en het verslag hierna is
aandacht besteed aan risicomanagement.
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Fiscale risico’s
Vennootschapsbelasting: compensabele verliezen
Het laatste jaar waarvoor AamigoO aangifte winstbelasting heeft gedaan op Curaçao is
2010. Het laatste jaar waarvoor een definitieve aanslag is ontvangen is het jaar 1999.
Deze aanslag was conform de ingediende aangifte winstbelasting 1999. Nadien zijn
geen definitieve aanslagen opgelegd vanwege verliezen gerapporteerd in de aangiften
winstbelasting voor de jaren 2000 tot en met 2010. Praktijk is dat geen aanslagen worden
opgelegd en verliesbeschikkingen worden gegeven in verliesjaren en evenmin bij de
verliesverrekening.

19
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Verklaring betreffende risicomanagement en interne beheersing

3 Verklaring

betreffende risicomanagement en interne beheersing
De gekozen risicomanagementaanpak verzekert een redelijke mate van risico- en
procesbeheersing en is ontwikkeld om materiële fouten in de financiële verslaggeving
te voorkomen en tekortkomingen in de beheersing van strategische, operationele en
wet- en regelgevingrisico’s tijdig te signaleren en mitigeren. De risicomanagement- en
interne beheersingssystemen reduceren risico’s tot een aanvaardbaar niveau, maar
sluiten beoordelingsfouten in het besluitvormingsproces, menselijke fouten, opzettelijke
ontduiking van controleprocessen door personeel of derden of onvoorziene omstandig
heden niet uit.
De aanwezigheid en effectiviteit van deze systemen kunnen derhalve geen absolute zekerheid verschaffen ten aanzien van doelstellingenrealisatie.
Naar mening van de Directie voldoen de risicomanagement- en interne beheersings
systemen in voldoende mate aan de eisen die voortvloeien uit de principes en de best
practice bepalingen van de Nederlandse corporate governance code.
Het risicomanagement en de systemen van interne beheersing en controle ten aanzien
van de financiële verslaggevingsrisico’s hebben in het verslagjaar naar behoren gewerkt,
en bieden een redelijke mate van zekerheid dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat.
Curaçao, 9 mei 2012
Directie
TMF Curaçao NV
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Overnamerichtlijn

4

Juridische structuur
Artikel 5 lid 3 van de statuten bepaalt dat omzetting (conversie) van een aandeel A in een
gewoon aandeel kan ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeel
houders en onder de door de algemene vergadering van aandeelhouders te bepalen
voorwaarden geschieden.
Er zijn geen aandelen uitgegeven waaraan bijzondere winstrechten of zeggenschaps
rechten zijn verbonden. Ter zake van geen van de uitgegeven aandelen is sprake van
een beperking van stemrecht, een termijn voor de uitoefening van stemrecht en/of uitgifte
van certificaten van aandelen met medewerking van AamigoO.
Volgens het register van de AFM hebben per 31 december 2011 zeven aandeelhouders een
belang groter dan 5 procent als vermeld in het overzicht melding substantiële deelneming
op pagina 108 van dit verslag.
Er zijn geen belangrijke overeenkomsten waarbij de vennootschap partij is en die tot
stand komen, worden gewijzigd of ontbonden onder de voorwaarde van een wijziging van
zeggenschap over de vennootschap nadat een openbaar bod is uitgebracht. De vennootschap heeft ook geen overeenkomsten met een directeur of werknemer die voorzien in
een uitkering bij beëindiging van het dienstverband naar aanleiding van een openbaar bod
op de aandelen van de vennootschap.

21
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Statuten, benoeming en ontslag bestuurders en commissarissen
Hieronder volgen de relevante bepalingen uit de statuten, voor zover deze niet elders in
dit jaarverslag worden vermeld.
Artikel 10 van de statuten bepaalt dat de vennootschap wordt bestuurd door een Directie
bestaande uit één of meer directeuren, en dat deze directeuren worden benoemd door de
algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders
kan de directieleden ook te allen tijde ontslaan. Ook wordt in dit artikel bepaald dat een
rechtspersoon directeur kan zijn.
Artikel 12 van de statuten schrijft voor dat de vennootschap een Raad van Commissarissen
heeft bestaande uit minimaal twee leden, en dat deze leden worden benoemd door de
algemene vergadering van aandeelhouders. De leden van de Raad van Commissarissen
worden jaarlijks benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan ook te allen tijde de leden van de
Raad van Commissarissen ontslaan en schorsen.

Uitgifte en verkrijging van aandelen
Artikel 6 van de statuten stelt dat de Directie bevoegd is ongeplaatste aandelen te
plaatsen en door de vennootschap ingekochte aandelen te vervreemden op tijdstippen,
onder voorwaarden en tegen koersen als door de Directie, met goedkeuring van de Raad
van Commissarissen, zal worden bepaald.
Artikel 9 van de statuten stelt dat de Directie, na goedkeuring van de Raad van Commis
sarissen, bevoegd is namens de vennootschap aandelen in haar kapitaal te verkrijgen,
indien er ten minste één aandeel geplaatst blijft bij anderen en het eigen vermogen ten
minste gelijk blijft aan het nominale kapitaal.

Overnamerichtlijn
Ingevolge artikel 1 Besluit artikel 10 overnamerichtlijn licht AamigoO hieronder het
volgende toe:
Kapitaalstructuur

Melding zeggenschap

Benoeming en ontslag
van leden van de Raad van
Commissarissen en Directie

Kapitaalstructuur
De kapitaalstructuur staat vermeld op pagina 8 onder ‘Juridische structuur’.
Melding zeggenschap
AamigoO heeft geen substantiële deelnemingen meer.
Benoeming en ontslag van leden van de Raad van Commissarissen en Directie
Ten aanzien van benoeming en ontslag van leden van de Raad van Commissarissen
en de Directie wordt verwezen naar bovenstaande toelichting op de statuten van
het jaarverslag.
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Verklaring
inzake Corporate Governance

5

Dit is een verklaring inzake Corporate Governance zoals bedoeld in artikel 2a van het
Vaststellingsbesluit met nadere voorschriften voor de inhoud van het jaarverslag vanaf
(effectief) 1 januari 2010 (‘Vaststellingsbesluit’). De vereiste informatie die in deze
verklaring inzake corporate governance moet worden opgenomen zoals bedoeld in de
artikelen 3, 3a en 3b van het Vaststellingsbesluit, kan in de volgende hoofdstukken en
onderdelen van het jaarverslag 2011 van AamigoO worden gevonden en dient als hier
ingelast en herhaald te worden beschouwd:
•	naleving principes en best practice bepalingen Corporate Governance Code (artikel 3
Vaststellingsbesluit) staat in het hoofdstuk ‘Corporate Governance’;
•	de belangrijkste kenmerken van het interne risicobeheersings- en controlesysteem in
verband met het proces van financiële verslaggeving van de groep (artikel 3a
sub a Vaststellingsbesluit) staan in het hoofdstuk ‘Corporate Governance’ vermeld in
de paragraaf ‘Risico en risicobeheersing’;
•	informatie over het functioneren van de algemene vergadering van AamigoO en
haar voornaamste bevoegdheden en de rechten van de aandeelhouders en hoe deze
kunnen worden uitgeoefend (artikel 3a sub b Vaststellingsbesluit) staan in de relevante
onderdelen van het hoofdstuk ‘Corporate Governance’;
•	de samenstelling en het functioneren van de Directie en Raad van Commissarissen
(artikel 3a sub c Vaststellingsbesluit) wordt beschreven in het hoofdstuk ‘Corporate
Governance’ en het Verslag van de Raad van Commissarissen;
•	Ingevolge artikel 1 in het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn (artikel 3b Vaststellingsbesluit) staat in het hoofdstuk ‘Corporate Governance’ het volgende toegelicht:
•	de regels voor de benoeming en vervanging van de leden van de Directie en de
Raad van Commissarissen onder ‘De Directie’ en ‘Raad van Commissarissen’;
•	de regels voor de wijziging van de statuten van de vennootschap onder ‘Kapitaal’;
•	de bevoegdheden van de Directie voor wat betreft de mogelijkheid tot uitgifte of
inkoop van aandelen onder ‘Kapitaal’;
•	de transacties met verbonden partijen staan in de toelichting geconsolideerde
jaarrekening in noot 82.
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6

Bestuurlijke
informatie
Ultimo 2010 bestond de Raad van Commissarissen van AamigoO uit de heren P.P.F. de Vries
en G.P. Hettinga. Tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
8 februari 2011 hebben zij hun commissariaat neergelegd. De heren De Vries en Hettinga
hebben van 29 oktober 2009 tot en met 8 februari 2011 deel uitgemaakt van de Raad van
Commissarissen van AamigoO Group NV.
De heer P.R. Zwart en de heer M. Hartkoorn zijn tijdens de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van 12 april 2011 respectievelijk de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van 8 februari 2011 3 na instemming van de
aandeelhouders benoemd tot commissaris van AamigoO Group. De heer M. Hartkoorn RA
heeft op 22 augustus 2011 besloten zijn functie als commissaris van AamigoO neer
te leggen.
Daarnaast zal de heer P.R. Zwart worden voorgedragen te worden herbenoemd tot lid van
de Raad van Commissarissen voor een volgende periode.

mr. P. R. Zwart (1954),
Voorzitter

mr. P. R. Zwart (1954), Voorzitter
De heer Zwart is voormalig lid van de Raad van Bestuur van het beursgenoteerde Van
Lanschot Bankiers NV. Na zijn studie Nederlands recht in Leiden begon hij zijn carrière
bij één van de voorlopers van ABN AMRO Bank NV. Voordat hij in 1998 toetrad tot de Raad
van Bestuur van Van Lanschot Bankiers NV, vervulde hij verschillende managementfuncties
binnen de bank. De heer Zwart heeft ruime ervaring op het gebied van strategie, finance,
mergers & acquisitions, turnaround management, human resource management en
corporate governance. Per 31 december 2009 is hij uit dienst getreden bij Van Lanschot
Bankiers NV. Behalve bij AamigoO vervult de heer Zwart een aantal commissariaten en
adviesfuncties in het midden- en grootbedrijf. Tevens is hij waarnemend CEO van PNO
Groep BV.

3

De benoeming van een nieuwe Raad van Commissarissen hangt samen met de reverse listing zoals beschreven in

noot 2: Reverse listing en bedrijfscombinaties
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M. Hartkoorn RA (1957)
De heer Hartkoorn is voormalig CFO van Ernst & Young Accountants. Na zijn opleiding
tot registeraccountant is hij begonnen bij Ernst & Young en is daaraan 32 jaar verbonden
geweest. De heer Hartkoorn heeft als accountant zeer ruime ervaring in het bedrijfsleven
en had diverse grote ondernemingen in zijn portefeuille, waaronder Essent en Uvit. Hij
bediende zowel grote als kleine klanten en hij begeleidde complexe M&A-trajecten. Binnen
Ernst & Young heeft de heer Hartkoorn diverse managementfuncties gehad, waaronder lid
van de Raad van Bestuur (CFO). Per 31 december 2010 is hij uitgetreden bij Ernst & Young.
De heer Hartkoorn is vennoot bij Witlox Van den Boomen Accountants en is onder meer
penningmeester bij de Stichting Jheronimus Bosch 500. De heer Hartkoorn RA heeft op
22 augustus 2011 besloten zijn functie als commissaris van AamigoO neer te leggen.

M. Hartkoorn RA (1957)

drs. P.P.F. de Vries (1967)
De heer De Vries is grootaandeelhouder en vanaf 24 september 2008 bestuursvoorzitter
van Value8 NV. De heer De Vries heeft van 29 oktober 2009 tot en met 8 februari 2011 deel
uitgemaakt van de Raad van Commissarissen van AamigoO Group NV (voorheen European
Development Corporation Company NV). Van oktober 1989 tot en met oktober 2007 was
hij werkzaam bij de Vereniging van Effectenbezitters, waarvan de laatste 12 jaar als
directeur.

drs. P.P.F. de Vries (1967)

drs. G.P. Hettinga (1977)
De heer Hettinga is vanaf 24 september 2008 bestuurder van Value8 NV. De heer Hettinga
heeft van 29 oktober 2009 tot en met 8 februari 2011 deel uitgemaakt van de Raad van
Commissarissen van AamigoO Group NV. In de periode van juni 2001 tot september 2008 is
hij als econoom werkzaam geweest bij de Vereniging van Effectenbezitters. In 2007 werd
hij benoemd tot hoofdeconoom bij de VEB.

drs. G.P. Hettinga (1977)
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AamigoO heeft als ambitie om dé toonaangevende
aanbieder te worden op het gebied van one stop
shop dienstverlening binnen de internationale
uitzend- en detachering sector.

jaarverslag 2011 Aamigoo group NV

26

Verslag Raad van Commissarissen

Verslag
van de Raad van Commissarissen

7

Het boekjaar 2011 was een jaar met veel activiteiten voor AamigoO Group. Naast diverse
wijzigingen in de organisatie en de realisatie van de overname van Corso BV, waren ook de
operationele activiteiten volop in beweging.

Jaarrekening
De door de Directie opgemaakte jaarrekening van AamigoO Group NV is aan de Raad van
Commissarissen voorgelegd. Mazars Paardekooper Hoffman Accountants NV heeft de
jaarrekening 2011 gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende controleverklaring.
De Raad van Commissarissen stelt aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor
de jaarrekening vast te stellen.

Decharge
De Raad van Commissarissen stelt aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor
de Directie decharge te verlenen voor het gevoerd beleid en de Raad van Commissarissen
decharge te verlenen voor het uitgeoefende toezicht op dit beleid over het boekjaar 2011.

Samenstelling van de Directie
De Directie van AamigoO Group wordt gevoerd door TMF Curaçao NV in Curaçao.
De Directie heeft onder meer goedkeuring nodig van de Raad van Commissarissen voor
het nemen van investerings- en desinvesteringsbeslissingen.

Samenstelling Raad van Commissarissen ultimo 2010:
De Raad van Commissarissen bestond ultimo 2010 uit de heer drs. P.P.F. de Vries (1967)
en de heer drs. G.P. Hettinga (1977). De heer De Vries is grootaandeelhouder en vanaf
24 september 2008 bestuursvoorzitter van Value8 NV. De heer Hettinga is vanaf
24 september 2008 bestuurder van Value8 NV.

27

jaarverslag 2011 Aamigoo group NV

Verslag Raad van Commissarissen

Samenstelling Raad van de Commissarissen na 8 februari 2011:
Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 8 februari 2011 hebben de aandeelhouders
ingestemd met de benoeming van de heer M. Hartkoorn RA (1957). De heer M. Hartkoorn
RA heeft op 22 augustus 2011 besloten zijn functie als Commissaris van AamigoO neer te
leggen. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 12 april 2011 hebben de aandeelhouders
ingestemd met de benoeming van de heer mr. P.R. Zwart (1954) als Voorzitter van de
Raad van Commissarissen.

Werkzaamheden
In 2011 heeft de Raad van Commissarissen enkele keren vergaderd, waarvan eenmaal met
de externe accountants van Mazars Paardekooper Hoffman Accountants NV. Tijdens deze
vergaderingen is onder meer gesproken over de operationele en financiële voortgang.
De samenwerking tussen de Directie en de Raad van Commissarissen is gebaseerd op een
goede vertrouwensband en kan worden gekenmerkt als transparant en direct.
De gebeurtenissen in het afgelopen jaar en de plannen voor de toekomst hebben de
continu aandacht van de Raad van Commissarissen. Op zowel formele als informele basis
wordt hier met de Directie geregeld over van gedachten gewisseld.
Ook Corporate Governance is in het afgelopen boekjaar een belangrijk onderwerp van
gesprek geweest tussen de Raad van Commissarissen en de Directie. AamigoO voldoet aan
het merendeel van de aanbevelingen uit de Code. Een aantal best practice bepalingen
uit de Code is nog niet, of niet volledig, geïmplementeerd. In het hoofdstuk Corporate
Governance is een toelichting opgenomen.
De heer P.R. Zwart wordt voorgedragen om te worden herbenoemd tot lid van de Raad van
Commissarissen voor een volgende periode.
De Raad van Commissarissen adviseert de onderneming in haar verantwoordelijkheden
onder andere bij de volgende thema’s:
•	de integriteit van de jaar- en halfjaarcijfers, gepresenteerd conform IFRS, tezamen met
het redigeren van persberichten;
•	het onderhouden van een effectief systeem van interne controle en risicomanagement
in relatie tot strategische, financiële, operationele en compliance risico’s;
•	relatie met de externe accountant, beoordeling van de onafhankelijkheid, goedkeuring
van de vergoeding en herbenoeming of ontslag;
•	nakoming van aanbevelingen van de externe accountant;
•	beoordeling van de liquiditeit, solvabiliteit en fiscale posities;
•	verhouding met aandeelhouders;
•	de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
Tevens wordt op halfjaarlijkse basis de financiële verslaggeving beoordeeld voordat deze
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gepubliceerd wordt. Speciale aandacht wordt besteed aan kritische accounting regels,
transparantie van berichtgeving, compliance met standaard accountingregels, wet- en
regelgeving van AFM en Euronext en andere wettelijke vereisten. Dit zijn integrale
onderdelen van de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen.
Na een jaar van veel veranderingen zal in 2012 de focus gericht zijn op het vervolmaken
van een stabiel fundament voor de onderneming. Dit is niet mogelijk zonder de enthou
siaste inzet van de Directie, het management en alle medewerkers van AamigoO Group.
De Raad van Commissarissen spreekt daarom graag zijn waardering uit aan alle mede
werkers, het management en de Directie voor hun motivatie en doorzettingsvermogen.
Curaçao, 9 mei 2012
Raad van Commissarissen,
De heer mr. P.R. Zwart
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8 Verslag
van de Directie
Het jaar in vogelvlucht
In het verslagjaar 2011 hebben de ontwikkeling van de eigen organisatie, de overname
van Corso en de herfinanciering van een aantal kortlopende verplichtingen van AamigoO
centraal gestaan in alle activiteiten en werkzaamheden.
Met de overname van Corso eind december 2011, de gerealiseerde organische groei van
Source, de start van AamigoO Services en de activiteiten in de Verenigde Staten, is de
basis gelegd voor de verdere groei van AamigoO Group als toonaangevende aanbieder van
contractmanagement en detacheringsdiensten. Het boekjaar 2011 is het eerste boekjaar
nadat AamigoO Group de notering aan NYSE Euronext Amsterdam heeft verkregen (via de
reverse listing van EDCC NV).
De directie van AamigoO Group wordt gevoerd door TMF Curaçao NV in Curaçao.
De directie heeft, onder meer, goedkeuring nodig van de Raad van Commissarissen
voor het nemen van investerings- en desinvesteringsbeslissingen.
Op 15 mei 2011 heeft AamigoO een converteerbare obligatielening ten bedrage van
€ 1,5 miljoen geplaatst bij Value8. Deze lening heeft een looptijd van 3 jaar (tot en
met 14 mei 2014) met daarbij de mogelijkheid voor AamigoO om de looptijd met één
jaar te verlengen. Na een rentevrij jaar zal AamigoO, met ingang van mei 2012, een
rente van 5% op jaarbasis verschuldigd zijn.
Op 5 augustus 2011 heeft AamigoO overeenstemming bereikt met JVS Invest BV over
de overname van Corso BV (Corso) en haar werkmaatschappijen. Na uitvoering van de
due diligence werkzaamheden en de verkregen financiering is op 28 december 2011 de
overname afgerond.
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Transactie en financiering
AamigoO heeft op 28 december 2011 alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Corso
BV en haar deelnemingen verworven voor een totale overnameprijs 4 van € 24,3 miljoen,
waarop in mindering zijn gebracht verrekeningen van vorderingen op de verkoper,
zodat de totale vergoeding die betaald is € 18,2 miljoen bedraagt. JVS Invest heeft
aan AamigoO een achtergestelde converteerbare lening verstrekt van € 2,8 miljoen
gedurende twee jaar en een converteerbare lening verstrekt van € 1 miljoen gedurende
drie jaar.

