
POSITIEVE TREND HOUDT AAN
—

Almere, 29 april 2016

KERNPUNTEN EERSTE KWARTAAL 2016
• Omzet stijgt met 13,2% naar € 646,1 miljoen (1e kwartaal 2015: € 570,7 miljoen); omzet per werkdag steeg met 13,4%
• Groei omzet per werkdag in Nederland versnelt tot 17,2% (groei 4e kwartaal 2015: 13,2%)
• Onderliggende kostenratio verbetert naar 15,7% (1e kwartaal 2015: 17,6%)
• Onderliggende EBITA stijgt met 8,9% naar € 18,4 miljoen (1e kwartaal 2015: € 16,9 miljoen)
• Onderliggend nettoresultaat stijgt met 26,4% naar € 11,5 miljoen (1e kwartaal 2015: € 9,1 miljoen)

"De trend in onze groei heeft zich in het eerste kwartaal onverminderd voortgezet", zei Rob Zandbergen, CEO van
USG People. "Onze omzet is toegenomen met 13%. Vooral in de voor ons meest belangrijke markten, Nederland en België, is
de groei verder versterkt en presteerden we ruim boven de markt. Ook in Frankrijk hebben we onze voorsprong op de markt
weten vast te houden. In Duitsland lag de groei in lijn met de markt, die langzamer groeit dan in de andere regio's.
Veel groei komt van onze volumeklanten, die hun capaciteit uitbreiden en flexibeler inrichten, waardoor we de kosten bij
een hoge groei vrijwel constant konden houden. Ondanks de impact van het vroege paasweekeinde, dat dit jaar in het
eerste kwartaal viel, konden we onze resultaten verder verhogen. Op de brutomarge en EBITA realiseerden we een
incrementele conversieratio van 56% en de nettowinst steeg met 26%. De focus voor de komende kwartalen is er ook op
gericht de omzet in het MKB segment sneller te laten groeien."

KERNCIJFERS
Onderliggende resultaten 1) 3 maanden geëindigd op 31 maart

in miljoenen euro's 2016 2015 ∆

Omzet 646,1 570,7 13,2%
Brutoresultaat 123,6 120,9 2,2%
Operationele kosten 101,4 100,3 1,1%
EBITDA 22,2 20,6 7,8%
EBITA 18,4 16,9 8,9%
Nettoresultaat 11,5 9,1 26,4%

Brutomarge 19,1% 21,2%
Kostenratio 15,7% 17,6%
EBITDA-marge 3,4% 3,6%
EBITA-marge 2,8% 3,0%

1) Onderliggende resultaten zijn gecorrigeerd voor incidentele kosten.
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TOELICHTING OP DE RESULTATEN OVER HET EERSTE KWARTAAL 2016
—

OMZET
De omzet van USG People steeg in het eerste kwartaal met 13,2% naar € 646,1 miljoen (1e kwartaal 2015: € 570,7 miljoen).
Het eerste kwartaal had gemiddeld 0,1 werkdag minder dan vorig jaar. Dit had een effect van -0,2% op de omzetgroei. De
groei van de omzet per werkdag bedroeg 13,4%. De groei was volledig autonoom en bleef stabiel gedurende het kwartaal. In
zowel februari als maart steeg de omzet per werkdag met 12,0%.

BRUTORESULTAAT
Het onderliggende brutoresultaat steeg met € 2,7 miljoen naar € 123,6 miljoen in het eerste kwartaal (1e kwartaal 2015:
€ 120,9 miljoen). In procenten van de omzet kwam de brutomarge uit op 19,1% (1e kwartaal 2015: 21,2%).

Het percentage viel vooral lager uit door mixeffecten en door het vroege paasweekeinde. De omzet is vanaf het eerste
kwartaal vorig jaar fors gegroeid in het volume segment, waarin we onze klanten met een lagere kostenstructuur ook tegen
lagere marges kunnen servicen. Voorts was er een negatieve impact op de brutomarge door het paasweekeinde dat dit jaar
in het eerste kwartaal viel. Het effect van Goede Vrijdag en tweede paasdag op het brutoresultaat bedraagt € -3,0 miljoen.
Verder werden er gedurende 2015 werving en selectie activiteiten (100% brutomarge) buiten de kernlanden beëindigd.

