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Eerste kwartaalcijfers 2013 beursfonds Oranjewoud N.V.

Gouda, 15 mei 2013 - Oranjewoud N.V. presenteert zijn kwartaalbericht over het eerste kwartaal van 2013. In het

kader van de transparantierichtlijn wordt op kwartaalbasis een algemene beschrijving van de financiële positie, de

resultaatontwikkeling en de materiële transacties en gebeurtenissen verstrekt.

Netto omzet fractioneel gestegen, resultaat gedaald
 Netto omzet met 0,7% gestegen naar € 332,8 miljoen (2012: € 330,6 miljoen)

 Operationeel resultaat (Ebitda) gedaald met 93,2% naar € 0,2 miljoen (2012: € 3,1 miljoen)

 Ebitda 2012 inclusief badwill Ooms ad. € 5,0 miljoen, "Recurring" Ebitda gestegen met € 2,1 miljoen

 Amortisatie (non-cash) afgenomen met 11% tot € 2,2 miljoen (2012: € 2,4 miljoen)

 Netto resultaat fors gedaald tot € 7,8 miljoen negatief (2012: € 3,8 miljoen negatief)

 "Recurring" netto resultaat € 1,1 miljoen gestegen

 Orderportefeuille stabiel € 2.354 miljoen (2012: € 2.363 miljoen)

 Solvabiliteit licht verbeterd naar 23,6% (2012: 22,3%)

 Uitbreiding belang in CLF van 40% naar 60% per 8 april 2013, consolidatie van balans en resultaten met ingang

van het tweede kwartaal 2013

Informatie over de vennootschap

Oranjewoud N.V. richt zijn activiteiten op Advies- en ingenieursdiensten, Railinfra, Civiele infra, Gebouwen: Bouw

plus Technisch beheer en Installatiemanagement en Overig, de vijf segmenten van de Groep.

De business groepen Wonen en Werken en Van der Heide (bliksembeveiliging en kathodische bescherming) die tot

en met 2012 deel uitmaakten van Realisatie, gepresenteerd onder het segment Overig, zijn met ingang van 2013

operationeel en organisatorisch onder de Advies- en ingenieursdiensten in Nederland geplaatst. De segmenten

Gebouwen: Bouw en Technisch beheer en Installatiemanagement zijn per 2013 samengevoegd tot één segment.

Oranjewoud N.V. wil een toonaangevend partner zijn bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame en integrale

oplossingen voor alle facetten van onze leefomgeving, waarin we wonen, werken, recreëren en reizen. Voor de

middellange termijn heeft Oranjewoud N.V. vier strategische groeisectoren gedefinieerd. Dit zijn Infrastructuur,

Milieu, Ruimtelijke Ontwikkeling en Water.

De markt

Het segment Advies- en ingenieursdiensten heeft een gevarieerd eerste kwartaal van 2013 ervaren, maar heeft

zowel qua omzet als resultaat beter gescoord dan in het eerste kwartaal van 2012. In Nederland was sprake van

een langzame start, mede als gevolg van het aanhoudende koude weer. Desalniettemin bleef de omzet slechts

fractioneel achter bij het eerste kwartaal van 2012 en was deze licht hoger dan verwacht. De orderportefeuille is

gegroeid. Het resultaat vertoont dezelfde ontwikkeling als de omzet. Antea België zag de omzet licht dalen ten

opzichte van vorig jaar, echter deze was licht hoger dan verwacht. De orderportefeuille en het resultaat bleven

stabiel. Antea France realiseerde een licht hogere omzet dan vorig jaar, conform verwachting. De orderportefeuille

is belangrijk hoger dan vorig jaar. Antea USA heeft een belangrijk hogere omzet dan vorig jaar. De

orderportefeuille is gegroeid. Het resultaat is hoger dan vorig jaar en wordt met name gedreven door betere

resultaten van het portfolio van Environmental Liability Transfer projecten. Antea Colombia zag de omzet ten

opzichte van het eerste kwartaal 2012 fors en ten opzichte van de verwachting duidelijk stijgen door een toename

van de activiteiten voor zijn belangrijkste opdrachtgever Ecopetrol. Het resultaat ontwikkelt zich conform vorig jaar

en de verwachting.

Bij het segment Railinfra is de omzet duidelijk hoger dan vorig jaar. Het resultaat is ten opzichte van het eerste

kwartaal van vorig jaar fors verbeterd al is het ten gevolge van het gebruikelijke seizoenpatroon negatief. Het

resultaat is in Nederland positief beïnvloed door de afwikkeling van enkele projecten en negatief door een lager

resultaat in Zweden als gevolg van de langdurige winterse omstandigheden. De effecten van de uitbreiding van het
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belang in Costruzione Linee Ferroviarie (CLF), van 40% naar 60% zijn nog niet in deze kwartaalrapportage verwerkt.