Transactie en

Financiële gegevens
Kerncijfers AamigoO Group 5
(x € 1.000)
Bruto facturatiewaarde
Totale directe kosten
Bruto-omzetresultaat

Financiële gegevens

2011
156.225
(152.170)
4.056

2010
64.671
(61.826)
2.845

4.922
(866)

2.015
830

3.324
(1.093)
1.365

3.595
(82)
4.343

Belastingen
Totaal resultaat

(60)
1.305

(166)
4.177

EBITDA
Groepsvermogen

378
2.487

1.890
1.401

Totale operationele kosten
Bedrijfsresultaat
Negatieve goodwill
Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Toelichting op de resultaten 6:
Het geconsolideerde resultaat 2011 van AamigoO is het resultaat van de gehele onder
neming na de reverse listing in 2010. In het jaar 2010 zijn de resultaten van Source + NV
met haar deelnemingen in de consolidatie verwerkt vanaf 1 juli 2010. AamigoO Holding had
in 2010 geen zelfstandige omzet gerealiseerd.

4

Na aanpassing voor de reële waarde van de door verkoper verstrekte financier ingen. De koopsom voor de

overname van Corso bedroeg € 25 miljoen.
5

AamigoO Group is op 27 december 2010 opgericht. Derhalve zijn er geen vergelijkbare cijfers van voorgaande

jaren beschikbaar. Gedurende 2009 en 2010 had AamigoO geen operationele activiteiten.
6

De resultaten van Source + NV, inclusief deelnemingen, zijn vanaf 1 juli 2010 in de geconsolideerde winst- en

verliesrekening van 2010 van AamigoO opgenomen.
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Verslag van de Directie

Toelichting op de
resultaten

De algemene economische omstandigheden hebben in 2011 het brutomarge percentage
onder druk gezet. Door toename van de omzet heeft AamigoO de daling van het brutoomzetresultaat gedeeltelijk gecompenseerd.
Gecorrigeerd voor éénmalige lasten 2011 zou de ebitda over 2011 € 2,3 miljoen hebben
bedragen (2010 gecorrigeerd € 1,2 miljoen) en het bruto-omzetresultaat over 2011 € 4,7
miljoen bedragen. Onder de bedrijfskosten van AamigoO zijn € 1,2 miljoen eenmalige lasten verantwoord, namelijk € 0,8 miljoen in verband met de overname van Corso, alsmede
€ 0,4 miljoen voor de start van de activiteiten van AamigoO Services en REVL in Amerika.
De personeelskosten zijn over 2011 gestegen ten opzichte van 2010. Dit werd onder meer
veroorzaakt door de noodzakelijke inzet van een aantal tijdelijke medewerkers en verdere
professionalisering van de AamigoO organisatie.
Onder de afschrijvingen is € 1,1 miljoen verantwoord ter zake afschrijving op de waarde
van het klantenbestand en de merknaam van Source.
•	Source + NV heeft, met haar deelnemingen, over 2011 een bruto facturatiewaarde
gerealiseerd van € 156,2 miljoen (2010: € 128,7 miljoen), met een bruto-omzetresultaat
van € 4,1 miljoen (2010: € 4,7 miljoen). De ebitda bedroeg € 2,3 miljoen in 2011
tegenover € 2 miljoen in 2010. De bedrijfskosten exclusief afschrijvingen bedroegen
€ 1,7 miljoen (2010: € 2,5 miljoen). De bedrijfskosten bestonden uit € 1,6 miljoen
(2010: € 2,1 miljoen) personeelskosten en € 0,1 miljoen (2010: € 0,4 miljoen) overige
bedrijfskosten.
Gelet op de verkrijging van de zeggenschap per 28 december 2011 van Corso is alleen de
balans in de geconsolideerde balans begrepen en zijn de omzet resultaten en bedrijfs
kosten van Corso niet verantwoord in het geconsolideerde resultaat.
Indien Corso het gehele jaar onderdeel van AamigoO zou zijn geweest, dan waren de
hierna volgende financiële gegevens in de consolidatie over 2011 opgenomen.
•	Corso heeft, met haar deelnemingen, over 2011 een bruto facturatiewaarde
gerealiseerd van € 266,3 miljoen (2010: € 250,6 miljoen), met een bruto-omzetresultaat van € 6,6 miljoen (2010: € 6,2 miljoen). De ebitda bedroeg € 2,4 miljoen
in 2011 tegenover € 3,2 miljoen in 2010. De bedrijfskosten exclusief afschrijvingen
bedroegen € 4,2 miljoen (2010: € 3,1 miljoen). De bedrijfskosten bestonden uit
€ 3,1 miljoen (2010: € 2,4 miljoen) personeelskosten en € 1,1 miljoen
(2010: € 0,7 miljoen) overige bedrijfskosten

Operationele
ontwikkelingen Source

Operationele ontwikkelingen Source
Source heeft als hoofdactiviteit contractmanagement. Dit betreft het administratief,
contractueel en financieel afhandelen van overeenkomsten tussen opdrachtgevers en
professionals die bij deze werkgevers aan de slag gaan. De voorwaarden van de opdrachtgever gelden als uitgangspunt. Source heeft echter een neutrale rol om zowel de belangen
van de opdrachtgevers als van de professionals zo goed mogelijk te kunnen behartigen.
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De facturering, afhandeling van contracten en mantelovereenkomsten met leveranciers
worden op deze manier overzichtelijk op een plek afgehandeld.
Het jaar 2011 stond voor Source in het kader van het herstructureren van de organisatie en
het verstevigen van het zakelijk fundament.
Operationele ontwikkelingen Corso
Corso is vanaf 28 december 2011 onderdeel van AamigoO Group. De omzet is in 2011
toegenomen, zowel bij bestaande klanten als bij nieuw geacquireerde klanten (al dan
niet via Europese aanbestedingen).
De strategie van Corso in Europa is gericht op een progressieve groei, waarbij de focus ligt
op de uitbreiding en doorontwikkeling van de internationale activiteiten, al dan niet door
met lokale klanten internationaal mee te groeien.

Operationele
ontwikkelingen Corso

Corso heeft in 2011 in Nederland en Engeland, ondanks de marktomstandigheden, stabiel
kunnen opereren. In Duitsland, Luxemburg en België lag in 2011 de focus op verbreding
van de klantenportefeuille. Dit is in België al terug te zien in de resultaten van 2011.
Voor Duitsland en Luxemburg is de verwachting dat dit pas halverwege 2012 te bemerken
is. Hierdoor zijn in deze landen de resultaten over 2011 enigszins achtergebleven. De
activiteiten in Frankrijk hebben zich zeer positief ontwikkeld, ondanks de hogere opstartkosten. Deze tendens zal zich in 2012 naar alle waarschijnlijkheid voortzetten.
Operationele ontwikkelingen REVL
In 2011 is REVL gestart in San Francisco met het doel om een online platform te
ontwikkelen dat mensen de mogelijkheid biedt een persoonlijk ‘merk’ en carrière pad
te ontwikkelen. REVL is onderdeel (87,5%) van AamigoO Group NV.

Operationele
ontwikkelingen REVL

Vooruitzichten & Doelstellingen
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Ontwikkelingen na balansdatum
Als onderdeel van de algemene groeistrategie heeft AamigoO haar kantoor begin dit jaar
geopend in San Francisco. In de Verenigde Staten is gekozen om onder de naam REVL te
opereren.

Ontwikkelingen na

Peerz
AamigoO heeft in maart 2012 bekendgemaakt dat zij, onder voorbehoud van de uitkomst
van het due diligence onderzoek, overeenstemming heeft bereikt over de verwerving
van een 50% belang in Peerz BV (‘Peerz’). Daarnaast heeft AamigoO gedurende drie jaar
het recht haar belang uit te breiden naar 90%. Peerz, gevestigd te Amsterdam, is een
innovatief concept voor het maken van online gedragsprofielen.

Peerz

Adver
Vanaf januari 2012 voert AamigoO overleg met de aandeelhouders van Adver-Online BV
(‘Adver’), inzake een mogelijke overname van Adver door AamigoO.

Adver
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Medewerkers en Organisatie
Kwaliteit

Open cultuur

Kwaliteit
Om de interne organisatie zo optimaal mogelijk te laten functioneren is AamigoO altijd
bezig met verbeteringen. Corso en Source zijn reeds geruime tijd gecertificeerd voor
ISO 9001:2008 en NEN4400, daarnaast is Source gecertificeerd voor VCU. Het komende
jaar zullen de managementsystemen verder gecertificeerd worden op het gebied van
milieuzorgsystemen (ISO 14001), Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Informatiebeveiliging (ISO 27001). Ook in 2012 streeft AamigoO naar kwaliteitsverbetering en zal men
kritisch zijn ten aanzien van de bedrijfsvoering.
Open cultuur
Onze organisatie kenmerkt zich door een open en vrije cultuur, waarin iedereen
verbeteringen kan aandragen. Zowel intern als extern staat transparantie hoog in
het vaandel. AamigoO streeft naar maximale klanttevredenheid. De medewerkers zijn
daarbij cruciaal. Zij zijn de grootste ‘asset’ van het bedrijf.

Missie verwezenlijken

Missie verwezenlijken
Door de talenten van de medewerkers goed te benutten en te combineren kan AamigoO
de talenten van de professionals die AamigoO inschakelen optimaal communiceren naar
de opdrachtgevers. Door te werken in gemengde teams ontstaan creatieve ideeën die
innovaties in de bedrijfsactiviteiten verder doen toenemen. AamigoO staat voor haar
missie: marktleider worden in de flexibele arbeidsmarkt door de mens centraal te stellen.
Om vanuit die filosofie dé toonaangevende aanbieder te worden van one-stop-shop
dienstverlening in de internationale uitzend-, payroll- en detacheringsector.

Medewerker aantallen

Medewerker aantallen
Ultimo 2011 waren er bij AamigoO in totaal 68 medewerkers in dienst. Van deze 68 medewerkers waren er 20 actief voor Source. In de loop van 2011 zijn in totaal vijf medewerkers
zich actief bezig gaan houden met het ontwikkelen van AamigoO Services en REVL. Met de
overname van Corso is het aantal medewerkers met 43 medewerkers uitgebreid.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
AamigoO Group neemt haar verantwoordelijkheid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is daarom een vast onderdeel van de organisatie en de bedrijfsvoering. AamigoO
wil de juiste balans tussen People, Planet en Profit bewerkstelligen. Oftewel kiezen voor
een stijl van ondernemen waarbij gestreefd wordt naar goede financiële resultaten op een
maatschappelijk verantwoorde manier.
Duurzaamheid in
uitvoering

Duurzaamheid in uitvoering
In de bedrijfsvoering wordt rekening gehouden met milieuaspecten door bijvoorbeeld
papierverbruik te minimaliseren, afval te scheiden en energiebesparende maatregelen
door te voeren.
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De medewerker centraal
Veiligheid en welzijn staan hoog in het vaandel bij AamigoO. Om een actieve bijdrage
te leveren aan het welzijn van de medewerkers werkt AamigoO nauw samen met een
deskundige arbodienst. Daarnaast is AamigoO zich, als speler in de arbeidsbemiddeling,
als geen ander bewust van de wens een interessante werkgever te zijn. Een werkgever
die niet alleen inhoudelijk voor uitdaging kan zorgen, maar ook primair en secundair
interessante arbeidsvoorwaarden biedt.

Risico’s en onzekerheden
Ondernemerschap brengt risico’s mee. AamigoO Group opereert in een uiterst dynamische
omgeving. In het hoofdstuk ‘Risico en risicobeheersing’ zijn enkele van de belangrijkste
risico’s opgenomen die van invloed zouden kunnen zijn op de resultaten van de onderneming. De risicofactoren zijn niet uitputtend en andere factoren, die thans niet bekend
zijn bij de vennootschap of die de vennootschap thans van minder belang acht, kunnen
evenzeer de financiële positie van de vennootschap en de met haar verbonden vennootschappen beïnvloeden.
Curaçao, 9 mei 2012
Directie
TMF Curaçao NV
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De medewerker
centraal

Bestuursverklaring

9

Bestuursverklaring
De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de activa, de passiva, de financiële positie
en de winst of het verlies van AamigoO Group NV en de gezamenlijk in de consolidatie
opgenomen ondernemingen.
Het jaarverslag geeft een getrouw beeld omtrent de toestand op de balansdatum en de
gang van zaken gedurende het boekjaar van AamigoO Group NV en de met haar verbonden
ondernemingen, waarvan de gegevens in haar jaarrekening zijn opgenomen, en in het
jaarverslag zijn de wezenlijke risico’s beschreven, waarmee AamigoO Group NV wordt
geconfronteerd.
Curaçao, 9 mei 2012
Directie
TMF Curaçao NV
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Geconsolideerde jaarrekening 2011

Geconsolideerde
jaarrekening
2011
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Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2011

(x € 1.000)

Noot

2011

2010

1

156.225

64.671

Netto omzet

1

12.799

8.451

Kostprijs van de omzet

4

8.743

5.606

4.056

2.845

Bruto facturatiewaarde (inclusief directe inkoopkosten € 152.170
respectievelijk € 61.656 waarvan € 28.111 respectievelijk € 10.912
personeelskosten)

Bruto-omzet resultaat
Verkoopkosten

4

46

30

Algemene beheerkosten

4

4.876

1.985

Totale operationele kosten

4

4.922

2.015

(866)

830

3.324

3.595

Bedrijfsresultaat
2

Negatieve goodwill
Financiële baten

90

122

Financiële lasten

(1.183)

(204)

(1.093)

(82)

1.365

4.343

(60)

(166)

1.305

4.177

Financiële baten en lasten

5

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
6

Belastingen
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen
Rechtstreekse vermogensmutaties
Totaal resultaat
Toe te wijzen aan aandeelhouders van de vennootschap
Toe te wijzen aan derden

-

-

1.305

4.177

1.311

4.193

(6)

(16)

Winst per aandeel
Noot

2011

2010

Gewone winst per aandeel

(x € 1)

7

0,19

0,77 7

Verwaterde winst per aandeel

7

0,19

0,77 8

7

Aangepast in verband met reverse stock split

8

Aangepast in verband met reverse stock split
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Geconsolideerde balans per 31 december 2011

(x € 1.000 voor resultaatsbestemming)

Noot

2011

2010

Immateriële vaste activa

2, 10

28.070

9.985

Materiële vaste activa

2, 11

1.789

1.757

12

2.731

2.042

32.590

13.784

ACTIVA

Financiële vaste activa
Vaste activa
Belastingen

20

1.148

121

Overige vorderingen

20

76.504

20.408

Liquide middelen

30

31.822

8.733

Vlottende activa

109.474

29.262

TOTALE ACTIVA

142.064

43.046

573

195

10.699

2.609

PASSIVA
Aandelenkapitaal
Agioreserve
Conversie rechten
Overige reserves
Resultaat boekjaar
Eigen vermogen
Aandeel derden in groepsvermogen

-

(10.428)

(5.597)

1.311

4.177

2.490

1.384

(3)

17

Groepsvermogen

40

2.487

1.401

Latente belastingvoorziening

50

6.806

2.625

Garantievoorziening

51

-

55

6.806

2.680

Voorzieningen
Converteerbare leningen

60

6.053

-

Onderhandse leningen

60

3.924

2.340

Schulden aan kredietinstellingen

60

Langlopende schulden

39

335

15.010

-

24.987

2.340
6.648

Leningen

70

3.649

Derivaten

70

679

-

Belastingen

70

6.106

2.762

Overige kortlopende schulden

70

97.350

27.215

Kortlopende schulden

107.784

36.625

TOTALE PASSIVA

142.064

43.046
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Binnen AamigoO staat de mens centraal met
inzet op maximale klant- en medewerker
tevredenheid.
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Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

(x € 1.000

Noot Geplaatst

voor resultaats

Agio Overige

en reserve

bestemming)

reserve

Resultaat

gestort

Totaal Mindereigen
vemogen

heids-

Totaal
groeps-

belang vermogen

kapitaal
1 januari 2010
Bestemming

18

-

-

17

35

-

35

2

-

-

17

(17)

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1.850

1.850

2

-

-

-

-

-

(1.850)

(1.850)
(2.828)

resultaat
Acquisitie
Source + NV
Aankoop minderheidsbelang
4

2.609

(5.441)

-

(2.828)

-

IFRS 3 aanpassing

173

-

(173)

-

-

-

-

Gerealiseerde en

-

-

-

4.177

4.177

16

4.193

195

2.609

(5.597)

4.177

1.384

17

1.401

-

-

4.177 (4.177)

-

-

-

Aankoop EDCC NV

2

niet-gerealiseerde
resultaat
31 december 2010
Bestemming
resultaat
Uitgifte aandelen

40

378

8.090

(8.438)

-

30

-

30

Teruglevering

40

-

-

(30)

-

(30)

-

(30)

aandelen A
Informeel dividend

60

-

-

(540)

-

(540)

-

(540)

Conversie rechten

60

-

-

335

-

335

-

335

-

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

-

(23)

(23)

-

-

-

1.311

1.311

(6)

1.305

10.699 (10.093)

1.311

2.490

(3)

2.487

Investering AamigoO
Payroll Holding BV
Beëindiging
deelneming Posto
Vacante VOF
Gerealiseerde en
niet-gerealiseerde
resultaat
31 december 2011
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2011

(x € 1.000 voor resultaatsbestemming)

Noot

Resultaat toe te wijzen aan aandeelhouders van de vennootschap

2011

2010

1.317

4.193

987

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen immateriële vaste activa

10

1.140

Afschrijvingen materiële vaste activa

11

104

73

6

60

166

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

51

(55)

-

Financiële baten en lasten

5

1.093

82

Voordelige aankoop (negatieve goodwill)

2

(3.324)

(3.595)

Mutatie vorderingen

20

(5.681)

(1.959)

Mutatie kortlopende schulden

70

23.713

(905)

18.367

(958)

(1.006)

(51)

Mutatie voorzieningen

Veranderingen in het werkkapitaal:

(exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Rente

5

Vennootschapsbelasting

6

Kasstroom uit operationele activiteiten
Acquisitie Corso BV respectievelijk Source + NV

2

(674)

21

16.687

(988)

(15.461)

1.234
(21)

(netto voor verkregen liquide middelen)
Verkregen liquide middelen reverse listing

2

-

Investeringen in immateriële vaste activa

10

(855)

-

Investeringen in materiële vaste activa

11

(65)

(26)

12

(144)

-

2, 60

-

(1.007)

Investeringen in financiële vaste activa
Betaald op aankoop minderheidsdeelneming
Uitgegeven lening u/g

20

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-

(2.000)

(16.525)

(1.820)

Aflossing leningen

60

(7.304)

(4.500)

Verkregen lening aankoop Source + NV

60

-

4.500

Ontvangen gelden

60

6.420

-

Aflossing bancaire leningen

60

(123)

(173)

Mutatie aandelenkapitaal

40

30

-

Factorline

20.734

7.778

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

19.757

7.605

NETTO KASSTROOM

19.919

4.797
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(x € 1.000 voor resultaatsbestemming)

Noot

2011

2010

24.400

4.819

Liquide middelen
Stand 31 december *
Verwerving liquide middelen door acquisitie
Stand 1 januari
Af/toename liquide middelen

30

338

-

4.819

22

19.919

4.797

* Liquide middelen

43

Cash

31.822

8.733

Kredietfaciliteit

(7.422)

(3.914)

Stand per 31 december

24.400

4.819
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Toelichting geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2011

Toelichting

10

geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2011
Algemeen
Door middel van een overname van EDCC NV heeft AamigoO Holding BV (voorheen J-Merce
BV) een beursnotering verkregen op 27 december 2010. AamigoO Holding BV heeft de
activiteiten van Source + NV op 27 juni 2010 overgenomen. EDCC NV staat sinds 8 maart
2011 onder de naam AamigoO Group NV aan de Euronext in Amsterdam genoteerd.
De activiteiten van AamigoO Group NV (de ‘onderneming’ of de ‘vennootschap’) en de
deelnemingen (samen, de ‘groep’ of ‘AamigoO Group’) betreffen met name contract
management, detacheren uitzenden, payrolling en online jobboards. Daarnaast ontwikkelt AamigoO met name het innovatieve uitzendconcept waarbij werkgevers, ZZP-ers
en werkzoekenden online aan elkaar worden gekoppeld, actief gebruikmakend van de
mogelijkheden van internet en social media. contractmanagement. AamigoO bestaat uit
een vijftal bedrijfsonderdelen, Corso, Source, AamigoO Services, AamigoO Payroll en REVL
(REVL is de naam waaronder AamigoO in San Francisco opereert).
In de geconsolideerde jaarrekening van AamigoO Group NV is de reverse listing verwerkt
als een aandelentransactie van AamigoO Holding BV waarbij zij een deel van haar aandelen
verstrekt aan de voormalig aandeelhouders van EDCC in ruil voor (1) de netto activa van
EDCC, (2) het verkrijgen van de beursnotering, en (3) tegelijkertijd een herkapitalisatie
realiseert van EDCC. Deze verwerkingswijze betekent dat de geconsolideerde jaarrekening
van AamigoO Group NV in feite de jaarrekening is van AamigoO Holding BV waarin de
verkrijging van de netto activa van EDCC is verwerkt. Als gevolg van deze verwerkingswijze ontstaat geen goodwill op het moment van de reverse listing.
Het geconsolideerde resultaat van AamigoO omvat:
•	AamigoO Group NV voor het gehele jaar;
•	AamigoO Holding BV voor het gehele jaar;
•	Source + NV en haar deelnemingen voor het gehele jaar;
•	AamigoO Services BV voor het gehele jaar;
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• AamigoO Payroll Holding BV voor het gehele jaar;
•	AamigoO Payroll BV, vanaf datum oprichting 5 juli 2011;
•	AamigoO Intellectual Property BV, vanaf datum oprichting 26 augustus 2011;
•	AamigoO Caribbean Staffing Service NV, vanaf acquisitiedatum 23 augustus 2011, een
lege vennootschap ten behoeve van ontwikkelen van activiteiten in het Caribisch gebied;
•	REVL. Inc, vanaf datum oprichting 2 november 2011;
•	Corso Holding BV, vanaf acquisitiedatum 21 december 2011;
•	Corso BV en haar deelnemingen, vanaf acquisitiedatum 28 december 2011. Van Corso is
alleen de balans in de geconsolideerde balans begrepen en zijn de omzet resultaten en
bedrijfskosten van Corso niet verantwoord in het geconsolideerde resultaat.
De geconsolideerde jaarrekening is per 9 mei 2012 door de Directie opgemaakt en per
diezelfde datum door de Raad van Commissarissen goedgekeurd. De jaarrekening zal ter
vaststelling worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Grondslagen van de jaarrekening
De jaarrekening luidt in euro’s en alle bedragen zijn afgerond naar duizendtallen met
uitzondering van bedragen per aandeel, tenzij anders is vermeld.
Het geconsolideerd kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geconsolideerde jaarrekening is ingericht in overeenstemming met de International
Financial Reporting Standards (IFRS), zoals goedgekeurd en bekend gemaakt door de
Europese Unie.