De omzet uit werving en selectie bedroeg in het eerste kwartaal 0,9% van de totale groepsomzet tegen 1,0% vorig jaar in het
eerste kwartaal. In de kernlanden groeide de werving- en selectieomzet met 10,4% ten opzichte van vorig jaar in het eerste
kwartaal.

In het gerapporteerde brutoresultaat over het eerste kwartaal 2016 is een additionele last verantwoord van € 0,3 miljoen
(1e kwartaal 2015: € 1,9 miljoen), met betrekking tot een herstructurering in Duitsland.

BEDRIJFSKOSTEN VOOR AFSCHRIJVINGEN EN AMORTISATIE VAN IMMATERIËLE ACTIVA
De onderliggende operationele kosten waren € 1,1 miljoen hoger dan vorig jaar in het eerste kwartaal en kwamen uit op
€ 101,4 miljoen (1e kwartaal 2015: € 100,3 miljoen). De stijging komt voornamelijk door hogere personeelskosten in verband
met de aanhoudende groei in België en Frankrijk. In Nederland loopt de executie van het besparingsplan Optima door
waardoor de kosten, ondanks een forse omzetgroei, verder daalden.

De kostenratio, voor afschrijvingen, verbeterde per saldo met 190 basispunten naar 15,7% van 17,6% vorig jaar in het eerste
kwartaal.

Naast de onderliggende kosten werd er een incidentele last van € 2,7 miljoen verantwoord in de gerapporteerde kosten. Dit
betreft voornamelijk herstructureringen in Duitsland en kosten in relatie tot het bod van Recruit Holdings Co., Ltd. In het
eerste kwartaal 2015 bedroegen de incidentele lasten € 1,4 miljoen.

EBITA
3 maanden geëindigd op

31 maart

in miljoenen euro's 2016 2015

EBITA onderliggend 18,4 16,9
Incidenteel brutoresultaat -0,3 -1,9
Incidentele operationele kosten -2,7 -1,4
Incidentele afschrijvingen -0,2 -0,3
EBITA gerapporteerd 15,2 13,3
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De onderliggende EBITA steeg met 8,9% naar € 18,4 miljoen (1e kwartaal 2015: € 16,9 miljoen). De onderliggende EBITA-
marge bedroeg 2,8% tegen 3,0% vorig jaar in hetzelfde kwartaal. De EBITA-marge was lager door het effect (€ -3,0 miljoen)
van het vroege paasweekeinde, dat dit jaar in het eerste kwartaal viel. Inclusief incidentele effecten kwam de
gerapporteerde EBITA uit op € 15,2 miljoen (1e kwartaal 2015: € 13,3 miljoen).

AMORTISATIE ACQUISITIEGERELATEERDE IMMATERIËLE ACTIVA
De amortisatie op acquisitiegerelateerde immateriële activa bedroeg € 0,9 miljoen in het eerste kwartaal. Over het eerste
kwartaal van 2015 bedroeg de amortisatie van acquisitiegerelateerde immateriële activa € 5,5 miljoen (inclusief incidentele
amortisatie van € 4,1 miljoen).

FINANCIERINGSRESULTATEN
Het financieringsresultaat was positief en bedroeg € 0,5 miljoen in het eerste kwartaal tegen een last van € 1,4 miljoen in
dezelfde periode van vorig jaar. De interestlasten namen af naar € 1,0 miljoen door de aflossing van een achtergestelde
lening in 2015. Daarnaast was er een positief resultaat op de herwaardering van een lening aan de Franse overheid (prêt
effort de construction).

WINSTBELASTING
De belasting bedroeg € -7,1 miljoen in het eerste kwartaal van 2016 (1e kwartaal 2015: € -4,5 miljoen). In de belasting is een
effect verwerkt van € -1,6 miljoen aan niet gewaardeerde fiscale verliezen.