Inrichting enkelvoudige jaarrekening
De enkelvoudige jaarrekening van AamigoO Group NV is ingericht overeenkomstig de eisen
van Boek 2 Burgerlijk Wetboek Curaçao en in overeenstemming met de eisen van Titel 9
Boek 2 Burgerlijk Wetboek Nederland. Daarbij hanteert zij de waarderingsgrondslagen uit
haar geconsolideerde jaarrekening en richt zij haar enkelvoudige winst-en-verliesrekening
in overeenkomstig art. 2:402 BW van het Burgerlijk Wetboek Nederland.

Oordelen, schattingen en veronderstellingen
Het opmaken van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt en schattingen
en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en
de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten.
De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen
uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als
redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel
over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere
bronnen blijkt. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.
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De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt
herzien, indien de herziening alleen voor die periode gevolgen heeft, of in de periode van
herziening en toekomstige perioden, indien de herziening gevolgen heeft voor zowel de
verslagperiode als toekomstige perioden.
De belangrijkste posten in de jaarrekening die hoofdzakelijk mede gebaseerd zijn op
schattingen van het management hebben in het algemeen betrekking op:
•	de reële waarde van de geïdentificeerde activa en passiva van de overgenomen
activiteiten; en
•	het bepalen van de noodzakelijke hoogte van voorzieningen en reserveringen.
Daarnaast bestaan specifieke posten waar schattingen van het management van toepassing
zijn:

Geschatte bijzondere waardevermindering van immateriële vaste activa
Jaarlijks gaat de groep na of sprake is van bijzondere waardeverminderingen van
immateriële vaste activa, conform de methodiek zoals beschreven in de grondslagen
voor de immateriële vaste activa. De realiseerbare waarde van kasstroomgenererende
eenheden wordt vastgesteld op basis van berekeningen van de bedrijfswaarde. Deze
berekeningen brengen het gebruik van schattingen met zich mee.

Belastingen
De groep gaat jaarlijks de hoogte van de beschikbare compensabele verliezen en uitgestelde belastingen na. Voor zover het waarschijnlijk is dat er sprake zal zijn van belastbare
winst waartegen de verliezen kunnen worden afgezet, worden voor alle niet-verrekende
fiscale verliezen actieve belastinglatenties verantwoord. Om het bedrag aan actieve
belastinglatentie dat kan worden verantwoord te bepalen, is een aanzienlijke mate van
beoordeling door het management nodig op basis van het waarschijnlijke tijdstip en niveau
van toekomstige belastbare winsten, in combinatie met toekomstige fiscale planningsstrategieën.

Schattingswijziging
Immateriële vaste activa
Gedurende 2011 is gebleken dat de levensduur van het klantenbestand in de immateriële
vaste activa ultimo 2011 duurzamer is dan in 2010 geschat. Dit houdt in dat het
afschrijvingspercentage over het klantenbestand in de jaarrekening 2011 is aangepast.
De boekwaarde per 1 januari 2011 wordt over de resterende levensduur van acht-en-eenhalf jaar afgeschreven. Het effect van deze schattingswijziging bedraagt € 0,7 miljoen.
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Grondslagen voor Consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening bevat de jaarrekening van AamigoO en haar dochter
ondernemingen per 31 december. De financiële gegevens van de dochterondernemingen
zijn opgesteld op basis van dezelfde waarderingsgrondslagen als AamigoO.
Entiteit

Belang 2011

Belang 2010

AamigoO Holding BV

100 %

100 %

Source + NV

100 %

100 %

Source Interim Services BV

100 %

100 %

Source Automation BV

100 %

100 %

Source Payroll Services BV

100 %

100 %

Oyster Coast BV

100 %

100 %

Posto Vacante VOF

-%

50 %

AamigoO Services BV

100 %

100 %

AamigoO Payroll Holding BV

100 %

100 %

51 %

-

AamigoO Intellectual Property BV

100 %

-

AamigoO Caribbean Staffing Service NV

100 %

-

REVL. inc

87,5 %

-

Corso Holding BV

100 %

-

Corso BV

100 %

-

Corso Informatica BV

100 %

-

Corso Interim Services BV

100 %

-

Corso Contracting BV

100 %

-

Corso Contracting GmbH (DE)

100 %

-

Corso Contracting BVBA (BE)

100 %

-

Corso Contracting Ltd (GB)

100 %

-

Corso Contracting Sarl (LUX)

100 %

-

Corso Contracting Sarl (FR)

100 %

-

Corso Flex Sarl (FR)

100 %

-

AamigoO Payroll BV

Dochterondernemingen zijn alle entiteiten (waaronder voor een speciaal doel opgerichte
ondernemingen) waarover de groep, direct of indirect, beslissende zeggenschap kan
uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van stemrechten of op enig andere
wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens
rekening gehouden met potentiële stemrechten die per balansdatum direct kunnen
worden uitgeoefend.
Dochterondernemingen worden volledig geconsolideerd vanaf de datum waarop de beslissende zeggenschap kan worden uitgeoefend door de groep. Deconsolidatie vindt plaats op
het moment dat beslissende zeggenschap is overgedragen.
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Intercompany transacties, balansposten en ongerealiseerde winsten of verliezen op
transacties tussen groepsmaatschappijen worden geëlimineerd, deze verliezen worden
meegenomen in de analyse van indicaties voor beoordeling voor bijzondere waarde
verminderingen.

Bedrijfscombinaties (IFRS 3)
Bedrijfscombinaties worden verwerkt op basis van de overnamemethode per de overnamedatum, dat wil zeggen de datum waarop de zeggenschap overgaat naar de groep.
Er is sprake van zeggenschap als de groep de mogelijkheid heeft om het financiële en
operationele beleid van een entiteit te bepalen teneinde voordelen te verkrijgen uit de
activiteiten van de entiteit. Bij de beoordeling van zeggenschap houdt de groep rekening
met potentiële stemrechten die op dat moment uitoefenbaar zijn.
Voor overnames waardeert de groep de goodwill als:
•	de reële waarde van de overgedragen vergoeding; plus
•	het opgenomen bedrag van eventuele minderheidsbelangen in de overgenomen
partij; plus
•	indien de bedrijfscombinatie in fasen plaatsvindt, de reële waarde van het voorafgaande belang in de overgenomen partij; verminderd met
•	het opgenomen nettobedrag (over het algemeen de reële waarde) van de identificeerbare verworven activa en aangegane verplichtingen.
Indien het verschil negatief is, wordt onmiddellijk een boekwinst uit een voordelige koop
in het resultaat opgenomen. Door de groep gemaakte kosten in verband met een
bedrijfscombinatie, niet zijnde kosten in verband met de uitgifte van aandelen of
obligaties, worden in het resultaat opgenomen wanneer zij worden gemaakt.
De reële waarde van een voorwaardelijke vergoeding wordt op overnamedatum opgenomen. Indien die voorwaardelijke vergoeding wordt geclassificeerd als eigen vermogen,
vindt geen latere herwaardering plaats en wordt de afwikkeling verantwoord binnen het
eigen vermogen. In het andere geval worden wijzigingen binnen 12 maanden na eerste
opname in het resultaat opgenomen. De groep bepaald voor iedere overname of het
minderheidsbelang wordt verantwoord tegen de reële waarde van het minderheidsbelang
of tegen het proportionele deel van de netto activa.

Te verwachten wijzigingen in de IFRS standaarden in de grondslagen en
toelichting welke niet effectief zijn in 2011
De groep heeft geen (aanpassingen in) standaarden en interpretaties die nog niet van
toepassing zijn per 1 januari 2011 vervroegd toegepast. Een beoordeling van de invloed
van de nieuwe standaard IFRS 9 op de jaarrekening van de groep zal worden gemaakt.
Voor aanpassingen in IAS 19, I IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 en IFRS 13 wordt een minimale
invloed op de jaarrekening verwacht.
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Gesegmenteerde informatie
Operationele segmenten worden gerapporteerd op een wijze die consistent is met de
interne rapportering die aan de groepsraad, die bestaat uit alle statutaire directieleden
van alle tot de groep behorende werkmaatschappijen, wordt verstrekt. De statutair
directeur, welke verantwoordelijk is voor de toewijzing van middelen en het beoordelen
van de operationele resultaten, maakt onderdeel uit van de groepsraad welke strategische
beslissingen neemt.

Functionele en presentatievaluta
De posten in de jaarrekeningen van de groepsmaatschappijen worden gewaardeerd met
inachtneming van de valuta van de primaire economische omgeving waarin de entiteit
actief is (de functionele valuta). Deze geconsolideerde jaarrekening luidt in euro’s, zijnde
de functionele en de rapporteringvaluta van AamigoO.

Transacties, vorderingen en schulden in vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta worden verantwoord tegen de wisselkoersen die op de
datum van transactie gelden. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die
datum geldende wisselkoers. Hieruit voortvloeiende koersverschillen worden direct in het
resultaat genomen. In vreemde valuta luidende niet-monetaire activa en verplichtingen
die op basis van historische kosten worden gewaardeerd, worden omgerekend tegen de
wisselkoers op de transactiedatum.
Omrekeningsverschillen bij intragroepsleningen op lange termijn die feitelijk een uitbreiding of inkrimping van de netto-investering van buitenlandse deelnemingen zijn, worden
rechtstreeks ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht in de reserve
omrekeningsverschillen.

Omrekening van groepsmaatschappijen naar de presentatievaluta
De activa en passiva van in de consolidatie opgenomen deelnemingen met een functionele
valuta anders dan de presentatievaluta, worden omgerekend tegen de koers per balans
datum; de baten en lasten tegen de gemiddelde koersen gedurende het boekjaar. Goodwill
en de aanpassingen naar reële waarde van identificeerbare activa en passiva worden
gezien als een onderdeel van deze deelnemingen en worden per balansdatum eveneens
omgerekend tegen de koers op balansdatum. De hieruit resulterende omrekeningsverschillen worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht in de
reserve omrekeningsverschillen.

Immateriële vaste activa
Klantenbestand en
contracten

Klantenbestand en contracten
Klantenbestanden en contracten welke zijn verkregen als onderdeel van een business
combinatie worden gewaardeerd tegen de reële waarde op basis van de excess-earnings
methode op het moment van verkrijgen.
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Klantenbestanden en contracten hebben een beperkte economische levensduur en
worden gewaardeerd tegen de oorspronkelijke kostprijs, onder aftrek van cumulatieve
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.
Afschrijving vindt plaats over de geschatte economische levensduur van het actief.
Wanneer een indicatie voor impairment bestaat wordt getoetst of er aanleiding is voor
het verantwoorden van bijzondere waardeverminderingen. De realiseerbare waarde is de
hoogte van de reële waarde na aftrek van de verkoopkosten of de bedrijfswaarde. Wanneer de boekwaarde hoger is dan de realiseerbare waarde wordt het actief afgewaardeerd
tot de lagere realiseerbare waarde.
Merknaam
De merknamen welke zijn verkregen als onderdeel van een business combinatie worden
gewaardeerd tegen de reële waarde op basis van de royalty-relief methode op het moment
van verkrijgen. Merknamen hebben een beperkte economische levensduur en worden
gewaardeerd tegen de oorspronkelijke kostprijs, onder aftrek van cumulatieve
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.
Afschrijving vindt plaats over de geschatte economische levensduur van het actief.
Wanneer een indicatie voor impairment bestaat wordt getoetst of er aanleiding is voor het
verantwoorden van bijzondere waardeverminderingen. De realiseerbare waarde is
de hoogte van de reële waarde na aftrek van de verkoopkosten of de bedrijfswaarde.
Wanneer de boekwaarde hoger is dan de realiseerbare waarde wordt het actief afgewaardeerd tot de lagere realiseerbare waarde.

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen worden bij de eerste opname gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs,
inclusief transactiekosten. De boekwaarde bevat de kosten van de vervanging van een
deel van het bestaande object zodra deze kosten worden gemaakt en aan de voorwaarden
voor opname wordt voldaan en is exclusief de kosten van het dagelijks onderhoud van een
object. Na de eerste verantwoording worden bedrijfsgebouwen opgenomen tegen kostprijs
verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardevermindering.
De kantoorinventaris worden op grondslag van de verkrijgingsprijs gewaardeerd onder
aftrek van de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing onder bijzondere
waardeverminderingen.
Een materieel vast actief wordt niet meer op de balans opgenomen in geval van afstoting
of indien geen toekomstige economische voordelen van het gebruik of de afstoting worden
verwacht. Een eventuele winst of verlies voortvloeiend uit de verwijdering van het actief
van de balans (hetgeen wordt berekend als het verschil tussen de netto-opbrengst bij
afstoting en de boekwaarde van het actief) wordt opgenomen in het resultaat gedurende
het jaar waarin het actief wordt verwijderd van de balans.
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AamigoO als flexleverancier klaar voor
de toekomst, door het kunnen bieden en
faciliteren van zowel ZZP-ers, kennismigranten
en midlancers.
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De restwaarde van het actief, de gebruiksduur en de waarderingsmethodes worden
beoordeeld en, indien noodzakelijk, aangepast per het einde van het boekjaar.
Het gehanteerde afschrijvingspercentage voor het bedrijfsgebouw bedraagt 4% en voor
bijkomende geactiveerde verbouwingskosten tussen 10% en 20%. Het gehanteerde
afschrijvingspercentage voor de overige materiële vaste activa bedraagt 20%.

Overige materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd
met cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere waarde
verminderingen. Na de eerste waardering worden de overige materiële vaste activa
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met eventuele geaccumuleerde bijzondere
waardeverminderingsverliezen door middel van een impairment test.
Bij de toetsing op bijzondere waardevermindering wordt de realiseerbare waarde van het
betreffende actief bepaald. De realiseerbare waarde is de hoogte van de reële waarde
na aftrek van de verkoopkosten of de bedrijfswaarde. Wanneer de boekwaarde hoger is
dan de realiseerbare waarde wordt het actief afgewaardeerd tot de lagere realiseerbare
waarde.

Financiële vaste activa
Classificatie
De groep classificeert financiële activa in de volgende categorieën: tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in het resultaat, leningen en vorderingen en
voor verkoop beschikbare financiële activa. De classificatie hangt samen met het doel van
de investering. Het management stelt de classificatie van investeringen vast bij eerste
opname in de jaarrekening.

Classificatie

Leningen en vorderingen
Leningen en vorderingen zijn financiële activa (niet zijnde afgeleide financiële instrumenten) met vaste of bepaalbare aflossingen die niet zijn genoteerd in een actieve markt.
Presentatie geschiedt onder vlottende activa, behalve wanneer de vervaldatum meer dan
12 maanden na de balansdatum ligt. In dat geval worden deze leningen en vorderingen
opgenomen onder de financiële vaste activa.

Leningen en
vorderingen

Leningen en vorderingen worden onder handels- en overige vorderingen in de balans
opgenomen.
Waardering en verwerking
De aan- en verkoop van financiële activa wordt verwerkt op de transactiedatum.
Leningen en vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs met gebruikmaking van de effectieve-rentemethode.
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Bijzondere
waardeverminderingen

Bijzondere waardeverminderingen
Een financieel actief dat niet tegen reële waarde wordt verwerkt in het resultaat, wordt
op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan
dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan.
Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere waarde
vermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het
actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op de
verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting
kan worden gemaakt.
Objectieve aanwijzingen dat financiële activa (met inbegrip van aandelen) onderhevig
zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betalingen door een debiteur, herstructurering van een
aan de groep toekomend bedrag onder voorwaarden die de groep anders niet zou hebben
overwogen, aanwijzingen dat een debiteur of emittent failliet zal gaan, nadelige
veranderingen in de betalingsstatus van debiteuren of emittenten binnen de groep en
economische omstandigheden die gepaard gaan met wanbetalingen.

Financiële instrumenten
Samengestelde financiële
instrumenten

Samengestelde financiële instrumenten
Samengestelde financiële instrumenten uitgegeven door de groep bestaan uit leningen
waarbij de houder van het instrument het recht heeft deze te converteren in aandelenkapitaal. Het leningsdeel van het samengestelde financiële instrument wordt bij de
eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste verwerking wordt de lening
gewaardeerd tegen de geamortiseerde verkrijgingsprijs. Het verschil tussen de bepaalde
boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente
gedurende de looptijd van de schulden in het resultaat als interestlast verwerkt.
Het verschil tussen de reële waarde van het samengestelde instrument en de reële waarde
van het leningsdeel wordt afzonderlijk verantwoord als waarde van het conversierecht.
Indien het conversierecht als eigen-vermogenscomponent classificeert, wordt dit recht
als eigen vermogen verantwoord. De eigen-vermogenscomponent van een samengesteld
financieel instrument wordt niet opnieuw gewaardeerd na de eerste opname, behalve bij
conversie of afloop. Indien het conversierecht niet als een eigen-vermogenscomponent
classificeert, wordt dit als een derivaat verantwoord. Deze derivaten worden gewaardeerd
tegen reële waarde. De waardeveranderingen worden direct in het resultaat verantwoord.

Handels- en
overige vorderingen

Handels- en overige vorderingen
De vorderingen zijn initieel opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens tegen
geamortiseerde verkrijgingsprijs gebruikmakend van de effectieve-rentemethode
verminderd met de noodzakelijk geachte correcties voor oninbaarheid. Het bedrag van
de oninbaarheid wordt in het resultaat als onderdeel van de verkoopkosten verantwoord.
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Geldmiddelen en kasequivalenten
Geldmiddelen en kasequivalenten in de balans bestaan uit banktegoeden en kasgelden met
een looptijd van ten hoogste drie maanden of minder.

Geldmiddelen en

Eigen vermogen
Gewone aandelen en aandelen A van AamigoO Group NV zijn onderdeel van het eigen vermogen. Kosten direct toerekenbaar aan de uitgifte van nieuwe aandelen of opties worden
via verantwoording in het eigen vermogen in mindering gebracht op de emissieopbrengst
onder verrekening van belasting.

Eigen vermogen

kasequivalenten

De aankoopprijs van ingekochte aandelen wordt op de overige reserves in mindering
gebracht totdat zij worden ingetrokken of herplaatst. Het aan houders van gewone
aandelen uit te keren dividend wordt als verplichting opgenomen op het moment waarop
de algemene vergadering van aandeelhouders het dividendvoorstel goedkeurt.
Leningen
Leningen worden bij eerste verwerking tegen reële waarde opgenomen, onder verrekening
van transactiekosten en daarna tegen geamortiseerde kostprijs. Het verschil tussen het
ontvangen bedrag (na aftrek van transactiekosten) en de aflossingswaarde wordt in het
resultaat verwerkt gedurende de looptijd van de lening onder toepassing van de effectieve
rentemethode.

Leningen

Transactiekosten welke zijn betaald voor het verkrijgen van leningsfaciliteiten worden
verantwoord voor dat deel waarvan het waarschijnlijk is dat gebruik gemaakt wordt
van deze faciliteiten; de transactiekosten worden dan uitgesteld tot het moment van
gebruikmaking. Indien het niet waarschijnlijk is dat gebruik gemaakt gaat worden van de
leningsfaciliteiten worden de transactiekosten verantwoord als vooruitbetaalde kosten en
afgeschreven over de looptijd van de leningsfaciliteiten.
Leningen worden verantwoord als kortlopende verplichtingen tenzij de groep een onvoorwaardelijk recht heeft om afwikkeling van de verplichting tot minstens 12 maanden na de
balansdatum uit te stellen.
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Pensioenen
De pensioenregeling voor de medewerkers van de vennootschappen betreft een toegezegde-bijdrageregeling. De vennootschap betaalt vaste bijdragen aan pensioenverzekeraars en
heeft geen verdere betalingsverplichtingen dan deze vaste bijdragen. De bijdragen worden
als kostenpost opgenomen wanneer deze verschuldigd zijn.

Pensioenen

Crediteuren en overige te betalen posten
Crediteuren en overige te betalen posten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, gebruik makend van de effectieve-rentemethode.

Crediteuren en overige
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Bepaling van omzet
en verantwoording
van opbrengsten

Bepaling van omzet en verantwoording van opbrengsten
Opbrengsten zijn de reële waarde van de ontvangen tegenprestatie bij verkoop van
goederen en levering van diensten binnen de normale bedrijfsactiviteiten van de groep.
Opbrengsten worden weergegeven onder aftrek van omzetbelasting, retouren, kortingen
en dergelijke en na eliminatie van transacties tussen groepsentiteiten.
De groep verantwoordt opbrengsten indien het bedrag van de opbrengst betrouwbaar kan
worden bepaald, het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar
de entiteit zullen vloeien en indien wordt voldaan aan de specifieke criteria voor elke
activiteit van de groep, zoals hierna beschreven.

Payrolling en
contractmanagement

Payrolling en contractmanagement
Contractmanagement betreft het administratief, contractueel en financieel afhandelen van
overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.
Payroll Services bestaan uit het afhandelen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten met
specialistische professionals die niet als zelfstandigen willen of kunnen werken.
In de omzet verantwoording van deze activiteiten beoordeelt de groep of zij optreedt als
agent of principaal. Wanneer de groep optreedt als agent wordt de bruto marge op de
transactie onder omzet verantwoord, welke wordt genomen op het moment dat AamigoO
haar diensten verricht.

Detachering

Kostprijs
van de omzet

Overige
bedrijfsopbrengsten

Detachering
Detachering betreft het uitlenen van personeel waarbij de gewerkte uren tegen de daarbij
afgesproken tarieven als omzet worden verwerkt.
Kostprijs van de omzet
Inkoop- en productiekosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarin de daarmee
verband houdende opbrengst is verantwoord.
Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit:
•	het resultaat op effecten, gebaseerd op het verschil tussen de boekwaarde en de
verkoopwaarde;
•	de resultaten uit aanpassingen van financiële vaste activa door aanpassingen van
vorderingen naar de reële waarde.

Belastingen
Verschuldigde en
verrekenbare belastingen

Verschuldigde en verrekenbare belastingen
Verschuldigde en verrekenbare belastingvorderingen en -verplichtingen voor lopende en
voorgaande jaren worden gewaardeerd op het bedrag dat naar verwachting zal worden
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teruggevorderd van of betaald aan de belastingdienst. Het belastingbedrag wordt
berekend op basis van de bij wet vastgestelde belastingtarieven en geldende belasting
wetgeving.
Over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen worden in het eigen
vermogen verwerkt als ze betrekking hebben op posten die in de periode direct in het
eigen vermogen zijn verwerkt.
Voor uitgestelde passieve belastinglatenties wordt een voorziening gevormd op basis
van de tijdelijke verschillen per balansdatum tussen de fiscale boekwaarde van activa
en passiva en hun in deze jaarrekening opgenomen boekwaarde. Uitgestelde passieve
belastinglatenties worden verantwoord voor alle belastbare tijdelijke verschillen, behalve:
•	indien de uitgestelde passieve belastinglatenties voortkomt uit de eerste opname van
goodwill of de eerste opname van een actief of verplichting in een transactie die geen
bedrijfscombinatie is en, op het moment van de transactie, geen invloed heeft op de
winst vóór belasting of het fiscale resultaat;
•	belastbare tijdelijke verschillen die verband houden met investeringen in dochter
ondernemingen, geassocieerde deelnemingen en belangen in joint ventures, indien het
tijdstip van afwikkeling geheel zelfstandig kan worden bepaald, en het waarschijnlijk is
dat het tijdelijke verschil niet in de nabije toekomst zal worden afgewikkeld.
Uitgestelde actieve belastinglatenties worden opgenomen voor alle verrekenbare tijdelijke
verschillen, onbenutte fiscale faciliteiten en niet verrekende fiscale verliezen, voor zover
het waarschijnlijk is dat fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee het verrekenbare tijdelijke verschil kan worden verrekend, en de verrekenbare tijdelijke verschillen, onbenutte
fiscale faciliteiten en onbenutte fiscale verliezen kunnen worden aangewend, behalve:
•	indien de uitgestelde actieve belastinglatenties voortkomt uit de eerste opname van
een vordering of verplichting in een transactie die geen bedrijfscombinatie is en, op
het moment van de transactie, geen invloed heeft op de winst vóór belasting of het
fiscale resultaat;
•	voor verrekenbare verschillen die verband houden met investeringen in dochterondernemingen, geassocieerde deelnemingen en belangen in joint ventures, voor zover
waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de nabije toekomst zal worden afgewikkeld en fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee het tijdelijke verschil kan worden
verrekend.
De boekwaarde van de uitgestelde actieve belastinglatenties worden per balansdatum
beoordeeld en verlaagd voor zover het niet waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst
beschikbaar zal zijn waarmee het tijdelijke verschil geheel of gedeeltelijk kan worden
verrekend. Niet gewaardeerde uitgestelde actieve belastinglatenties worden per balans-
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Verschuldigde en
verrekenbare belastingen

datum herbeoordeeld en opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat in de toekomst
fiscale winst aanwezig zal zijn waarmee deze uitgestelde vordering kan worden verrekend.
Uitgestelde actieve en passieve belastinglatenties worden gewaardeerd tegen de
belastingtarieven die naar verwachting van toepassing zullen zijn in de periode waarin
de vordering wordt gerealiseerd of de verplichting wordt afgewikkeld, op basis van de bij
wet vastgestelde belastingtarieven en geldende belastingwetgeving.
De belasting over posten die direct in het eigen vermogen zijn verwerkt, worden direct in
het eigen vermogen verwerkt in plaats van in het resultaat.
Uitgestelde actieve en passieve belastinglatenties worden gesaldeerd indien een in rechte
afdwingbaar recht bestaat om belastingvorderingen te salderen met belastingverplichtingen en de uitgestelde belastingen verband houden met dezelfde belastbare entiteit en
dezelfde belastingautoriteit.

Leaseovereenkomsten

Leaseovereenkomsten
Een leaseovereenkomst wordt als operationele-leaseovereenkomst aangemerkt wanneer de
voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, geheel of nagenoeg geheel bij de
lessor liggen. Betaling op grond van operationele-leaseovereenkomsten (onder verrekening
van eventuele vergoedingen ontvangen van de lessor) worden lineair over de leaseperiode
direct ten laste van het resultaat gebracht.

Voorzieningen
Belastinglatenties

Belastinglatenties
Deze latente belastingvoorzieningen hebben betrekking op de tijdelijke verschillen in de
waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering van de immateriële vaste activa
en het verschil in de boekwaarde en de reële waarde van de bedrijfsgebouwen. De stand
van de voorziening per 31 december 2011 ontstaat door over het verschil tussen de fiscale
en bedrijfseconomische boekwaarden van de immateriële vaste activa en het verschil in
de boekwaarde en de reële waarde van de bedrijfsterreinen een percentage van 25,0% te
nemen.

Verplichtingen

Verplichtingen krachtens ketenaansprakelijkheid
Krachtens wettelijke bepalingen inzake ketenaansprakelijkheid berust bij de vennootschap
hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van premie op grond van werknemers- en
volksverzekeringen en van loon- en omzetbelasting bij uitbesteding van werk respectievelijk inlenen van arbeidskrachten.

krachtens
ketenaansprakelijkheid

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode en is afgeleid uit het
resultaat en overige mutaties tussen de begin- en eindbalans. De post liquide middelen
in het kasstroomoverzicht is inclusief rekening-courant schulden aan kredietinstellingen
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die zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. De schuld aan kredietinstellingen uit
hoofde van de factoring overeenkomst maakt geen onderdeel uit van de liquide middelen
en is opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven
groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten,
voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven
groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.
Financieel risico management
Uit de operationele activiteiten van de groep vloeit het gebruik van financiële instru
menten voort. De financiële instrumenten van de groep omvatten liquide middelen,
debiteuren, overige vorderingen, crediteuren, derivaten uit converteerbare leningen
en overige schulden. Het huidige beleid van AamigoO is om geen gebruik te maken van
afgeleide financiële instrumenten om mogelijke risico’s met betrekking tot deze financiële
instrumenten af te dekken. Uit hoofde van het gebruik van deze financiële instrumenten is
AamigoO blootgesteld aan de volgende risico’s:
• kredietrisico
• liquiditeitsrisico
• valutarisico
• renterisico

Financieel

Kredietrisico
Het maximale risico waaraan de groep is blootgesteld is de boekwaarde van de financiële
activa zoals opgenomen in de balans.

Kredietrisico

Het kredietrisico vloeit voort uit liquide middelen en deposito’s bij banken en financiële
instellingen, en uit de transacties met debiteuren. Voor banken en financiële instellingen
worden alleen onafhankelijk beoordeelde partijen met een minimale A-classificatie
geaccepteerd.
Het kredietrisico vloeit hoofdzakelijk voort uit debiteuren. De groep heeft een debiteurenportefeuille van kredietwaardige klanten verspreid over diverse regio’s. De afboekingen op
debiteuren zijn de afgelopen jaren minimaal geweest in verhouding tot de gerealiseerde
omzet. Het management beoordeelt de kredietwaardigheid van de debiteuren met
gebruikmaking van de financiële positie, ervaringen uit het verleden en overige factoren.
Individuele risicolimieten worden gesteld op basis van interne of externe classificaties,
in overeenstemming met door de Directie gestelde criteria. Het gebruik van de krediet
limieten wordt regelmatig beoordeeld. De Directie is daarom van mening dat het krediet
risico door adequaat debiteurenbeheer wordt beheerst.
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Liquiditeitsrisico
Cash flow analyses worden uitgevoerd door werkmaatschappijen en de groep als geheel.
De groep monitort de liquiditeitsbehoefte om voldoende liquiditeiten aan te houden voor
operationele activiteiten dan wel om tijdig liquiditeiten aan te trekken door financieringen
zonder (extern) gestelde limieten te overschrijden. Hierbij voert de groep adequate
liquiditeitsrisicobeheersing uit inhoudende: het aanhouden van voldoende liquide
middelen en korte termijnbeleggingen, de beschikbaarheid van financiering door middel
van toegezegde kredietfaciliteiten en verpanding van handelsvorderingen en het vermogen
om marktposities te kunnen beëindigen.
Overschotten boven de noodzakelijke liquiditeitsbehoefte binnen operationele entiteiten
zullen binnen de groep worden overgeheveld naar AamigoO waar deze geïnvesteerd zullen
worden in liquiditeit genererende activiteiten. AamigoO hanteert geen korte termijnbeleggingen als effecten meer.
De beschikking over deze liquiditeiten is voldoende om aan de lopende verplichtingen te
kunnen voldoen. Tevens is uit het verleden gebleken dat de groep altijd in staat is geweest
om voldoende (additionele) financiering voor haar activiteiten te verkrijgen.
De Directie beheerst de voortschrijdende prognoses van de liquiditeitspositie op basis
van verwachte kasstromen. In het algemeen gebeurt dit op lokaal niveau bij de werkmaatschappijen, binnen de door de groep vastgestelde kaders en limieten. Deze limieten
worden vastgesteld met inachtneming van de liquiditeit van de markt waarin de betreffende maatschappij werkzaam is. Verder omvat het liquiditeitsbeheer van de groep het
prognosticeren van kasstromen en het in verband hiermee aanhouden van voldoende
liquiditeiten.
De tabel hieronder bevat een analyse van de financiële verplichtingen van de groep verdeeld over de verschillende perioden waarover kasuitstromen op basis van de contractuele
verplichtingen worden verwacht per 31 december 2011. Dit betreffen niet verdisconteerde
kasstromen.
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(x € 1.000)

Langlopende

Langlopende

Langlopende

Kort-

converteer- onderhandse

schulden

lopende

kortlopende

aan krediet-

leningen

schulden

bare leningen

leningen

Derivaten

Overige

instellingen
< 3 maanden

-

16

-

-

-

73.448

Tussen 3 mnd

-

49

-

3.649

679

30.008

4.300

65

1.500

-

-

-

2.500

1.595

375

-

-

-

-

796

14.993

-

-

-

6.800

2.521

16.868

3.649

679

103.456

-

-

-

-

-

-

(1.202)

-

-

-

-

-

5.598

2.521

16.868

3.649

679

103.456

en 1 jaar
Tussen
1 en 2 jaar
Tussen
2 en 5 jaar
over 5 jaar
Totaal
Aanpassing
niet in de
boekwaarde
verantwoorde
financiële
verplichtingen
en toekomstige rente
Aanpassing
voor het disconteren van
toekomstige
kasstromen
Boekwaarde
per 31 december 2011

De rente kasuitstromen voor de factor overeenkomst zijn in het overzicht gepresenteerd
in de categorie onderhandse langlopende leningen als een terugkerende post voor een
bedrag van € 175. Dit betreft de periode waarvoor de groep verwacht dat de verpande
vorderingen zullen worden voldaan waardoor de verplichting voor verpande vordering
wordt afgelost.
Onder de overige schulden is ook opgenomen de faciliteit op basis van factoring. Deze
verplichting is gelijk aan de hoogte van het debiteurensaldo dat wordt gedekt door de
factoring overeenkomst.
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Verloop werkkapitaal
De belangrijkste ontwikkelingen in het werkkapitaal zijn:
•	In mei 2011 heeft AamigoO een converteerbare obligatielening, ten bedrage van € 1,5
miljoen, geplaatst bij Value8. De lening heeft een looptijd van 3 jaar, met de mogelijkheid voor AamigoO om de looptijd met één jaar te verlengen. Na een rentevrij jaar zal
AamigoO met ingang van mei 2012 een rente van 5% op jaarbasis verschuldigd zijn.

Verloop werkkapitaal

•	In juni 2011 is overeenstemming bereikt over de herfinanciering van de verplichtingen
voortvloeiende uit de eerdere overnames, zijnde een deel van de kortlopende
schulden, tot een bedrag van € 3,9 miljoen.
•	In december 2011 heeft AamigoO een factorovereenkomst gesloten met ABN AMRO
Commercial Finance voor werkkapitaal financiering tot een bedrag van € 20 miljoen.
De faciliteit heeft een contractduur van 5 jaar en is een aanvulling op de reeds in 2010
afgesloten factorfaciliteit van € 12,5 miljoen. De totale factor faciliteit bedraagt € 32,5
miljoen.
•	In december 2011 heeft AamigoO een lening van € 3 miljoen ter financiering van de
overname van Corso verkregen van ABN AMRO Bank. De lening heeft een looptijd van
2 jaar.
•	In december 2011 heeft AamigoO een achtergestelde lening van € 2,8 miljoen ter
financiering van de overname van Corso verkregen van JVS Invest. De lening heeft
een looptijd van 2 jaar met een rente verplichting van 5% op jaarbasis. De lening kan
op verzoek van de verstrekker aan het einde van de looptijd geconverteerd worden
in gewone aandelen AamigoO. In december 2011 heeft AamigoO een lening van € 1
miljoen ter financiering van de overname van Corso verkregen van JVS Invest. De lening
heeft een looptijd van 3 jaar met een rente verplichting van 3% op jaarbasis. De lening
kan op verzoek van de verstrekker aan het einde van de looptijd geconverteerd worden
in gewone aandelen AamigoO.
•	In december 2011 hebben AamigoO Group en Corso Holding een converteerbare lening
van € 0,75 miljoen van Boyds Investments BV, Kobe Holding BV en JUST Holding BV
verkregen ter financiering van de overname van Corso en een converteerbare lening
van € 0,75 miljoen van BV Investeringsmaatschappij PJAO verkregen ter financiering
van de overname van Corso.
Valutarisico
De activiteiten van AamigoO geschieden in euro’s, dollars en Engelse ponden. AamigoO
maakt momenteel geen gebruik van financiële instrumenten ten einde het valutarisico af
te dekken.
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Renterisico

Renterisico
De groep heeft rentedragende leningen. Voor deze leningen zijn rentepercentages
gebaseerd op Euribor met een opslag overeengekomen. Voornoemde leidt tot een
kasstroom renterisico.