NETTORESULTAAT TOEREKENBAAR AAN DE EIGENAREN VAN DE VENNOOTSCHAP
3 maanden geëindigd op 31 maart

in miljoenen euro's 2016 2015

Nettoresultaat onderliggend 11,5 9,1
Incidentele resultaten -3,2 -3,6
Incidentele amortisatie -0,3 -4,1
Incidentele financieringsbaten 0,4 -
Incidentele belasting -0,9 0,4
Nettoresultaat gerapporteerd 7,5 1,8
Resultaat per aandeel (in euro's) € 0,09 € 0,02

Het onderliggende nettoresultaat steeg met 26,4% naar € 11,5 miljoen van € 9,1 miljoen vorig jaar in het eerste kwartaal.
Het gerapporteerde nettoresultaat kwam uit op € 7,5 miljoen (1e kwartaal 2015: € 1,8 miljoen).

BALANS EN KASSTROOM
Het werkkapitaal bedroeg € -78,8 miljoen en was € 52,6 miljoen hoger dan vorig jaar in het eerste kwartaal (1e kwartaal
2015: € -131,4 miljoen). Het werkkapitaal steeg onder andere door verlaging van de factoring; om de financieringskosten te
optimaliseren werd het saldo van de verkochte handelsvorderingen gedurende 2015 verlaagd. In het eerste kwartaal 2016
bedroeg het saldo van de verkochte handelsvorderingen € 82,5 miljoen (1e kwartaal 2015: € 107,6 miljoen).

De operationele kasstroom over het eerste kwartaal bedroeg € -32,0 miljoen (1e kwartaal 2015: € 5,2 miljoen). De kasstroom
was lager dan vorig jaar onder andere door een hogere afdracht sociale lasten in Frankrijk (URSSAF aanslag) en een hogere
afdracht van winstbelasting. De netto schuld bedroeg € 167,6 miljoen (1e kwartaal 2015: € 152,4 miljoen). De leverage ratio
(nettoschuld / 12-maands onderliggende EBITDA) verbeterde naar 1,5 (1e kwartaal 2015: 1,7).
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RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2016 PER LAND

Nederland
In Nederland steeg de omzet per werkdag over het eerste kwartaal met 17,2%. De kwartaalomzet steeg naar
€ 300,2 miljoen (1e kwartaal 2015: € 256,3 miljoen). De groei is in het eerste kwartaal verder versneld (groei 4e kwartaal 2015:
13,2%). De groei lag boven die van de markt welke volgens de ABU publicatie over de eerste twaalf weken van het jaar met
12,7% is gegroeid.

De omzetgroei van Start People, met een focus op grote volume klanten, versnelde verder naar 26,4% ten opzichte van vorig
jaar in het eerste kwartaal. In het Specialist Staffing segment (Unique en Secretary Plus) steeg de omzet per werkdag met
7,2%. Bij Unique was de groei minder sterk door hun focus op het midden- en kleinbedrijf, waardoor hun omzetaandeel van
grote klanten afneemt. Secretary Plus wist met een groei van 27,4% de sterke groeitrend voort te zetten. Bij
USG Professionals steeg de omzet met 4,5%.

De brutomarge was lager in Nederland, vooral door de hoge groei bij Start People, waar de omzet in het volumesegment fors
is toegenomen. Dit zorgde voor een verandering in de mix met meer volumeomzet bij grote klanten. Daarnaast was er een
negatief effect door een omzetdaling bij USG Restart (o.a. outplacement) en de overheveling van de activiteiten van de
callcenterdiensten naar België. De impact hiervan is relatief groot op het brutomargepercentage omdat deze activiteiten
een brutomarge genereren van circa 100%.

De onderliggende kosten daalden licht ten opzichte van vorig jaar. Extra kosten voor de facilitering van de groei werden
gecompenseerd door besparingen uit het plan Optima. De onderliggende EBITA bedroeg € 10,0 miljoen (1e kwartaal 2015:
€ 9,7 miljoen). De EBITA-marge kwam uit op 3,3% (1e kwartaal 2015: 3,8%).

België
In België steeg de omzet per werkdag in het eerste kwartaal met 15,0%. De kwartaalomzet nam toe tot € 172,9 miljoen
(1e kwartaal 2015: € 150,5 miljoen). De groei was opnieuw hoger dan in voorgaand kwartaal (4e kwartaal 2015: 12,5%) en lag
boven die van de markt. Federgon rapporteerde een marktgroei van 7,5% (in uren) over het eerste kwartaal.