Rente risico

Rente risico gevoeligheidsanalyse
De gevoeligheidsanalyse is opgesteld op basis voor de rente exposure aan het einde
van het jaar waarbij de veronderstelling voor het rente percentage wordt aangepast en
constant blijft over het jaar. Het effect van een stijging van de rente met 1% zou een
effect van € 270 op de winst/(verlies) hebben gehad. Een daling van de rente met 1% zou
een effect van € 270 op de winst/(verlies) hebben gehad.

gevoeligheidsanalyse

Risicobeheer van het vermogen
De doelstelling van de groep bij het beheersen van het vermogen is het waarborgen van
de mogelijkheid om op basis van ‘going concern’ te opereren om rendementen te behalen
voor de aandeelhouders en voordelen voor andere belanghebbenden en om een optimale
vermogensstructuur te behouden teneinde de kosten van vermogen te verlagen.
Om de vermogensstructuur te onderhouden of aan te passen kan de groep de dividenduitkeringen aan aandeelhouders wijzigen, vermogen terugbetalen aan aandeelhouders,
nieuwe aandelen uitgeven of activa verkopen om schulden te verlagen.
In overeenstemming met het gebruik in de bedrijfstak bewaakt de groep haar vermogen
met gebruikmaking van de verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen. Deze ratio
wordt berekend door de netto schulden te delen door het totaal vermogen. De netto
schuldpositie wordt berekend door het totaal aan leningen (inclusief leningen en handelsen overige schulden zoals opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening) te verminderen
met de liquide middelen. Het totale vermogen wordt berekend als de som van het eigen
vermogen, zoals opgenomen in de geconsolideerde balans, en de netto schulden.
De strategie van de groep is gedurende 2011 niet gewijzigd ten opzichte van de strategie
van 2010. Deze strategie was gericht op het behouden van een verhouding van eigen
vermogen ten opzichte van totaal vermogen tussen de 10% en 20%. De verhoudingen eigen
vermogen / totaal vermogen per 31 december 2011 en 31 december 2010 waren als volgt:
(x € 1.000)

2011

2010

Totaal eigen vermogen

2.487

1.401

Totaal vreemd vermogen

139.577

41.645

Totaal vermogen

142.064

43.046

1,75 %

3,25 %

Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen

Een lagere ratio eigen vermogen / totaal vermogen ten opzichte van de strategie kan tot
consequentie hebben dat de Vennootschap een hogere rente vergoeding over het vreemd
vermogen zal moeten betalen, alsmede dat de Vennootschap bij openbare aanbestedingen
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een lagere rating zal krijgen, waardoor zij niet in aanmerking komt voor gunning van de
aanbesteding.
Reële waarde
Financiële instrumenten die worden verantwoordt tegen de reële waarde kunnen worden
ingedeeld in verschillende niveaus op basis van informatie die gebruikt is voor de bepaling
van reële waarde. De groep hanteert de volgende niveaus:
• Hantering van openbare aandelenkoersen voor de waardebepaling (niveau 1)
•	Overige zichtbare intrinsieke waardes van bezittingen en schulden, direct of afgeleid
van marktprijzen (niveau 2)
•	Hantering van niet op de markt beschikbare gegevens (niveau 3)
Per 31 december 2011 heeft de groep financiële instrumenten verantwoord tegen de reële
waarde. De financiële instrumenten verantwoord tegen de reële waarde per 31 december
2011 vallen allen in niveau 3 doordat de reële waarde wordt bepaald door het hanteren van
niet op de markt beschikbare gegevens.
In onderstaande tabel is het verloop van financiële instrumenten verantwoord tegen de
reële waarde (niveau 3) opgenomen.
(x € 1.000)

2011

2010

-

-

Ontstaan gedurende het boekjaar

(679)

-

Boekwaarde per 31 december

(679)

-

Boekwaarde per 1 januari

De financiële instrumenten verantwoord tegen de reële waarde (niveau 3) betreffen de
conversierechten uit de converteerbare lening van BV Investeringsmaatschappij PJAO en de
converteerbare lening van Boyds Investments BV, Kobe Holding BV en JUST Holding BV.
In noot 60 is aanvullende informatie opgenomen over deze converteerbare leningen.
Deze conversierechten zijn gewaardeerd door middel van het Black-Scholes model.
De waarde van de conversierechten is onder andere afhankelijk van de geschatte
volatiliteit en de waarde-vermindering voor gebrek aan liquiditeit. De waardering van de
conversierechten is gebaseerd op een waardevermindering van 20 procent voor gebrek
aan liquiditeit van het instrument en een geschatte volatiliteit van het aandeel AamigoO
van 100 procent. Indien geen waardevermindering voor het gebrek aan liquiditeit zou
zijn toegepast, zou de reële waarde per 31 december 2011 € (946) bedragen. Indien de
waardevermindering 30 procent zou bedragen, zou de waarde per 31 december 2011
€ (553) bedragen.
Indien de geschatte volatiliteit 80 procent zou bedragen, zou de waarde van de conversie
rechten per 31 december 2011 € (533) bedragen. Indien de geschatte volatiliteit 120
procent zou bedragen, zou de waarde van de conversierechten per 31 december 2011
€ (811) bedragen.
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Toelichting geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2011

1 Gesegmenteerde informatie
De Directie heeft de bedrijfssegmenten bepaald op basis van de interne management
informatie welke zij gebruikt als stuurinformatie voor het nemen van strategische
beslissingen.
De bedrijfssegmenten welke de Directie heeft onderkent zijn Contractmanagement en
Detachering. Deze segmenten zijn afzonderlijk georganiseerd en worden geleid op basis
van de aard van de producten en de diensten, waarbij ieder segment een strategische
business unit vertegenwoordigt die verschillende producten levert en verschillende
markten bedient.
De bedrijfssegmenten zijn gelijk aan de structuur van de vennootschap naar activiteiten
zoals beschreven in het bedrijfsprofiel.
Het segment
Detachering

Het segment
Contractmanagement

Het segment Detachering
De detacheringactiviteiten van AamigoO omvatten het plaatsen van personeel bij onder
nemingen op detacheringsbasis. Betreffende personeelsleden staan op de loonlijst bij
Corso en Source en hebben een contract voor bepaalde tijd.
Het segment Contractmanagement
Contractmanagement betreft het administratief, contractueel en financieel afhandelen van
overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers waarbij de voorwaarden van
de opdrachtgever als uitgangspunt gelden. Corso en Source nemen hierbij een neutrale rol
in om zowel de belangen van de opdrachtgevers als de opdrachtnemers zo goed mogelijk
te kunnen behartigen. Formeel worden Corso en Source de opdrachtgever, waarbij Corso
en Source opereren als één grote leverancier naar de opdrachtgever toe.
Met ingang van 2011 zijn de activiteiten van het segment Payroll services opgenomen
binnen het segment Contractmanagement. De vergelijkende cijfers over het boekjaar 2010
zijn hiervoor aangepast. Onder Payroll services wordt verstaan het afhandelen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten met specialistische professionals die niet als zelfstandigen
kunnen of willen werken. Op basis van het afgesproken dag- of uurtarief en betaaltermijn
wordt maandelijks het salaris berekend en uitbetaald aan de professional.
Interne verrekenprijzen tussen de bedrijfssegmenten worden op zakelijke basis bepaald
op een wijze die vergelijkbaar is met transacties met derden. De opbrengsten, kosten en
resultaten per segment omvatten tevens de onderlinge transacties tussen de bedrijfssegmenten, die bij de consolidatie worden geëlimineerd.
De Directie beoordeelt de performance van de bedrijfssegmenten, Contractmanagement
en Detachering, op basis van de bruto facturatiewaarde alsmede op de bruto marge die
per segment wordt behaald in samenhang met de daaraan toe te rekenen kosten.

jaarverslag 2011 Aamigoo group NV

66

De volgende bedrijfssegmenten worden onderscheiden:

2010
(x € 1.000)

Contract

Detachering

Overig

Totaal

management
Bruto facturatie waarde

58.556

6.111

-

64.667

Bruto facturatie waarde

56.220

5.436

-

61.656

kostprijs van de omzet
Netto omzet

2.340

6.111

-

8.451

Resultaat

1.202

3.142

(146)

4.193

28.126

2.843

12.077

43.046

22

4

-

26

29.639

10.019

1.987

41.645

80

42

-

122

Activa
Investeringen
Verplichtingen
Financieringsbaten

5

115

84

204

Belastingen

Financieringslasten

479

(231)

(82)

166

Impairment

-

-

-

-

14

989

57

1.060

Afschrijvingen

Er is geen omzet tussen de segmenten. De omzet 2010 wordt overwegend in Nederland
gerealiseerd.

2011
(x € 1.000)

Contract

Detachering

Overig

Totaal

management
Bruto facturatie waarde

146.675

9.550

-

156.225

Bruto facturatie waarde

143.427

8.743

-

152.170

Netto omzet

3.249

9.550

Resultaat

1.334

140

(163)

1.311

136.912

2.360

2.792

142.064

44

-

767

811

111.174

1.202

20.394

132.771

362

18

(290)

90

kostprijs van de omzet

Activa
Investeringen
Verplichtingen
Financieringsbaten

12.799

Financieringslasten

(674)

(4)

(505)

(1.183)

Belastingen

(447)

(92)

479

(60)

Impairment

-

-

-

-

33

2

1.209

1.244

Afschrijvingen

Er is geen omzet tussen de segmenten. De omzet 2011 wordt overwegend in Nederland
gerealiseerd.

67

jaarverslag 2011 Aamigoo group NV

Toelichting geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2011

2 Reverse listing en bedrijfscombinaties
Reverse listing
AamigoO is in 2010 opgericht met als doel een beursnotering te verkrijgen als een
toonaangevende aanbieder in alle schakels van de uitzend- en detacheringsector.
De beursnotering is op 27 december 2010 verkregen door de reverse listing van het
toenmalige beursgenoteerde European Development Capital Corporation NV (EDCC), nu
AamigoO Group NV. Hiervoor zijn alle aandelen van AamigoO Holding BV verkocht aan
AamigoO Group tegen uitgifte van 43.750.000 nieuwe aandelen AamigoO Group. Van deze
aandelen zijn 9.000.000 aandelen geleverd op 27 december 2010. De overige aandelen
(34.750.000) zijn geleverd na de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 februari
2011. Deze reverse listing kwalificeert niet als een bedrijfscombinatie en is in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt als een aandelentransactie van AamigoO Holding waarbij
zij een deel van haar aandelenbelang verstrekt aan de voormalig aandeelhouders van
AamigoO Group in ruil voor (1) de netto activa van AamigoO Group, (2) het verkrijgen van
de beursnotering, en (3) tegelijkertijd een herkapitalisatie realiseert van AamigoO Group.
Als gevolg van bovenstaande transactie neemt het eigen vermogen toe met de waarde
van de verkregen netto activa van AamigoO Group (€ 156). Binnen het eigen vermogen is
dit bedrag gealloceerd aan de nominale waarde van de uitgegeven aandelen, inclusief de
verplichting daartoe en het agio. Het verschil met de netto verkregen activa van AamigoO
Group is verwerkt onder de overige reserves.

Toelichting op aandelen gebaseerde transacties
Bij het bepalen van de reële waarde per 27 december 2010 van de fictief toegekende
eigen vermogensinstrumenten van AamigoO Holding ten behoeve van de verwerking van de
reverse listing is uitgegaan van de koopsom van € 8.400 welke op 23 juni 2010 is betaald
voor Source + NV, 80% van de aandelen Source Automation BV en 80% van de aandelen
Source Interim Services BV, de enige activiteiten van AamigoO Holding per 27 december
2010. De koopsom voor Source + NV is tot stand gekomen in een transactie met een derde
en reflecteert daarmee de fair value per 23 juni 2010. Deze waarde is vervolgens gecorrigeerd voor gebeurtenissen en omstandigheden tussen 23 juni 2010 en 27 december 2010
die van invloed zijn op de reële waarde van AamigoO Holding om te komen tot een waarde
welke representatief is per 27 december 2010. Deze correcties omvatten met name het
resultaat toe te rekenen over de periode 23 juni 2010 tot 27 december 2010, alsmede de
prijs betaald voor de aankoop van het 20% minderheidsbelang in Source Automation BV
en Source Interim Services BV per 27 december 2010 (€ 1.850) en de beperkt gewijzigde
financieringsverhoudingen. Gelijktijdig met de reverse listing en de uitgifte van de
aandelen heeft de vennootschap een verplichting van € 3.000 overgenomen van de
aandeelhouders. Deze transactie is rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt.

Bedrijfscombinaties
Als gevolg van de reverse listing worden hieronder de bedrijfscombinaties toegelicht
betreffende de overnames die AamigoO Holding BV over de periode 2010 en 2011 heeft
gedaan.

jaarverslag 2011 Aamigoo group NV

68

69

jaarverslag 2011 Aamigoo group NV

Toelichting geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2011

Overname Source + NV

Overname Source + NV
Op 23 juni 2010 heeft AamigoO Holding een belang van 100% verworven in Source + NV
voor een totale vergoeding van € 8.400. AamigoO Holding heeft hiermee ook een belang
van 100% in de deelnemingen van Source + NV verworven met uitzondering van de
deelnemingen Source Automation BV, Source Interim Services BV en Posto Vacante VOF,
hierin heeft AamigoO Holding respectievelijk een belang van 80%, 80% en 50% verworven.
De overname van Source + NV sluit aan bij de doelstellingen van AamigoO Group om een
toonaangevende aanbieder te zijn in alle schakels van de uitzend- en detacheringsector.
De totale overname prijs betaald voor de overname van Source + NV ligt onder de reële
waarde (een zogenaamde ‘bargain purchase’). Een overname prijs lager dan de reële
waarde ligt gelegen in feit dat de verkoper bereid was tegen deze prijs een snelle trans
actie te realiseren.
De volgende tabel bevat een samenvatting van de totale vergoeding die voor de Source
groep is betaald en de reële waarde van de geïdentificeerde activa, passiva en het
minderheidsbelang zoals deze verantwoord zijn op de overname datum.
(x € 1.000)
Cashbetaling

Reële waarde
4.500

Lening

3.900

Totale overnameprijs

8.400

Totale vergoeding

8.400

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

10.967
1.803
-

Vlottende activa
Vorderingen en overige vorderingen
Liquide middelen

18.631
5.734

Voorzieningen
Latente belastingverplichtingen

(2.872)

Langlopende schulden
Kredietinstellingen

(1.391)

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en overige schulden

(19.027)

Totaal van geïdentificeerde activa en passiva

13.845

Subtotaal

(5.445)

Reële waarde minderheidsbelang

1.850

Voordelige aankoop

3.595
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De reële waarde van de vorderingen en overige vorderingen op overname datum bedraagt
€ 18.631. De reële waarde van vorderingen en overige vorderingen wijkt niet materieel
af van de contractuele bedragen. Op het moment van de acquisitie zijn er geen oninbare
vorderingen geïdentificeerd.
De reële waarde per acquisitiedatum van het minderheidsbelang in Source Automation BV
en Source Interim Services BV is bepaald op basis van de betaalde overnamesom voor 80%
van de aandelen voor Source Automation BV en Source Interim Services BV bij de trans
actie waarbij de overige 20% van de aandelen door AamigoO Holding zijn verworven.
De winst voortkomende uit deze voordelige aankoop (negatieve goodwill) is direct
verantwoord in het resultaat voor een bedrag van € 3.595.
De totale kosten van € 33 gerelateerd aan de overname van de Source groep zijn direct
verwerkt in het resultaat.
De winst en de omzet van de Source groep die sinds de overname in het resultaat en de
omzet van de AamigoO groep verwerkt zijn bedragen respectievelijk € 1.325 en € 7.983.
De Source groep zou een winst van € 1.433 en een omzet van € 13.619 gerapporteerd
hebben wanneer het resultaat en de omzet van de Source groep vanaf 1 januari 2010
verantwoord zou zijn.
Op 24 november 2010 heeft AamigoO Group het 20% minderheidsbelang van de werkmaatschappijen Source Automation BV en Source Interim Services BV aangekocht. Deze
aankoop is rechtstreeks in mindering gebracht op het minderheidsbelang binnen het eigen
vermogen. Het resultaat over de periode 1 juli tot en met 24 november is onderdeel van
de koopsom.
Overname Corso BV
Op 28 december 2011 heeft AamigoO Holding BV middels de tussenholding Corso Holding
BV een belang van 100% verworven in Corso BV voor een totale vergoeding van € 18.194.
AamigoO Holding heeft hiermee ook een belang van 100% in de deelnemingen van Corso
BV verworven. De overname van Corso BV sluit aan bij de doelstellingen van AamigoO
Group om een toonaangevende aanbieder te zijn in alle schakels van de uitzend- en
detacheringsector.
De totale overname prijs betaald voor de overname van Corso BV ligt onder de reële
waarde (een zogenaamde ‘bargain purchase’). Een overname prijs lager dan de reële
waarde ligt gelegen in feit dat verkoper al zijn activiteiten wenste te beëindigen in
verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
De volgende tabel bevat een samenvatting van de totale vergoeding die voor de Corso
groep is betaald en de reële waarde van de geïdentificeerde activa, passiva en het
minderheidsbelang zoals deze verantwoord zijn op de overname datum.
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Toelichting geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2011

Overname Corso BV

(x € 1.000)
Cashbetaling
Converteerbare lening (achtergesteld) (noot 60)
Converteerbare lening (noot 60)

Reële waarde
21.200
2.345
726

Totale overnameprijs

24.271

Verrekening intercompany verhouding met verkoper

(6.077)

Totale vergoeding

18.194

Vaste activa
Immateriële vaste activa

18.369

Materiële vaste activa

71

Financiële vaste activa

545

Vlottende activa
Vorderingen en overige vorderingen
Liquide middelen

47.474
(338)

Voorzieningen
Latente belastingverplichtingen

(4.592)

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en overige schulden

(40.011)

Totaal van geïdentificeerde activa en passiva

21.518

Subtotaal

(3.324)
-

Reële waarde minderheidsbelang
Voordelige aankoop

(3.324)

De reële waarde van de vorderingen en overige vorderingen op overname datum bedraagt
€ 47.474. De reële waarde van vorderingen en overige vorderingen wijkt niet materieel
af van de contractuele bedragen. Op het moment van de acquisitie zijn er geen oninbare
vorderingen geïdentificeerd. Tevens zijn door de Verkoper bij de acquisitie balansgaranties
afgegeven, met een maximum van € 4.000.
De winst voortkomende uit deze voordelige aankoop (negatieve goodwill) is direct verantwoord in het resultaat voor een bedrag van € 3.324.
De totale kosten van € 747 gerelateerd aan de overname van de Corso groep zijn direct
verwerkt in het resultaat onder de overige baten en lasten.
Tussen de acquisitiedatum 28 december 2011 en balansdatum 31 december 2011 zijn winst
en omzet als niet materieel aangemerkt en derhalve niet opgenomen in het geconsolideerde resultaat over 2011.
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De Corso groep zou een winst van € 2.090 en een netto omzet van € 28.274 gerapporteerd
hebben wanneer het resultaat en de omzet van de Corso groep vanaf 1 januari 2011
verantwoord zou zijn.

3	Personeelskosten
(x € 1.000)
Lonen en salarissen
Sociale lasten

2011

2010

28.331

10.664

1.577

716

71

14

(28.111)

(10.912)

1.866

482

Pensioenlasten
Af/ Personeelskosten onder omzet
Totaal
verantwoord onder algemene beheerskosten

Werknemers
Per 31 december 2011 bedroeg het totaal aantal werknemers 68.
• direct/verkopend personeel: 32 (2010: 8)
• ondersteuning: 31 (2010: 9)
• management: 5 (2010: 3)

Werknemers

Directie en Commissarissen
Zie toelichting in de enkelvoudige jaarrekening.

Directie en
Commissarissen

4 Operationele kosten
Kostprijs van de omzet
(x € 1.000)

2011

2010

Kostprijs van de omzet

8.743

5.606

Totaal

8.743

5.606

Operationele kosten
Onder de operationele kosten worden verstaan de kosten samenhangende met de gewone
bedrijfsuitoefening.

Operationele kosten

Verkoopkosten

Verkoopkosten

(x € 1.000)

73

Kostprijs van de omzet

2011

2010

Verkoopkosten

46

30

Totaal

46

30
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Algemene beheerskosten

Algemene beheerskosten
(x € 1.000)

2011

2010

Personeelskosten (noot 3)

1.866

482

Amortisatie immateriële activa (noot 10)

1.140

987

104

73

Overige personeelskosten

77

110

Beurskosten

38

-

Accountantskosten

193

91

Advieskosten

932

147

Autokosten

140

32

Afschrijvingen materiële vaste activa (noot 11)

Automatiseringskosten

21

7

Kantoorkosten

172

62

Overige bedrijfskosten

193

(6)

4.129

1.952

2011

2010
30

Totaal

5	Financiële baten en lasten
(x € 1.000)
Financiële baten
Ontvangen rente

90

Koersverschillen

-

1

Overige baten

-

91

Betaalde rente

(156)

(133)

Rente kortlopende schulden

(132)

(15)

Rente langlopende schulden

(123)

-

Koersverschillen

(164)

-

Bankkosten

(608)

(56)

(1.093)

(82)

2011

2010

Financiële lasten

Totaal

6 Belastingen
De post ‘Belastingen’ is als volgt opgebouwd.
(x € 1.000)
Direct verschuldigde belasting
Lopend jaar
Aanpassingen voorgaande jaren
Totaal

1

166

(61)

-

60

166
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Aansluiting tussen het nominale belastingtarief en de werkelijk op het resultaat
drukkende belasting
(x € 1.000)
Resultaat voor belastingen
Belastingbedrag op basis van geldende nominale

2011

2010

1.374

4.343

388

1.086

61

(26)

tarieven
Verschillen ten gevolge van:
Aanpassingen voorgaande boekjaren
Mutatie voorziening latente belastingverplichtingen

(5.034)

(246)

Niet aftrekbare kosten

(184)

(648)

Niet verantwoorden van latente belastingvorderingen

4.829

-

-

-

60

166

Ten laste van het vermogen komende belasting
Totaal

De hierboven opgenomen berekening van de post belastingen is gebaseerd op de belastingdruk zoals deze feitelijk geheven zal gaan worden bij de vennootschappen waarvan deze
ten laste van het resultaat genomen wordt.
De geldende belastingdruk voor 2011 is hetzelfde als voor 2010 over de fiscale resultaten. Aanpassingen voor de niet aftrekbare kosten, het niet verantwoorden van latente
belastingvorderingen, de afwaardering van goodwill, vennootschappelijke resultaten die
buiten de consolidatieperiode vallen en belasting die direct in het vermogen mag worden
verwerkt leiden tot fiscale aanpassingen van het resultaat voor belasting.

7 Winst per aandeel

75

Gewone winst per aandeel
De berekening van de winst per aandeel is gebaseerd op het resultaat na belasting gedeeld
door het gewogen gemiddelde van het aantal in het boekjaar uitstaande tot dividend
gerechtigde gewone aandelen.

Gewone winst

Verwaterde winst per aandeel
De verwaterde winst per aandeel wordt berekend door aanpassing van het gewogen
gemiddelde aantal uitstaande aandelen onder de veronderstelling dat conversie plaatsvindt
van alle potentiële aandelen die tot verwatering kunnen leiden. Indien de gewone winst
per aandeel negatief is zal conversie van potentiële aandelen nimmer tot verwatering
kunnen leiden.

Verwaterde winst

Winst per aandeel
De winst per aandeel is berekend door het resultaat toegewezen aan de aandeelhouders
van de vennootschap te delen door het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

Winst per aandeel
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Winst per aandeel

(x € 1.000 resp. x € 1)

2011

2010

Het resultaat toe te wijzen aan de aandeelhouders

1.311

4.193

4.337

5.483

van de vennootschap
Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen
(in duizenden)
Gewone winst per aandeel

0,19

0,77

Verwaterde winst per aandeel

0,19

0,77

Op 31 december 2011 heeft de groep converteerbare leningen uitstaan (zie noot 60
voor verdere toelichting op de conversierechten) die kunnen leiden tot verwatering van
de winst per aandeel. Per 31 december 2011 zou conversie van de leningen leiden tot
een toename van de winst per gewogen gemiddeld aandeel doordat de rentelasten per
gewogen gemiddeld conversieaandeel hoger is dan de gewone winst per aandeel van
€ 0,19. Derhalve kwalificeren de leningen als anti-verwateringsinstrumenten en zijn niet
meegenomen in de berekening van de verwaterde winst per aandeel.
Op 7 maart 2011 na sluiting beurs zijn iedere acht gewone aandelen in EDCC NV van
nominaal € 0,01 samengevoegd tot één gewoon aandeel in AamigoO Group NV van
nominaal € 0,08. Het gewogen gemiddeld uitstaande aantal aandelen over 2010 is
aangepast voor deze reverse stock split.
In 2011 en 2010 hebben geen dividenduitkeringen aan de aandeelhouders van de vennootschap plaatsgevonden.
Dividend per aandeel

Dividend per aandeel
In 2011 is geen dividend betaald. De Directie adviseert het resultaat over 2011 aan de
reserves toe te voegen en stelt voor om geen uitkering van dividend over 2011 te doen.
In deze jaarrekening is derhalve geen dividendvoorstel verwerkt.
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10	Immateriële vaste activa
(x € 1.000)

2011

2010

1 januari
Aanschafwaarde

10.973

6

Amortisaties

(988)

(1)

Totaal

9.985

5

-

10.967

18.369

-

Mutaties
Aankoop Source + NV
Aankoop Corso BV
Activeren software

856

-

Amortisatie boekjaar

(1.140)

(987)

Totaal

18.085

9.980

31 december
Aanschafwaarde

30.198

10.973

Amortisaties

(2.128)

(988)

Totaal

28.070

9.985

De immateriële vaste activa bestaat uit geïdentificeerde immateriële vaste activa bij de
aankoop van Source + NV en de aankoop van Corso BV en de geactiveerde software.
De gehanteerde afschrijvingspercentages voor de immateriële vaste activa bedragen voor
het klantenbestand 11%, de merknaam 10% en de geactiveerde software 20%.
(x € 1.000)

Klanten-

Merknaam

Software

Totaal

bestand
Aanschafwaarde

7.160

3.807

5

10.972

Amortisaties

(796)

(190)

(1)

(987)

6.364

3.617

4

9.985

Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Aankoop Corso BV
Amortisaties
Boekwaarde per 31 december

77
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-

-

856

856

10.107

8.262

-

18.369

(746)

(381)

(13)

(1.140)

15.725

11.498

847

28.070

Toelichting geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2011

11 Materiële vaste activa
(x € 1.000)

2011

2010

1.830

-

(73)

-

1.757

-

-

1.803

71

-

1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Totaal
Mutaties
Aankoop Source + NV
Aankoop Corso BV
Investeringen

65

27

(104)

(73)

32

1.757

Aanschafwaarde

1.966

1.830

Cumulatieve afschrijvingen

(177)

(73)

1.789

1.757

Afschrijvingen
Totaal
31 december

Totaal

Het gehanteerde afschrijvingspercentage voor de materiële vaste activa bedraagt voor de
gebouwen en bedrijfsterreinen tussen 5% en 20% en de inventaris 20%.
(x € 1.000)

Gebouwen

Inventaris

1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Totaal

1.723

107

(63)

(10)

1.660

97

-

71

Mutaties
Aankoop Corso BV
Investeringen

15

50

Afschrijvingen

(68)

(36)

Totaal

(53)

85

31 december
Aanschafwaarde

1.738

228

Cumulatieve afschrijvingen

(131)

(46)

1.607

182

Totaal
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Additionele kosten worden verantwoord onder gebouwen of als een apart actief, voor
zover het waarschijnlijk is dat toekomstige voordelen uit deze additionele investeringen
naar de groep zullen voortvloeien en voor zover de kosten betrouwbaar geschat kunnen
worden. De boekwaarde van het vervangen actief wordt dan niet langer in de balans
verwerkt. Kosten voor reparaties en onderhoud worden direct verantwoord in de winst- en
verlies rekening.

12	Financiële vaste activa
(x € 1.000)

2011

2010

Boekwaarde per 1 januari

2.042

-

662

2.042

27

-

Toevoeging
Rente
Onttrekking
Boekwaarde per 31 december

-

-

2.731

2.042

Onder de financiële vaste activa is opgenomen een vordering van € 2.000 op oud aandeelhouders van AamigoO Holding BV. Over de aflossing moeten nog afspraken worden
gemaakt. Over deze vordering wordt een rente berekend van 5%.
Het bestuur van Source Automation heeft op 29 december 2011 ter securisatie van haar
vordering conservatoir derdenbeslag gelegd onder - onder andere - AamigoO Group.

15	Financiële instrumenten
Activa
2010
(x € 1.000)

Leningen en

Activa

Totaal

vorderingen gewaardeerd
tegen reële
waarde
Handelsvorderingen
Belastingen
Overige vorderingen en overlopende activa
Subtotaal
Liquide middelen
Boekwaarde per 31 december
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18.913

-

121

-

18.913
121

1.495

-

1.495

20.529

-

20.529

8.733

-

8.733

29.262

-

29.262

Toelichting geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2011

2011
(x € 1.000)

Leningen en

Activa

Totaal

vorderingen gewaardeerd
tegen reële
waarde
Handelsvorderingen
Belastingen

58.256

-

58.256

1.148

-

1.148

Overige vorderingen en overlopende activa

18.249

-

18.249

Subtotaal

77.652

-

77.652

Liquide middelen

31.822

-

31.822

109.474

-

109.474

2011

2010

Boekwaarde per 31 december

Schulden
(x € 1.000)
Onderhandse langlopende leningen
Kortlopende leningen
Derivaten

24.987

3.740

3.649

5.248

679

-

6.106

2.762

Leveranciers

67.342

13.725

Overige schulden en overlopende passiva

30.007

13.490

132.770

38.965

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Boekwaarde per 31 december

20 Vorderingen
(x € 1.000)
Handelsvorderingen
Belastingen

2011

2010

58.256

18.913

1.148

121

Overige vorderingen en overlopende activa

18.249

1.495

Boekwaarde per 31 december

77.652

20.529

De handelsvorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.
Voor de debiteuren zijn geen externe kredietratings beschikbaar. Het relatief grote aantal
debiteuren zorgt voor voldoende risicospreiding, de debiteuren betreffen overwegend
‘corporate clients’.
Op 28 september 2010 is tussen Source Automation BV en ABN AMRO Commercial Finance
NV (ACF) een factor overeenkomst gesloten, waarbij toetsing van de debiteuren vooraf
plaats vindt. Op 23 december 2011 is tussen Corso BV, Corso Informatica BV, Corso Interim
Services BV en Corso Contracting BV en ABN AMRO Commercial Finance NV (ACF) een
factor overeenkomst gesloten, waarbij toetsing van de debiteuren vooraf plaats vindt.
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Hierdoor is de verwachting gerechtvaardigd dat alle debiteuren voldoende kredietwaardig
zijn en aan de verplichtingen jegens AamigoO kunnen voldoen.
De ouderdom van de handelsvorderingen is als volgt:
(x € 1.000)

2011

2010

Binnen vervaltermijn

36.610

10.956

Tussen de 31 en 60 dagen

14.137

823

Tussen de 61 en 90 dagen

3.091

67

Ouder dan 90 dagen

4.593

7.307

58.431

19.153

Totaal
Voorziening voor oninbare debiteuren
Boekwaarde per 31 december

(175)

(240)

58.256

18.913

Onder de overige vorderingen en overlopende activa is opgenomen € 30 inzake op
9 december 2010 verstrekte lening aan Value8 NV.

30	Liquide middelen
(x € 1.000)
ABN Amro Bank
ING bank

2011

2010

26.594

8.186

6

21

Vreemde valuta

2.621

448

G-Rekening

2.326

85

Overige banken

272

-

Kas

-

4

Gelden onderweg

3

(11)

31.822

8.733

Boekwaarde per 31 december

De groep bankiert bij de ABN Amro bank en de ING Bank. Deze banken beschikken over
een Aa3 rating. Tot de onderneming staan de gelden op de G-Rekening niet tot de vrije
beschikking. De overige liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.

40 Aandelenkapitaal
AamigoO is een aan Euronext Amsterdam van NYSE Euronext genoteerde naamloze
vennootschap. Het geplaatst en gestort kapitaal ultimo boekjaar bestaat uit 7.156.386
gewone aandelen van € 0,08 per aandeel, waarvan 2.437.636 gewone verhandelbare
aandelen (34,06% van de uitstaande aandelen) en 4.718.750 aandelen A (65,94% van de
uitstaande aandelen).
Op 1 maart 2011 zijn 4.343.750 (voor reverse stock split 34.750.000) aandelen A uitgegeven
met een totaalwaarde van € 8.437. Hiervan is € 348 gestort kapitaal en € 8.089 agio.
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Op 1 maart 2011 zijn 375.000 (voor reverse stock split 3.000.000) aandelen A uitgegeven
met een totaalwaarde van € 1.500. Hiervan is de nominale waarde € 30 betaald.
De vennootschap heeft deze aandelen teruggekocht tegen nominale waarde.
Op 1 maart 2011 is een samenvoeging van aandelen doorgevoerd en zijn 8 oude aandelen
met een nominale waarde van € 0,01 per aandeel samengevoegd tot 1 nieuw aandeel een
nominale waarde van € 0,08 per aandeel.
(x 1 aandeel na reverse stock split)

Gewone

Aandelen A

Totaal
687.636

aandelen
1 januari 2010

687.636

-

Uitgifte 27 januari 2010

625.000

-

625.000

1.125.000

-

1.125.000

2.437.636

-

2.437.636

Uitgifte 27 december 2010
1 januari 2011 = 31 december 2010
Uitgifte aandelen A 1 maart 2011
31 december 2011

-

4.718.750

4.718.750

2.437.636

4.718.750

7.156.386

50	Latente belastingvoorzieningen
De latente belastingvoorziening heeft betrekking op de reële waarde welke aan de
immateriële en materiële vaste activa zijn toegekend bij de acquisitie van Source.
Deze belastinglatenties kunnen als volgt worden gespecificeerd:
(x € 1.000)

Reële waarde Waarderingsmerknaam

verschil

en klanten-

terreinen

Totaal

bestand
1 januari 2010
Overname Source + NV
Mutatie via het resultaat

-

-

-

2.742

130

2.872

(247)

-

(247)

1 januari 2011 = 31 december 2010

2.495

130

2.625

Overname Corso BV

4.592

-

4.592

(411)

-

(411)

6.676

130

6.806

700

-

700

5.976

130

6.106

Mutatie via het resultaat
31 december 2011
Aandeel latente belastingen dat binnen 12 maanden
wordt gerealiseerd
Aandeel latente belastingen dat na meer dan 12
maanden wordt gerealiseerd

De naamloze vennootschap AamigoO Group NV heeft in haar jaarrekening 2009
compensabele verliezen toegelicht tot een bedrag van € 1.072. Vanwege de aandeel
houderswisseling op 27 december 2010 zijn de verliezen van vóór 27 december 2010 door
AamigoO Group NV mogelijk niet meer te benutten. Gegeven deze onzekerheid heeft geen
waardering van deze verliezen plaatsgevonden.
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51 Voorzieningen
(x € 1.000)
Boekwaarde per 1 januari

2011

2010

55

55

Toevoeging

-

-

Onttrekking

(55)

-

-

55

Boekwaarde per 31 december

Verplichtingen krachtens ketenaansprakelijkheid
Krachtens wettelijke bepalingen inzake ketenaansprakelijkheid berust bij de vennootschap
hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van premie op grond van werknemersen volksverzekeringen en van loon- en omzetbelasting bij uitbesteding van werk
respectievelijk inlenen van arbeidskrachten.

60 Onderhandse langlopende leningen
(x € 1.000)

2011

2010

Boekwaarde per 1 januari

2.340

-

Opname

23.691

2.364

Aflossing

(1.284)

(24)

Boekwaarde per 31 december

24.987

2.340

Dochteronderneming Source + NV heeft in 2008 een lening gesloten bij de ABN Amro
Bank NV ter financiering van het kantoorpand gelegen aan de Triosingel te Culemborg.
De looptijd van de onroerend goed lening is 20 jaar, de rente is variabel en bedraagt op
balansdatum 4,470 % per jaar. De aflossingen geschieden met € 16 per kwartaal.
Het oorspronkelijke bedrag van de lening bedraagt € 1.300. Ultimo 2010 bedroeg het
langlopende deel van deze lening € 1.122 en de aflossingsverplichting voor het komend
boekjaar € 65. Het deel van de lening met een looptijd langer dan 5 jaar bedraagt € 861.
Op 15 mei 2011 heeft AamigoO Group een converteerbare obligatie lening, ten bedrage van
€ 1,5 miljoen, geplaatst bij Value8 NV. De lening heeft een looptijd van 3 jaar, derhalve tot
en met 14 mei 2014, met de mogelijkheid voor AamigoO om de looptijd met één jaar te
verlengen. Na een rentevrij jaar zal AamigoO met ingang van mei 2012 een rente van 5 %
op jaarbasis verschuldigd zijn. (Gedeeltelijke) conversie in aandelen AamigoO door Value8
kan, gedurende de looptijd dan wel op de aflossingsdatum, plaatsvinden tegen € 4,- per
gewoon aandeel AamigoO.
Daarnaast heeft AamigoO het recht om de lening gedurende de looptijd te converteren
in aandelen AamigoO tegen een koers van € 4,- per gewoon aandeel indien het aandeel
AamigoO continu verhandelbaar is en de slotkoers van het aandeel AamigoO gedurende
20 achtereenvolgende dagen 50% hoger is dan € 4,- per gewoon aandeel en er gedurende
deze 20 dagen gemiddeld 6.000 aandelen AamigoO worden verhandeld waarbij de omzet
gedurende 12 dagen meer dan 6.000 aandelen AamigoO bedraagt.
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Daarnaast kan aflossing van de lening op 14 mei 2014 dan wel 14 mei 2015 geschieden in
aandelen AamigoO tegen de gemiddelde slotkoers van de 20 dagen voorafgaand aan de
aflossingsdatum.
Op 10 juni 2011 zijn met Temporalis nadere afspraken gemaakt inhoudende dat een bedrag
van € 1.400 uiterlijk op 31 mei 2013 zal worden voldaan. Over deze schuld is een rente
verschuldigd van 6%.
Op 28 december 2011 heeft Corso Holding, met medehoofdelijkheid van AamigoO Holding
een lening van € 3 miljoen ter financiering van de overname van Corso verkregen van ABN
AMRO Bank. De lening heeft een looptijd van 2 jaar. De rente vergoeding bedraagt het
euribor tarief vermeerderd met een opslag van 4% op afsluitdatum. Aflossing geschiedt in 8
opeenvolgende driemaandelijkse termijnen van elk € 375. Ter meerdere zekerheid van de
nakoming van de verplichtingen van AamigoO is een eerste pandrecht gevestigd op 85% van
de door AamigoO gehouden aandelen in het kapitaal van Corso BV. AamigoO Holding BV
heeft ten behoeve van deze financiering een borgstelling tot een bedrag van € 3.000 aan
de ABN Amro bank afgegeven.
Op 28 december 2011 heeft Corso Holding met medehoofdelijkheid van AamigoO Group
een achtergestelde lening van € 2,8 miljoen ter financiering van de overname van
Corso verkregen van JVS Invest. De lening heeft een looptijd van 2 jaar met een rente
verplichting van 5% op jaarbasis. De lening kan op verzoek van de verstrekker aan het
einde van de looptijd geconverteerd worden in gewone aandelen AamigoO. Daarnaast
heeft Corso Holding met medehoofdelijkheid van AamigoO Group op 28 december 2011
een lening van € 1 miljoen ter financiering van de overname van Corso verkregen van
JVS Invest. De lening heeft een looptijd van 3 jaar met een renteverplichting van 3% op
jaarbasis. De leningen zijn achtergesteld op de door ABN AMRO verstrekte financiering.
De leningen of het restant van deze leningen kunnen naar keuze van JVS Invest en
Avantus worden terugbetaald in contanten, danwel door conversie in gewone volgestorte
aandelen AamigoO Group NV, waardoor deze leningen kunnen worden aangemerkt als een
converteerbare leningen. De Conversiekoers bedraagt € 3,945. AamigoO heeft gedurende
de looptijd van deze leningen het recht de leningen in zijn geheel terug te betalen. Ter
meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van AamigoO is een eerste
pandrecht gevestigd op 15% van de door AamigoO gehouden aandelen in het kapitaal van
Corso BV.
Op 28 december 2011 hebben AamigoO Group en Corso Holding een converteerbare lening
van € 0,75 miljoen van Boyds Investments BV, Kobe Holding BV en JUST Holding BV
verkregen ter financiering van de overname van Corso en een converteerbare lening van
€ 0,75 miljoen van BV Investeringsmaatschappij PJAO verkregen ter financiering van de
overname van Corso tegen de navolgende voorwaarden.
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De leningen hebben een looptijd van 2 jaar met een renteverplichting van 7% op jaarbasis.
Deze leningen of het restant van deze leningen kan naar keuze van de leninggevers worden
terugbetaald in contanten, danwel door conversie in gewone volgestorte aandelen AamigoO Group NV, waardoor deze financieringen kunnen worden aangemerkt als converteerbare leningen. De Conversiekoers bedraagt niet meer dan € 3,945 (de gemiddelde slotkoers
van de 20 handelsdagen voorafgaande aan 14 december 2011), en niet minder dan de
gemiddelde slotkoersen over de laatste 20 handelsdagen voorafgaand aan de Conversiedatum, per gewoon aandeel. De Conversiekoers zal alsdan worden vastgesteld tegen de
laagste Conversiekoers van de hiervoor bedoelde reeksen van gemiddelde koersen.
Ingeval leninggevers besluiten tot Conversie van de leningen in aandelen is AamigoO aan
leninggevers een additionele vergoeding verschuldigd van 20 % van de nominaal verstrekte
leningen. Indien AamigoO voordien ten behoeve van andere overnames of conversie verplichtingen een prospectus zal gaan uitbrengen, is AamigoO verplicht deze converteerbare
leningen en daaruit volgende conversie in het prospectus op te nemen.
Op 28 december 2011 heeft AamigoO Group een factorovereenkomst gesloten met ABN
AMRO Commercial Finance voor het financieren van werkkapitaal tot een bedrag van € 20
miljoen. De faciliteit heeft een contractduur van 5 jaar en is een aanvulling op de reeds in
2010 afgesloten factorfaciliteit van € 12,5 miljoen. De totale factorfaciliteit bedraagt
€ 32,5 miljoen.
(x € 1.000)