Bij Start People versnelde de groei in de omzet per werkdag tot 19,4% in het eerste kwartaal (4e kwartaal: 15,3%). Unique
realiseerde met een omzetstijging van 9,3% ook een hogere groei (4e kwartaal 2015: 8,7%). Bij Secretary Plus steeg de
omzet per werkdag met 6,9% en bij USG Professionals met 4,1%.

De brutomarge was lager dan vorig jaar door het effect van het vroege paasweekeinde (€ -1,3 miljoen). De onderliggende
EBITA-marge nam toe tot 5,5% van 5,3% vorig jaar in het eerste kwartaal. De onderliggende EBITA steeg naar € 9,5 miljoen
van € 8,0 miljoen vorig jaar in het eerste kwartaal.

Frankrijk
In Frankrijk steeg de omzet per werkdag over het eerste kwartaal met 9,9%. De omzet steeg naar € 119,7 miljoen
(1e kwartaal 2015: € 108,9 miljoen). De voorsprong op de markt werd voortgezet. De markt (omzet Prisme) groeide met 7,1%
in januari en februari.

De EBITA-marge kwam uit op 2,9% (1e kwartaal 2015: 3,1%). De EBITA steeg naar € 3,5 miljoen (1e kwartaal 2015:
€ 3,4 miljoen).

Duitsland
In Duitsland steeg de omzet per werkdag over het eerste kwartaal met 1,1%. De kwartaalomzet bedroeg € 53,3 miljoen
(1e kwartaal 2015: € 53,5 miljoen). De onderliggende EBITA bedroeg € -0,9 miljoen (1e kwartaal 2015: € 0,6 miljoen). Het
resultaat in Duitsland viel lager uit door de impact van de feestdagen (Goede Vrijdag en tweede paasdag). Het effect hiervan
ten opzichte van vorig jaar bedroeg € -1,7 miljoen. Teneinde de groei en winstgevendheid te versnellen werden in de Duitse
operatie aanvullende maatregelen getroffen, welke een kostenbesparing van € 3,0 miljoen op jaarbasis opleveren.
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OVERIGE INFORMATIE
—

VOORUITZICHTEN
De positieve ontwikkeling in onze omzet en resultaten heeft zich in het eerste kwartaal voortgezet en ook in april is deze
trend aangehouden. We houden onze focus op commercie, operational excellence en innovatie om onze klanten vooruit te
helpen en optimaal van de ontwikkelingen in onze markten te profiteren.

WERKBARE DAGEN
(gewogen gemiddelde) 2016 2015

1e kwartaal 62,9 63,0
2e kwartaal 62,5 60,2
3e kwartaal 65,0 65,5
4e kwartaal 63,4 64,5

OPENBAAR BOD VAN RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. OP ALLE AANDELEN VAN USG PEOPLE
Op 31 maart 2016 heeft Recruit Holdings Co., Ltd. een openbaar bod uitgebracht op alle aandelen USG People voor € 17,50
per aandeel. De aanmeldingstermijn is gestart op 1 april en naar verwachting zal het bod in juni worden afgerond.

Op de aanmeldingstermijn en het met het bod samenhangende proces zijn wettelijke termijnen van toepassing. De
belangrijkste termijnen vanaf de aanvang van de aanmeldingstermijn zijn ter informatie in onderstaande tabel
weergegeven:

Aanvang aanmeldingstermijn: 1 april 2016
Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 12 mei 2016
Einde aanmeldingstermijn: De aanmeldingstermijn duurt minimaal 8 weken en kan

afhankelijk van de voortgang worden verlengd:

• Initiële aanmeldingstermijn eindigt 30 mei 2016 om 17:40
CET

• Verlenging aanmeldingstermijn: minimaal 2 weken -
maximaal 10 weken

• Optioneel: een door de AFM toegekende additionele
verlenging van de aanmeldingstermijn

Aankondiging omtrent gestanddoening van het bod: Maximaal 3 werkdagen na einde aanmeldingstermijn
Afwikkeling van de gedurende de aanmeldingstermijn
aangeboden aandelen:

Maximaal 5 werkdagen na gestanddoening

DIVIDEND
Ten aanzien van de uitkering van dividend is USG People – in het kader van het openbare bod op alle uitstaande aandelen
van USG People door Recruit Holdings Co., Ltd. – overeengekomen tot na afronding van de transactie geen dividend vast te
zullen stellen of uit te keren.

VOOR MEER INFORMATIE OVER DIT PERSBERICHT:
Leen Geirnaerdt, CFO
Telefoon: +31 (0)36 529 95 07
E-mail: lgeirnaerdt@usgpeople.com

Rob Zandbergen, CEO
Telefoon: +31 (0)36 529 95 05
E-mail: rzandbergen@usgpeople.com
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AANVULLENDE INFORMATIE
Pagina’s 8 tot en met 9 van dit persbericht bevatten aanvullende informatie ten opzichte van de segmentatie zoals
gehanteerd in de jaarrekening van USG People. Deze aanvullende informatie is opgenomen ter vergroting van het inzicht in
de kwartaalcijfers ten behoeve van de gebruikers van dit persbericht.

FINANCIËLE KALENDER
12 mei 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

PRESENTATIE VOOR ANALISTEN EN PERS
Vandaag zal USG People haar resultaten presenteren voor analisten en voor de pers via een web event. Het web event
bestaat uit een online presentatie via het internet en een conference call. Het event voor analisten en pers begint om 09.30
uur CET waaraan kan worden deelgenomen via de link: www.kpnwebshow.nl/e8ge2ta2

Het inbelnummer voor de conference call is +31 (0)20 531 58 51.

Een replay van de presentatie en de vraag en antwoord sessie is beschikbaar op onze website vanaf vandaag 18:00 CET. De
link is: http://investor.usgpeople.com/phoenix.zhtml?c=139415&p=irol-presentations

DISCLAIMER
De in dit persbericht gegeven voorspellingen en verwachtingen worden verstrekt zonder enige vorm van garantie ten
aanzien van de toekomstige realisatie ervan. Dit persbericht bevat of verwijst naar op de toekomst gerichte uitspraken
betreffende de voornemens, meningen of huidige verwachtingen van USG People en haar directie of overige
leidinggevenden ten aanzien van USG People en haar bedrijfsvoering. In het algemeen wijzen termen en begrippen als
"mogen", "zullen", "verwachten", "voornemen", "schatten", "voorzien", "geloven", "van plan zijn", "pogen", "voortzetten" en
dergelijke op uitspraken die op de toekomst zijn gericht. Dergelijke op de toekomst gerichte uitspraken zijn geen garantie
terzake van toekomstige prestaties. Ze zijn gebaseerd op huidige opvattingen en aannames en zijn onderhevig aan bekende
en onbekende risico's, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van USG People bevinden,
ten gevolge waarvan de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk kunnen afwijken van de toekomstige
resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen.
USG People aanvaardt geen enkele verplichting ten aanzien van het actualiseren of wijzigen van op de toekomst gerichte
verklaringen op grond van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of om welke andere reden ook, behoudens
voorzover vereist krachtens toepasselijke wet- en regelgeving of op gezag van een terzake bevoegd regelgevend orgaan.

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en Engels. Bij onduidelijkheden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

PROFIEL USG PEOPLE
USG People is met een omzet van € 2,6 miljard in 2015 een van de grootste leveranciers van hr-diensten in Europa en biedt
deze dienstverlening aan vanuit herkenbare, internationale merken. De merkenportfolio bevat onder meer de merken
Start People, Unique, Secretary Plus, USG Professionals en Solvus.

USG People is actief in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Almere, Nederland.
USG People is genoteerd aan de effectenbeurs Euronext Amsterdam en is opgenomen in de AMX-index.

Bezoek voor meer informatie over USG People of haar werkmaatschappijen onze website www.usgpeople.com.
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FINANCIËLE OVERZICHTEN
—

ONDERLIGGENDE RESULTATEN
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GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE OVERZICHTEN
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Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 11
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Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen 13
Geconsolideerd kasstroomoverzicht 14
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(geen accountantscontrole toegepast)

3 maanden geëindigd op 31 maart

Omzet
in miljoenen euro's 2016 2015 Groei Organische groei

Nederland 300,2 256,3 17% 17%
België 172,9 150,5 15% 15%
Frankrijk 119,7 108,9 10% 10%
Duitsland 53,3 53,5 0% 0%
Overig - 1,5 - -