2011

2011

Nominale Boekwaarde
waarde
ABN Amro bank NV

16.114

2010

2010

Nominale Boekwaarde
waarde

16.114

1.122

1.122

Achtergestelde lening JVS Invest BV

1.000

726

-

-

Converteerbare lening (achtergesteld)

2.800

2.345

-

-

750

681

-

-

1.500

1.165

-

-

-

-

800

800

1.875

1.875

-

-

750

681

-

-

-

-

418

418

JVS Invest BV
Converteerbare lening Boyds Investments BV,
Kobe Holding BV en JUST Holding BV
Converteerbare lening Value8 NV
J-Merce Holding BV
Lening ABN Amro
Lening BV Investeringsmaatschappij PJAO
Ted van der Gun Beheer BV
Temporalis BV
Totaal
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1.400

1.400

-

-

25.864

24.987

2.340

2.340
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Converteerbare achtergestelde lening JVS Invest BV en achtergestelde lening
JVS Invest BV
(x € 1.000)

Converteerbare

Achtergestelde

achtergestelde

lening JVS Invest BV

lening JVS Invest BV
Nominale waarde

2.800

1.000

Initiële waardering (reële waarde) per

2.345

726

2.345

726

28 december 2011
Boekwaarde per 31 december 2011

Bij de bepaling van de overnamevergoeding voor de overname van Corso is de reële
waarde van de leningen meegenomen. Het verschil tussen de reële waarde van de leningen en de aflossingswaarde (nominale waarde) van € 729 wordt op basis van de effectieve
rente gedurende de looptijd van de schulden in het resultaat als interestlast verwerkt.
Converteerbare lening BV Investeringsmaatschappij PJAO en converteerbare lening
Boyds Investments BV, Kobe Holding BV en JUST Holding BV
(x € 1.000)

Converteer-

Derivaat

Totaal

bare lening
Nominale waarde

1.500

1.500

Initiële waardering (reële waarde) per

1.362

678

2.040

1.362

678

2.040

28 december 2011
Boekwaarde per 31 december 2011

Het verschil tussen het ontvangen bedrag en de reële waarde van het samengestelde
instrument van € 540 is verwerkt als een uitkering aan de aandeelhouder.
Het derivaat is geclassificeerd als vreemd vermogensinstrument en is verantwoord onder
derivaten.
Het verschil tussen de reële waarde van de leningen en de aflossingswaarde (nominale
waarde) van € 138 wordt op basis van de effectieve rente gedurende de looptijd van de
schulden in het resultaat als interestlast verwerkt.
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Converteerbare lening Value8 NV
(x € 1.000)

Converteerbare obligatielening

Nominale waarde

1.500

Initiële waardering lening (reële waarde)

1.165

per 15 mei 2011
Eigen-vermogenscomponent (conversierecht)

335

Totaal

1.500

Boekwaarde per 31 december 2011

1.256

Het verschil tussen de reële waarde van de leningen en de aflossingswaarde (nominale
waarde) van € 335 wordt op basis van de effectieve rente gedurende de looptijd van de
schulden in het resultaat als interestlast verwerkt.

70 Kortlopende schulden
(x € 1.000)

2011

2010

Onderhandse kortlopende leningen

3.649

6.648

679

-

Derivaten
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Leveranciers
Overige schulden en overlopende passiva
Boekwaarde per 31 december

6.106

2.762

67.342

13.725

30.008

13.490

107.784

36.625

Op 28 december 2011 heeft AamigoO Group een factorovereenkomst gesloten met ABN
AMRO Commercial Finance voor het financieren van werkkapitaal tot een bedrag van
€ 20 miljoen. De faciliteit heeft een contractduur van 5 jaar en is een aanvulling op de
reeds in 2010 afgesloten factorfaciliteit van € 12,5 miljoen. De totale factorfaciliteit
bedraagt € 32,5 miljoen.

80 Zekerheden
Hypothecaire inschrijving registergoed Triosingel 38 te Culemborg
Source + NV heeft voor de leningen ter financiering van het onroerend goed, gelegen
aan de Triosingel 37 te Culemborg, en de faciliteit in rekening courant de navolgende
zekerheden verstrekt aan de ABN AMRO Bank:
•	een eerste hypothecaire inschrijving op het registergoed Triosingel 37 te Culemborg tot
een bedrag van € 1.300 in hoofdsom, te vermeerderen met 40% voor rente en kosten,
op elk van de onroerende zaken te Culemborg aan de Triosingel 37;
• pandrecht op vorderingen uit gesloten en te sluiten huurovereenkomsten;
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Hypothecaire inschrijving
registergoed
Triosingel 37 te Culemborg
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Verpanding
handelsvorderingen

Verpanding handelsvorderingen
Op 28 september 2010 is tussen Source Automation BV en ABN AMRO Commercial Finance
(voorheen Fortis Commercial Finance NV) (ACF) een factor overeenkomst gesloten.
Aan Source Automation BV is een kredietfaciliteit in rekening courant toegestaan tot ten
hoogste 55% van aan FCF verpande vorderingen, met een maximum van € 12.500.
Uit hoofde van deze overeenkomst worden alle vorderingen die bij de uitoefening van het
bedrijf zijn ontstaan c.q. zullen ontstaan terstond aan ACF verpand.
Source + NV heeft zich mede tot hoofdelijk mede-schuldenaarstelling verbonden jegens
ACF voor al hetgeen Source Automation BV aan ACF schuldig is of mocht worden.
Op 23 december 2011 is tussen Corso BV, Corso Informatica BV, Corso Interim Services BV
en Corso Contracting BV een factorovereenkomst gesloten met ABN AMRO Commercial Finance voor het financieren van werkkapitaal tot een bedrag van € 20 miljoen. De faciliteit
heeft een contractduur van 5 jaar.
Uit hoofde van deze overeenkomst worden alle vorderingen die bij de uitoefening van het
bedrijf zijn ontstaan c.q. zullen ontstaan terstond aan ACF verpand.
Corso en Corso Holding hebben zich mede tot hoofdelijk mede-schuldenaarstelling
verbonden jegens ACF voor al hetgeen Corso Informatica, Corso Interim Services en
Corso Contracting aan ACF schuldig is of mocht worden.

Verpanding aandelen
Corso BV

Verpanding aandelen
Source Automation BV

Verpanding aandelen Corso BV
•	Aan de ABN AMRO bank is ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van AamigoO een eerste pandrecht gevestigd op 85% van de door AamigoO
gehouden aandelen in het kapitaal van Corso BV.
•	Aan de JVS Invest is ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen
van AamigoO een eerste pandrecht gevestigd op 15% van de door AamigoO gehouden
aandelen in het kapitaal van Corso BV.
Verpanding aandelen Source Automation BV
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de vrijwaring is door AamigoO een eerste pandrecht verleend aan J-Merce Holding BV op 20%
van de aandelen van Source Automation BV. Voorts heeft AamigoO zich verplicht om geen
dividend uit te keren vanuit Source + NV of Source Automation BV zolang de verplichtingen
zoals hiervoor gesteld jegens J-Merce Holding BV niet zijn nagekomen.
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81 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Voorwaardelijke verplichtingen
Verplichting krachtens ketenaansprakelijkheid
Krachtens wettelijke bepalingen inzake ketenaansprakelijkheid berust bij de vennootschap
hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van premie op grond van werknemersen volksverzekeringen en van loon- en omzetbelasting bij uitbesteding van werk
respectievelijk inlenen van arbeidskrachten.

Voorwaardelijke

Meerjarige financiële verplichtingen
Huurverplichtingen
Het kantoorpand gelegen aan de Triosingel 37 te Culemborg is in eigendom van
Source + NV en wordt voor 50% verhuurd aan externe huurders en is voor 50% in gebruik bij
de werkmaatschappijen.

Meerjarige financiële

Het jaarlijkse bedrag van de interne huurverplichting van de bedrijfsruimte bedraagt
€ 100. De huurovereenkomst is schriftelijk vastgelegd. De huuropbrengst van derden
bedraagt € 100 per jaar.
De lopende huurovereenkomsten met de overige huurders lopen tot 2015.
De huurverplichting voor de panden gehuurd door de Corso Holding BV groep bedraagt
€ 223 per jaar.
Operationele leaseverplichtingen
Het jaarlijkse bedrag van de aangegane operationele leaseverplichtingen bedraagt € 299
en is aangegaan tot 2012.

82 Transacties met verbonden partijen
Bij transacties met verbonden partijen is vooraf goedkeuring verzocht aan de Raad van
Commissarissen zoals bepaald in artikel 11 lid 3 van de statuten van de vennootschap.
In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een lid van de Directie
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één der commissarissen, onverschillig
welke, mits de optredende commissaris geen tegenstrijdig belang met de vennootschap
heeft.
Als verbonden partijen van AamigoO zijn aan te wijzen:
• de dochterondernemingen
• de leden van de Directie
• het Bestuur en de Raad van Commissarissen
• BV Investeringsmaatschappij PJAO en aandeelhouders
• de naamloze vennootschap Value8 NV en haar dochters
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Transacties met verbonden partijen worden op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen
voorwaarden die vergelijkbaar zijn met transacties met derden.
(x € 1.000)
Plaatsing gewone aandelen bij Value8 NV
Teruglevering aandelen door Value8 NV
Plaatsing converteerbare lening Value8 NV
Plaatsing converteerbare lening BV

2011

2010

30

250

(30)

-

1.500

-

750

-

688

-

(688)

-

5

325

Investeringsmaatschappij PJAO
Verstrekking overbruggingsfinanciering BV
Investeringsmaatschappij PJAO
Aflossing overbruggingsfinanciering BV
Investeringsmaatschappij PJAO
Lening verstrekking en oprenting Value8 NV
Plaatsing en teruglevering
375.000 aandelen A, en
plaatsing converteerbare
lening bij Value8 NV

Plaatsing en teruglevering 375.000 aandelen A, en plaatsing converteerbare lening bij
Value8 NV gevestigd te Bussum
Op 28 februari 2011 zijn 375.000 aandelen A uitgegeven aan Value8, tegen (gespreide)
betaling van € 1,5 miljoen.

gevestigd te Bussum

Op 15 mei 2011 heeft AamigoO Group een converteerbare obligatie lening, ten bedrage van
€ 1,5 miljoen, geplaatst bij Value8 NV. De lening heeft een looptijd van 3 jaar, derhalve tot
en met 14 mei 2014, met de mogelijkheid voor AamigoO om de looptijd met één jaar te
verlengen. Na een rentevrij jaar zal AamigoO met ingang van mei 2012 een rente van 5 %
op jaarbasis verschuldigd zijn. (Gedeeltelijke) conversie in aandelen AamigoO door Value8
kan, gedurende de looptijd dan wel op de aflossingsdatum, plaatsvinden tegen € 4,- per
gewoon aandeel AamigoO.
Op 7 juli 2011 heeft Value8 de op 28 februari 2011 geleverde 375.000 aandelen A teruggeleverd aan AamigoO onder verrekening van de door Value8 betaalde storting op de
aandelen A.
Verstrekking
overbruggingsfinanciering
door BV Investerings
maatschappij PJAO

Verstrekking
overbruggingsfinanciering
door BV Investerings
maatschappij PJAO

Verstrekking overbruggingsfinanciering door BV Investeringsmaatschappij PJAO
Op 9 februari 2011 heeft BV Investeringsmaatschappij PJAO (“PJAO”) aan AamigoO een
overbruggingsfinanciering verstrekt van € 420 ter financiering van lopende verplichtingen
van AamigoO. De lening heeft een looptijd van drie maanden met een renteverplichting
van 6% op jaarbasis. De lening is aan het einde van de looptijd afgelost.
Verstrekking overbruggingsfinanciering door BV Investeringsmaatschappij PJAO
Op 15 augustus 2011 heeft PJAO aan AamigoO een overbruggingsfinanciering verstrekt van
€ 268 ter financiering van de ontwikkeling van nieuwe software applicaties van AamigoO.
De lening heeft een looptijd van maximaal twaalf maanden met een renteverplichting van
het 3 maands euribor tarief met een opslag van 3,5% op jaarbasis. De lening is vervroegd
afgelost.
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Verwerving “niet-Corso entiteiten”
JVS Invest BV hield naast Corso BV een aantal andere vennootschappen. Gelijktijdig met de
overname van Corso BV en haar deelnemingen door AamigoO Holding BV heeft The Great
Box Company BV (“Great Box”) alle aandelen gekocht in de overige door JVS Invest BV
gehouden vennootschappen (de “niet-Corso entiteiten”) voor een koopsom van € 1,-. Great
Box is een 100% deelneming van PJAO, welke een 33% belang heeft in AamigoO Group NV.
De koopsom van de niet-Corso entiteiten, zijnde € 1,-, is gebaseerd op de uitkomst van
onderhandelingen met JVS Invest BV, alsmede het resultaat (negatief € 4.000) en eigen
vermogen (negatief € 4.000) van de niet-Corso entiteiten per 2010 en de verwachtingen
voor 2011 en verder.

Verwerving

Plaatsing converteerbare lening bij BV Investeringsmaatschappij PJAO gevestigd te
‘s-Hertogenbosch
Op 28 december 2011 heeft AamigoO Group een converteerbare lening van € 0,75 miljoen
ter financiering van de overname van Corso verkregen van PJAO. De lening heeft een looptijd van 2 jaar met een renteverplichting van 7% op jaarbasis. Deze lening of het restant
van deze lening kan naar keuze van de leninggever worden terugbetaald in contanten,
danwel door conversie in gewone volgestorte aandelen AamigoO Group NV, waardoor
deze financiering kan worden aangemerkt als converteerbare lening. De Conversiekoers
bedraagt niet meer dan € 3,945 (de gemiddelde slotkoers van de 20 handelsdagen voorafgaande aan 14 december 2011), en niet minder dan de gemiddelde slotkoersen over de
laatste 20 handelsdagen voorafgaand aan de Conversiedatum, per aandeel. De conversie
koers zal alsdan worden vastgesteld tegen de laagste Conversiekoers van de hiervoor
bedoelde reeksen van gemiddelde koersen. Ingeval leninggever besluit tot Conversie van
de lening in aandelen is AamigoO aan leninggever een additionele vergoeding verschuldigd
van 20 % van de nominaal verstrekte leningen. Indien AamigoO voordien ten behoeve
van andere overnames of conversie verplichtingen een prospectus zal gaan uitbrengen,
is AamigoO verplicht deze converteerbare lening en daaruit volgende conversie in het
prospectus op te nemen.

Plaatsing converteerbare

“niet-Corso entiteiten”

lening bij BV Investeringsmaatschappij PJAO gevestigd
te ‘s-Hertogenbosch

Overige toelichting op leningen
Voor verdere toelichtingen wordt verwezen naar noot 60.

Overige toelichting

Directie en Commissarissen
Voor verdere toelichtingen wordt verwezen naar noot 3.

Directie en

Beloningen key-management
De totale beloning voor het key-management bedraagt in 2011 € 320 (2010: € 1,2 miljoen
inclusief eenmalige bijzondere beloningen).

Beloningen
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83	Kosten externe accountant
(x € 1.000)

2011

2010

105

91

Controle gerelateerde kosten

28

-

Belasting adviezen

30

-

Controlekosten

Overige advieskosten
Totaal

30

-

193

91

84 Gebeurtenissen na balansdatum
Op 17 januari 2012 heeft AamigoO bekend gemaakt dat zij in exclusieve onderhandelingen
is met de aandeelhouders van Adver-Online B.V. (“Adver”), inzake een mogelijke overname
van Adver door AamigoO.
Op 16 maart 2012 heeft AamigoO bekend gemaakt een belang van 50% in de online
assessment specialist Peerz B.V. (“Peerz”) te hebben verworven, onder voorbehoud
van de uitkomst van een due diligence onderzoek. Daarnaast heeft
AamigoO gedurende drie jaar (tot 1 mei 2015) het eerste recht
om haar belang uit te breiden naar 90%.
Er zijn geen verdere gebeurtenissen na balansdatum bekend.
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Enkelvoudige jaarrekening 2011

Enkelvoudige
jaarrekening
2011
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Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2011
(x € 1.000)

Noot

2011

2010

Resultaat deelnemingen

2.317

-

Overige baten en lasten

(639)

(314)

1.678

(314)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor
belasting
Belastingen

7

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na

-

-

1.678

(314)

2011

2010

belastingen

Enkelvoudige balans per 31 december 2011
(x € 1.000 voor resultaatsbestemming)

Noot

ACTIVA
Financiële vaste activa

10

Vaste activa

6.567

4.228

6.567

4.228

Belastingen

20

6

5

Overige vorderingen

20

1.988

325

Liquide middelen

30

6

21

Vlottende activa

2.000

351

TOTALE ACTIVA

8.567

4.579

PASSIVA
Aandelenkapitaal

573

195

17.521

9.431

(16.916)

(7.928)

1.678

(314)

40

2.856

1.384

2.526

800

60

2.526

800

2.041

2.200

Agioreserve
Overige reserves
Resultaat boekjaar
Eigen vermogen
Onderhandse leningen
Langlopende schulden
Leningen
Derivaten
Crediteuren
Overige kortlopende schulden
Kortlopende schulden
TOTALE PASSIVA

70

679

-

67

20

398

175

3.185

2.395

8.567

4.579
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Toelichting enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2011

Toelichting

12

enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2011
AamigoO Group NV (voorheen EDCC) is een buitenlandse vennootschap die statutair is
gevestigd op Curaçao. De gewone aandelen AamigoO Group NV zijn toegelaten tot de
notering op Euronext Amsterdam van NYSE Euronext en worden openbaar verhandeld
in Amsterdam, voor de aandelen A AamigoO Group NV is niet om een toelating tot de
notering op Euronext Amsterdam van NYSE Euronext verzocht. Voor de beschrijving van
de activiteiten en de ondernemingsstructuur wordt verwezen naar de toelichting van de
geconsolideerde jaarrekening.

1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
De enkelvoudige jaarrekening van AamigoO Group NV is ingericht overeenkomstig de eisen
van Boek 2 Burgerlijk Wetboek Curaçao en in overeenstemming met de eisen van Titel 9
Boek 2 Burgerlijk Wetboek Nederland. Daarbij hanteert zij de waarderingsgrondslagen uit
haar geconsolideerde jaarrekening en richt zij haar enkelvoudige winst-en-verliesrekening
in overeenkomstig art. 2:402 BW van het Burgerlijk Wetboek Nederland.
Voor een uiteenzetting van grondslagen van waardering en resultaatbepaling wordt
verwezen naar de uiteenzetting in de toelichting van de geconsolideerde jaarrekening.
Deelnemingen in dochtermaatschappijen en andere deelnemingen waarin ten minste
invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden
gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde als bedoeld in art. 2:389 BW.
Verwerking verwerving AamigoO Holding BV
Per 27 december 2010 heeft AamigoO Group NV (voorheen EDCC) de deelneming AamigoO
Holding BV (voorheen J-Merce BV) verworven tegen uitgifte van aandelen AamigoO Group
NV. Deze transactie is in de jaarrekening 2010 verwerkt per 31 december 2010. Voor deze
verwerking in de enkelvoudige jaarrekening is aansluiting gezocht met de eisen van Titel
9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek Nederland met gebruikmaking van de grondslagen van de
geconsolideerde jaarrekening. Bij de gehanteerde verwerkingswijze wordt de transactie
conform de verwerkingswijze in de geconsolideerde jaarrekening niet aangemerkt als
bedrijfscombinatie en geschiedt de waardering tegen nettovermogenwaarde per
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Verwerking verwerving
AamigoO Holding BV

27 december 2010 met een tegenboeking voor hetzelfde bedrag in het eigen vermogen.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in het kader van regulier toezicht een
onderzoek verricht op de jaarrekening 2010 en een belangrijke bevinding van de AFM is het
feit dat zij een andere zienswijze heeft over de verwerking van de aankoop van AamigoO
Holding BV in de enkelvoudige jaarrekening 2010. De AFM is van oordeel dat de enkelvoudige jaarrekening wordt opgesteld vanuit het perspectief van de juridische moeder, zijnde
AamigoO Group NV. Gegeven dit perspectief is AamigoO de overnemende partij en moet
IFRS 3 toegepast worden op de overname van AamigoO Holding in de enkelvoudige jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening gaat daarentegen uit van het economische perspectief en dus van een reversed listing. AamigoO is van mening dat er geen sprake is van
een bedrijfscombinatie zoals bedoeld in IFRS 3 om reden dat op overname datum AamigoO
Group geen activiteiten had, de transactie een aandelenruil betrof en de transactie ook
op basis van andere criteria niet voldoet aan de definitie van een bedrijfscombinatie.
AamigoO is van mening dat het in de enkelvoudige jaarrekening hanteren van dezelfde
grondslagen als in de geconsolideerde jaarrekening met zich meebrengt dat de transactie
ook in de enkelvoudige jaarrekening niet aangemerkt kan worden als bedrijfscombinatie.
Indien AamigoO Group NV de zienswijze van de AFM zou hebben gevolgd betekent dit
het navolgende:
Voor de overname van AamigoO Holding BV zijn door AamigoO Group NV totaal 43.750.000
(na reverse stock split 5.468.750) nieuwe aandelen AamigoO Group NV uitgegeven.
Op overnamedatum, 27 december 2010, was de slotkoers van het aandeel AamigoO
Group NV € 0,40 per aandeel, zijnde in totaal € 17,5 miljoen. Het verschil tussen de
overnamevergoeding voor AamigoO Holding BV van € 17,5 miljoen en de nettovermogenswaarde op de overnamedatum, van € 4,5 miljoen, derhalve € 12,9 miljoen zou goodwill zijn
in welk geval AamigoO Group NV gebruik zou hebben gemaakt om deze goodwill ineens
ten laste van haar eigen vermogen te boeken.
De door AamigoO Group NV gehanteerde verwerkingswijze en de door de AFM voorgestane
verwerkingswijze van de opname van AamigoO Holding BV in de enkelvoudige balans van
AamigoO Group NV per balansdatum leiden niet tot verschil.