Groep 646,1 570,7 13% 13%

Onderliggende EBITA
in miljoenen euro's 2016 2015 Groei Organische groei

Nederland 10,0 9,7 3% 3%
België 9,5 8,0 19% 19%
Frankrijk 3,5 3,4 3% 3%
Duitsland -0,9 0,6 -250% -250%
Overig -0,1 -0,4 75% 75%
Corporate -3,6 -4,4 18% 18%

Groep 18,4 16,9 9% 9%

Onderliggende EBITA-marge
in % 2016 2015 Groei Organische groei

Nederland 3,3% 3,8% -50bp -50bp
België 5,5% 5,3% 20bp 20bp
Frankrijk 2,9% 3,1% -20bp -20bp
Duitsland -1,7% 1,1% -280bp -280bp

Groep 2,8% 3,0% -20bp -20bp
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(geen accountantscontrole toegepast)

3 maanden geëindigd op 31 maart

Omzet
in miljoenen euro's 2016 2015 Groei Organische groei

General Staffing 402,8 338,1 19% 19%
Specialist Staffing 202,3 193,2 5% 5%
Professionals 38,6 37,1 4% 4%
Online Business Solutions 2,4 2,3 4% 4%

Groep 646,1 570,7 13% 13%

Onderliggende EBITA
in miljoenen euro's 2016 2015 Groei Organische groei

General Staffing 11,0 9,6 15% 15%
Specialist Staffing 10,4 10,3 1% 1%
Professionals 0,5 1,3 -62% -62%
Online Business Solutions 0,1 0,1 0% 0%
Corporate -3,6 -4,4 18% 18%

Groep 18,4 16,9 9% 9%

Onderliggende EBITA-marge
in % 2016 2015 Groei Organische groei

General Staffing 2,7% 2,8% -10bp -10bp
Specialist Staffing 5,1% 5,3% -20bp -20bp
Professionals 1,3% 3,5% -220bp -220bp
Online Business Solutions 4,2% 4,3% -10bp -10bp

Groep 2,8% 3,0% -20bp -20bp
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(geen accountantscontrole toegepast)

3 maanden geëindigd op
31 maart

bedragen in duizenden euro's 2016 2015

Netto-omzet 646.058 570.657
Kostprijs van de omzet -522.823 -451.661
Brutoresultaat 123.235 118.996

Verkoopkosten -86.677 -83.693
Amortisatie en bijzondere waardeverminderingen acquisitiegerelateerde immateriële
activa -879 -5.460
Totaal verkoopkosten -87.556 -89.153
Algemene beheerskosten -21.412 -21.962
Totaal operationele kosten -108.968 -111.115

Bedrijfsresultaat 14.267 7.881

Financieringslasten -1.232 -2.363
Financieringsbaten 1.697 971
Financieringsresultaat 465 -1.392
Resultaat geassocieerde deelnemingen -28 -15
Resultaat voor winstbelasting 14.704 6.474

Winstbelasting -7.057 -4.513
NETTORESULTAAT 7.647 1.961

TOEREKENBAAR AAN:
Eigenaren van de vennootschap 7.526 1.796
Houders minderheidsbelangen 121 165

7.647 1.961
RESULTAAT PER AANDEEL TOEREKENBAAR AAN EIGENAREN VAN DE VENNOOTSCHAP
(in euro's, per aandeel van € 0,50 nominaal)
Gewoon resultaat per aandeel € 0,09 € 0,02

Verwaterd resultaat per aandeel € 0,09 € 0,02
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(geen accountantscontrole toegepast)

3 maanden geëindigd op
31 maart

bedragen in duizenden euro's 2016 2015

Nettoresultaat 7.647 1.961

Overig totaalresultaat na winstbelasting:

Posten welke mogelijk worden gereclassificeerd naar winst- en verliesrekening:
- Kasstroomhedge 41 5
- Omrekenverschillen -4 39
Overig totaalresultaat na winstbelasting 37 44
TOTAALRESULTAAT 7.684 2.005

TOEREKENBAAR AAN:
Eigenaren van de vennootschap 7.563 1.840
Houders minderheidsbelangen 121 165

7.684 2.005
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(geen accountantscontrole toegepast)

bedragen in duizenden euro's
31 maart

2016
31 december

2015

ACTIVA

Materiële vaste activa 17.629 17.101
Goodwill 679.168 679.168
Overige immateriële vaste activa 52.527 52.929
Financiële vaste activa 28.167 23.692
Latente belastingvorderingen 43.289 45.186
Vaste activa 820.780 818.076