Verschillen tussen het
geconsolideerde resultaat en
het enkelvoudige resultaat

Verschillen tussen het geconsolideerde resultaat en het enkelvoudige resultaat
Het verschil tussen het resultaat van AamigoO Group NV volgens de enkelvoudige
winst-en-verliesrekening 2010 en de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2010 is
in de onderstaande tabel weergegeven.
(x € 1.000)
Resultaat EDCC NV t/m 31 december 2010

Geconsolideerd

Enkelvoudig

Verschil

-

(314)

314

4.194

-

(4.194)

4.194

(314)

4.508

(datum van de reverse listing)
Resultaat J-Merce BV t/m 31 december 2010
(datum van de reverse listing)
Resultaat 2010
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In 2010 is de reverse listing in de geconsolideerde cijfers verwerkt als ware het dat
AamigoO Holding de activa en passiva van AamigoO Group NV verkrijgt tezamen met
de beursnotering. Daardoor zijn de activiteiten van AamigoO Holding voor heel 2010
meegenomen in de geconsolideerde cijfers. In de enkelvoudige jaarrekening zijn deze
verwerkt vanaf 31 december 2010.
Het verschil tussen het resultaat van AamigoO Group NV volgens de enkelvoudige
winst-en-verliesrekening 2011 en de geconsolideerde resultaat 2011 is in de onderstaande
tabel weergegeven.
(x € 1.000)

Resultaat

Enkelvoudig resultaat 2011

1.678

Resultaat derden AamigoO Payroll BV

(1)

Resultaat AamigoO Payroll Holding BV

(6)

Resultaat REVL Inc

(80)

Resultaat AamigoO Services BV

(280)

Geconsolideerd resultaat 2011

1.311

4 Directie en Commissarissen
TMF Curaçao NV, Directie, heeft over 2011 een management vergoeding ontvangen van €
17 voor haar functie als Directie. De heer drs. P.P.F. de Vries, president commissaris van 29
oktober 2009 tot en met 8 februari 2011, heeft over 2011 een bezoldiging ontvangen van €
5. De heer drs. G.P. Hettinga, commissaris van 29 oktober 2009 tot en met 8 februari 2011,
heeft over 2011 een bezoldiging ontvangen van € 5.
De heer mr. P.R. Zwart, president commissaris vanaf 12 april 2011, heeft over 2011 een
bezoldiging ontvangen van € 22. De heer M. Hartkoorn RA, commissaris van 9 februari 2011
tot en met 22 augustus 2011, heeft over 2011 een bezoldiging ontvangen van € 13.
Bij de algemene vergadering van aandeelhouders van 30 juni 2010 is een ongewijzigde
bezoldiging voor de Raad van Commissarissen op € 5 per commissaris vastgesteld.
Een bezoldigingsbeleid voor de Directie is nog niet vastgesteld. Er is geen sprake van
vergoedingen na uitdiensttreding, ontslagvergoedingen of op aandelen gebaseerde
betalingen. Alle vergoedingen en beloningen zijn gebaseerd op korte termijn
personeelsbeloningen.

10	Financiële vaste activa
2010
(x € 1.000)

2009

(Des)

Lening Reële waarde Resultaat

investering

2010

mutatie

Deelnemingen

99

AamigoO Holding BV

-

4.228

-

-

-

4.228

Totaal

-

4.228

-

-

-

4.228
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Per 27 december 2010 heeft AamigoO de deelneming AamigoO Holding verworven tegen
uitgifte van aandelen AamigoO. Deze transactie is in de jaarrekening verwerkt per
31 december 2010.
2011
(x € 1.000)

2010

(Des)

Lening Reële waarde Resultaat

investering

2011

mutatie

Deelnemingen
AamigoO Holding BV

4.228

-

-

-

2.324

6.552

AamigoO Caribbean

-

4

-

-

-

4

-

18

-

-

(7)

11

4.228

22

-

-

2.317

6.567

Staffing Service NV
AamigoO Intellectual
Property BV
Totaal

40 Aandelenkapitaal
Het geplaatst en gestort kapitaal ultimo boekjaar bestaat uit 2.437.635 gewone aandelen
en 4.718.750 aandelen A van ieder € 0,08 per aandeel. De aandelen A zijn uitgegeven
in verband met de verwerving van AamigoO Holding per 27 december 2010 waarbij de
verplichting is aangegaan om 34.750.000 nieuwe aandelen (na reverse stock split 4.343.750
aandelen) uit te geven in ruil voor de 100% aandelen in AamigoO Holding. Deze verplichting
voor de uitgifte van een vast aantal aandelen tegen een vaste prijs kwalificeert als eigen
vermogen en is als zodanig verwerkt onder de overige reserves in 2010.
De juridische levering van deze aandelen heeft plaatsgevonden na de algemene vergade
ring van aandeelhouders van 8 februari 2011. Daarnaast zijn op 3 maart 2011 375.000
aandelen A uitgegeven aan Value8 en op 4 juli 2011 teruggeleverd aan de vennootschap.
De vennootschap houdt voornoemde 375.000 aandelen A in haar eigen kapitaal.
Mutatieoverzicht enkelvoudig eigen vermogen
Mutatieoverzicht
enkelvoudig eigen vermogen

(x € 1.000 voor
resultaatsbestemming)

1 januari 2010
Bestemming resultaat

Geplaatst

Agio

Ongereali-

en

reserve

seerde

gestort

herwaarde-

kapitaal

ringsreserve

55

Overige Resultaat

Totaal

reserve

6.821

-

(5.877)

(779)

220

-

-

-

(779)

779

-

Uitgifte

50

200

-

-

-

250

Aankoop AamigoO

90

2.410

-

(1.272)

-

1.228

-

-

-

-

(314)

(314)

195

9.431

-

(7.928)

(314)

1.384

Holding BV
Resultaat
31 december 2010
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(x € 1.000 voor

Geplaatst

Agio

Ongereali-

en

reserve

seerde

resultaatsbestemming)

gestort

herwaarde-

kapitaal

ringsreserve

31 december 2010

195

Bestemming resultaat

9.431

-

Overige Resultaat

Totaal

reserve

enkelvoudig eigen vermogen

(7.928)

(314)

1.384

-

-

-

(314)

314

-

378

8.090

-

(8.438)

-

30

Teruglevering aandelen A

-

-

-

(30)

-

(30)

Informeel dividend

-

-

-

(540)

-

(540)

Conversie rechten

-

-

-

334

-

334

Resultaat

-

-

-

-

1.678

1.678

573

17.521

-

(16.916)

1.678

2.856

Uitgifte

31 december 2011

60 Onderhandse langlopende leningen
(x € 1.000)

2011

2010

800

-

Opname

2.526

800

Aflossing

(800)

-

2.526

800

Boekwaarde per 1 januari

Boekwaarde per 31 december

De leningen en verplichtingen zijn tegen reële waarde opgenomen.
Op 5 januari 2011 heeft AamigoO een overeenkomst gesloten met onder meer J-Merce
Holding BV, waarin een nadere regeling is getroffen met betrekking tot de door AamigoO
afgegeven vrijwaring aan F5 Capital BV op 27 december 2010. In de nadere regeling is
bepaald dat AamigoO uiterlijk op 7 januari 2011 € 500 en op 9 februari 2011 € 500 zal
voldoen aan J-Merce Holding BV en voorts uiterlijk 30 december 2011 € 1.200 en uiterlijk
30 december 2012 een bedrag van € 800. Er is € 1.000 betaald in 2011. Het resterende deel
van deze verplichting kwalificeert ultimo 2011 als kortlopend.
Op 15 mei 2011 heeft AamigoO Group een converteerbare obligatielening, ten bedrage van
€ 1,5 miljoen, geplaatst bij Value8 NV. De lening heeft een looptijd van 3 jaar, derhalve tot
en met 14 mei 2014, met de mogelijkheid voor AamigoO om de looptijd met één jaar te
verlengen. Na een rentevrij jaar zal AamigoO met ingang van mei 2012 een rente verschuldigd van 5 % op jaarbasis verschuldigd zijn. (Gedeeltelijke) conversie in aandelen AamigoO
door Value8 kan, gedurende de looptijd dan wel op de aflossingsdatum plaatsvinden tegen
€ 4,- per gewoon aandeel AamigoO.
Daarnaast heeft AamigoO het recht om de lening gedurende de looptijd te converteren
in aandelen AamigoO tegen een koers van € 4,- indien het aandeel AamigoO continu
verhandelbaar is en de slotkoers van het aandeel AamigoO gedurende 20 achtereen
volgende dagen 50% hoger is dan € 4,- per gewoon aandeel en er gedurende deze 20 dagen
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gemiddeld 6.000 aandelen AamigoO worden verhandeld waarbij de omzet gedurende
12 dagen meer dan 6.000 aandelen AamigoO bedraagt. Daarnaast kan aflossing van de
lening op 14 mei 2014 dan wel 14 mei 2015 geschieden in aandelen AamigoO tegen de
gemiddelde slotkoers van de 20 dagen voorafgaand aan de aflossingsdatum.
Op 28 december 2011 hebben AamigoO Group en Corso Holding een converteerbare
lening van € 0,75 miljoen van Boyds Investments BV, Kobe Holding BV en JUST Holding BV
verkregen ter financiering van de overname van Corso en een converteerbare lening van
€ 0,75 miljoen van BV Investeringsmaatschappij PJAO verkregen ter financiering van de
overname van Corso tegen de navolgende voorwaarden.
De leningen hebben een looptijd van 2 jaar met een renteverplichting van 7% op jaarbasis.
Deze leningen of het restant van deze leningen kan naar keuze van de leninggevers
worden terugbetaald in contanten, danwel door conversie in gewone volgestorte aandelen
AamigoO Group NV, waardoor deze financieringen kunnen worden aangemerkt als converteerbare leningen. De Conversiekoers bedraagt niet meer dan € 3,945 (de gemiddelde
slotkoers van de 20 handelsdagen voorafgaande aan 14 december 2011), en niet minder
dan de gemiddelde slotkoersen over de laatste 20 handelsdagen voorafgaand aan de Conversiedatum, per gewoon aandeel. De conversie koers zal alsdan worden vastgesteld tegen
de laagste Conversiekoers van de hiervoor bedoelde reeksen van gemiddelde koersen.
Ingeval leninggevers besluiten tot Conversie van de leningen in aandelen is AamigoO aan
leninggevers een additionele vergoeding verschuldigd van 20 % van de nominaal verstrekte
leningen. Indien AamigoO voordien ten behoeve van andere overnames of conversie verplichtingen een prospectus zal gaan uitbrengen, is AamigoO verplicht deze converteerbare
leningen en daaruit volgende conversie in het prospectus op te nemen.

70 Kortlopende schulden
(x € 1.000)

2011

2010

Onderhandse kortlopende leningen

2.041

2.200

Derivaten
Leveranciers
Overige schulden en overlopende passiva
Boekwaarde per 31 december

679

-

67

20

398

175

3.185

2.395

Op 5 januari 2011 heeft AamigoO een overeenkomst gesloten met onder meer J-Merce
Holding BV, waarin een nadere regeling is getroffen met betrekking tot de door AamigoO
afgegeven vrijwaring aan F5 Capital BV op 27 december 2010. In de nadere regeling is
bepaald dat AamigoO uiterlijk op 7 januari 2011 € 500 en op 9 februari 2011 € 500 zal
voldoen aan J-Merce Holding BV en voorts uiterlijk 30 december 2011 € 1.200 en uiterlijk
30 december 2012 een bedrag van € 800. Er is € 1.000 betaald in 2011. Het resterende deel
van deze verplichting kwalificeert ultimo 2011 als kortlopend.
In 2011 is een leningsovereenkomst gesloten met BV Investeringsmaatschappij PJAO van
€ 420. Gedurende 2011 is € 385 afgelost. Er is € 6 aan rente berekend over deze lening.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de Directie en de Raad van Commissarissen
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening 2011 van AamigoO Group N.V. te Willemstad (Curaçao)
gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans per 31
december 2011, het geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2011, het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde
kasstroomoverzicht over 2011, alsmede uit een overzicht van de belangrijkste grondslagen
voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen. De enkelvoudige jaarrekening
bestaat uit de enkelvoudige balans per 31 december 2011 en de enkelvoudige winst en
verliesrekening over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van
de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming
met de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie
en met Titel 9 Boek 2 BW, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands
recht waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de
voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en
uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat.
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming,
met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing
in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe
beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in
de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel
tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de
gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door
het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het
algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel.
Oordeel betreffende de geconsolideerde jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van AamigoO Group N.V. per 31 december 2011
en van het resultaat en de kasstromen over 2011 in overeenstemming met International
Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9
Boek 2 BW.
Oordeel betreffende de enkelvoudige jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van het vermogen van AamigoO Group N.V. per 31 december 2011 en van
het resultaat over 2011 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
Verklaring betreffende
overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen
zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel
2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden
wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de
jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Rotterdam, 9 mei 2012
Mazars Paardekooper Hoffman Accountants NV
w.g. drs J.J.W. Galas RA
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Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming
In de statuten zijn omtrent de winst bepalingen opgenomen in de artikelen 21 en 22 als
onderstaand opgenomen.
Artikel 21, jaarstukken
3.	De directie, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluit
omtrent bedragen welke zullen worden gereserveerd.

Artikel 21, jaarstukken

Artikel 22, winst
1.	De winst, waaronder is te verstaan de zuivere winst volgens de winst- en verlies
rekening, is ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders, met
dien verstande dat de directie onder andere overeenkomstig het bepaalde in artikel 21
lid 3 beslist omtrent de bedragen welke zullen worden gereserveerd.
2.	De directie heeft, na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen,
het recht om interim-dividenden uit te keren als vooruitbetaling op de te verwachten
dividenden.
3.	Uitkeringen aan aandeelhouders mogen niet worden gedaan indien het eigen vermogen
van de vennootschap minder is dan het nominaal kapitaal of indien door die uitkering
het eigen vermogen van de vennootschap minder wordt dan het nominaal kapitaal van
de vennootschap.

Artikel 22, winst

Voorstel bestemming resultaat
De Directie stelt voor het resultaat over het boekjaar geëindigd op 31 december 2011 toe
te voegen aan de algemene reserve. Aan de algemene vergadering van aandeelhouders zal
worden voorgesteld geen dividend uit te keren.

Gebeurtenissen na balansdatum
De gebeurtenissen na balansdatum zijn beschreven in noot 82 van de geconsolideerde
jaarrekening.
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Overige
informatie
Raad van Commissarissen

Mr. P.R. Zwart

Mr. P.R. Zwart, (26-03-1954), (man)
Eerste benoeming: 12 april 2011
Einde huidige termijn: 26 juni 2012
Functie: CEO van PNO Groep BV
Nationaliteit: Nederlandse
Commissariaten onder meer bij:
• lid Raad van Commissarissen Riemersma Leasing BV,
• lid Raad van Commissarissen van TCN Europe BV
• lid Raad van Commissarissen van Jan Snel Beheer BV
• Raad van Commissarissen van Bonarius BV (voorzitter)
Nevenfuncties:
• Voorzitter Nederlandse Bridge Bond

Directie
TMF Curaçao NV

jaarverslag 2011 Aamigoo group NV

106

Investor relations
AamigoO Group streeft ernaar haar (potentiële) aandeelhouders, belanghebbenden en
geïnteresseerden zo goed en tijdig mogelijk van relevante financiële en andersoortige
informatie te voorzien om beter inzicht in de onderneming en de sector te verschaffen.
Hiertoe worden onder andere via persberichten financiële resultaten gepubliceerd.
Op de corporate website www.AamigoOgroup.com is onder andere informatie te
vinden over de onderneming met betrekking tot Corporate Governance, financiële en
commerciële publicaties, jaarverslagen en de financiële kalender.

Statutaire Zetel
Curaçao
Kantooradres
AamigoO Group NV
Pietermaai 15
Willemstad, Curaçao
Corso BV
Stephensonstraat 15
4004 JA Tiel
T: +31(0)344 630600
Source + NV
Triosingel 37
4101 XC Culemborg
T: +31(0)345 544000
AamigoO Services BV
Radonweg 7
3542 AN Utrecht
T: +31(0)85 2733241
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Juridisch Adviseur
Blenheim Advocaten
Westerdoksdijk 40
1013 AE Amsterdam
Compliance Adviseur
Van Zaal Legal Services
Prinsengracht 1077G
1017 JG Amsterdam
Accountant
Mazars Paardekooper
Hoffman Accountants NV
Delflandlaan 1
1062 EA Amsterdam
Postbus 7266
1007 JG Amsterdam

Wet melding substantiële deelneming

15

Wet
melding
substantiële deelneming
De gewone aandelen AamigoO Group NV zijn toegelaten tot de notering op Euronext
Amsterdam van NYSE Euronext.
Op de website van de Autoriteit Financiële Markten is een openbaar register te raadplegen
waar de meldingen uit hoofde van melding substantiële deelneming zijn verricht.
datum
meldings-

meldings

totale

totale

reëel

reëel

poten-

poten-

plichtige

deel

deel

kapitaal-

stem-

tieel

tieel

belang

recht

kapitaal-

stem-

belang

recht

0,00%

plicht

neming

neming

kapitaal-

stem-

belang

recht

09-03-12

J.P. Visser

5,14%

5,14%

5,14%

5,14%

0,00%

31- 12 -11

P.P.F. de Vries

16,64%

16,64%

11,40%

11,40%

5,24%

5,24%

19-09-11

S.R. Vermeul

5,77%

5,77%

5,77%

5,77%

0,00%

0,00%

19-09-11

K. Bekkering

7,64%

7,64%

7,64%

7,64%

0,00%

0,00%

19-09-11

J. van de Steeg

7,64%

7,64%

7,64%

7,64%

0,00%

0,00%

19-09-11

E.M.A. Prijden

7,64%

7,64%

7,64%

7,64%

0,00%

0,00%

19-09-11

B.R.J. Sleeman

7,64%

7,64%

7,64%

7,64%

0,00%

0,00%

31-08-11

AamigoO Group

5,24%

5,24%

5,24%

5,24%

0,00%

0,00%

28-02-11

BV Investerings-

33,32%

33,32%

33,32%

33,32%

0,00%

0,00%

NV
maatschappij
PJAO
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