Handelsvorderingen en overige vorderingen 400.028 382.206
Acute belastingvorderingen 201 291
Liquide middelen 42.673 81.354
Vlottende activa 442.902 463.851

TOTAAL ACTIVA 1.263.682 1.281.927

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

Gestort en opgevraagd kapitaal 40.559 40.559
Agio 365.921 365.921
Reserves 85.861 78.298
Eigen vermogen toerekenbaar aan eigenaren vennootschap 492.341 484.778
Minderheidsbelangen 2.449 2.328
Totaal eigen vermogen 494.790 487.106

Leningen 215.653 215.218
Financiële derivaten 512 567
Pensioengerelateerde verplichtingen 3.968 4.018
Voorzieningen 10.621 12.051
Latente belastingverplichtingen 6.358 6.655
Langlopende verplichtingen 237.112 238.509

Bankkredieten en leningen 1.135 550
Crediteuren en overige schulden 478.859 501.746
Acute belastingverplichtingen 18.752 23.005
Voorzieningen 33.034 31.011
Kortlopende verplichtingen 531.780 556.312

Totaal verplichtingen 768.892 794.821

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 1.263.682 1.281.927

persbericht

GECONSOLIDEERDE BALANS
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(geen accountantscontrole toegepast)

3 maanden geëindigd op
31 maart 2016

3 maanden geëindigd op
31 maart 2015

bedragen in duizenden euro's

TOEREKEN-
BAAR AAN

EIGENAREN
VENNOOT-

SCHAP

MINDER-
HEIDS-

BELANGEN

TOTAAL
EIGEN

VERMOGEN

TOEREKEN-
BAAR AAN

EIGENAREN
VENNOOT-

SCHAP

MINDER-
HEIDS-

BELANGEN

TOTAAL
EIGEN

VERMOGEN

Balans per 1 januari 484.778 2.328 487.106 477.104 1.824 478.928

Totaalresultaat 7.563 121 7.684 1.840 165 2.005
Mutatie aandelenplan - - - 85 - 85
Balans per 31 maart 492.341 2.449 494.790 479.029 1.989 481.018

persbericht

GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN
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(geen accountantscontrole toegepast)

3 maanden geëindigd op
31 maart

bedragen in duizenden euro's 2016 2015

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Resultaat voor winstbelasting 14.704 6.474
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen en amortisatie en bijzondere waardeverminderingen materiële en
immateriële vaste activa 4.829 9.495
Resultaat verkoop materiële en immateriële vaste activa 223 46
Andere niet kasstroomvordering -4.527 -4.164
Financieringsresultaat -465 1.392
Kosten aandelenplan verwerkt via eigen vermogen - 85
Omrekenverschillen -4 27
Resultaat geassocieerde deelnemingen 28 15
Mutatie pensioenverplichtingen en voorzieningen 413 102
Mutaties werkkapitaal:
- handelsvorderingen en overige vorderingen -16.849 -29.073
- crediteuren en overige schulden -20.721 26.149
Kasstroom uit operationele activiteiten -22.369 10.548
Betaalde winstbelasting -9.635 -5.307
Nettokasstroom uit operationele activiteiten -32.004 5.241

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
Investeringen in materiële vaste activa -1.934 -1.301
Investeringen in immateriële vaste activa -3.252 -2.239
Desinvesteringen in materiële en immateriële vaste activa 9 21
Desinvestering van dochterondernemingen - -2.364
Ontvangen van / betaling op leningen en waarborgsommen 91 -48
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten -5.086 -5.931

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Betalingen op financiële derivaten -153 -58
Ontvangsten van leningen 23 7
Betaalde interest -2.168 -1.837
Ontvangen interest 121 182
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten -2.177 -1.706

AFNAME LIQUIDE MIDDELEN -39.267 -2.396

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN
Liquide middelen en bankkrediet begin periode 80.995 60.639
Afname liquide middelen -39.267 -2.396
LIQUIDE MIDDELEN EN BANKKREDIET EINDE PERIODE 41.728 58.243

persbericht

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
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