Vanaf het tweede kwartaal zal dit wel het geval zijn. De orderportefeuille van Rail is goed gevuld.

Het segment Civiele infra heeft een licht hogere omzet dan in het eerste kwartaal 2012 met een negatieve

resultaatbijdrage. Operationeel wordt dit voornamelijk veroorzaakt door de drie wegenbedrijven (Ooms,

Rasenberg en Reef) waarbij in bijzondere mate het seizoenpatroon speelt. Incidenteel werd het resultaat in het

eerste kwartaal 2012 positief beïnvloed door de badwill inzake de overname van Ooms. De orderportefeuille is

goed gevuld en er zijn diverse (internationale) kansen om de orderportefeuille op korte termijn verder uit te

breiden.

De omzet en het resultaat van het segment Gebouwen: Bouw en Technisch beheer en Installatiemanagement zijn

fors gedaald ten opzichte van vorig jaar, resulterend in een negatieve bijdrage. De integratie van de

samenstellende delen van het nieuwe segment is in volle gang. De marktomstandigheden blijven moeilijk. De

orderportefeuille voor 2013 is redelijk goed gevuld.

In het segment Overig, bestaande uit m.n. Sport Internationaal en Detachering, liggen omzet en resultaat in het

eerste kwartaal van 2013 lager dan begroot en vorig jaar. Dit is het gevolg van weersinvloeden en slechte

marktomstandigheden. De orderportefeuille is wel aanzienlijk hoger dan vorig jaar.

Oranjewoud N.V. 1Q2013 1Q2012 Verschil % Verschil

bedragen x € 1.000

Omzet 332.798 330.601 2.197 0,7%

EBITDA 210 3.068 -2.858 -93,2%

Badwill Ooms 0 5.000 -5.000 -100,0%

"Recurring" Ebitda 210 -1.932 2.142 -110,9%

Amortisatie 2.166 2.430 -264 -10,8%

Resultaat na belastingen -7.756 -3.845 -3.911 101,7%

"Recurring" resultaat na belastingen -7.756 -8.845 1.089 -12,3%

Eigen Vermogen toe te rekenen aan

aandeelhouders moedermaatschappij 253.423 236.253 17.170 7,3%

Totaal Vermogen 1.073.838 1.061.503 12.335 1,2%

Geldmiddelen en kasequivalenten 92.266 88.773 3.493 3,9%

Orderportefeuille 2.353.785 2.362.881 -9.096 -0,4%

Deze cijfers zijn ontleend aan de administratie van Oranjewoud N.V. Op deze cijfers is geen accountantscontrole

toegepast.

Toelichting op omzet en resultaat

De ontwikkeling van omzet en resultaat in het kalenderjaar wordt beïnvloed door seizoeneffecten. Traditioneel

ontwikkelen de omzet en het resultaat zich in de tweede helft van het kalenderjaar sterker dan in het eerste

halfjaar. Dit seizoenpatroon is er met name in de segmenten Railinfra en Civiele infra en bij Gebouwen: Bouw

alsmede bij Sport Internationaal. Het zwaartepunt qua omzet en resultaat ligt in de komende kwartalen (Rail, Civiel

en Bouw tweede, derde en vierde kwartaal en Sport Internationaal tweede en derde kwartaal).

De amortisatie is € 0,3 mln. lager dan vorig jaar door lagere amortisaties gerelateerd aan immateriële activa

betreffende de acquisitie van Strukton. De amortisatie van de in de betreffende Purchase Price Allocation (PPA)

geïdentificeerde waarde van de orderportefeuille verloopt degressief.
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Balans en kasstromen

De solvabiliteit ultimo het eerste kwartaal 2013 is 23,6% (excl. PPS-projecten ca. 27,5%). Ultimo het eerste

kwartaal 2012 was de solvabiliteit 22,3% (excl. PPS-projecten ca. 26%). De stijging is het gevolg van winstinhouding

en het verkorten van de balans door het aflossen van bankschulden en focus op werkkapitaalbeheer. De

kasstromen en de kaspositie zijn in lijn met de verwachtingen.

Oranjewoud N.V. is per 31 maart 2013 compliant ten aanzien van de met de banken overeengekomen

convenanten. Dit geldt voor alle convenanten binnen de Groep met uitzondering van het convenant betreffende

de term loan inzake de financiering van de overname van Strukton Groep. Hier is voor het aandeel van de

Nederlandse guarantor group in de assets per 31 maart 2013 en de ebitda over de twaalf maanden tot en met

maart 2013, door de relatief progressieve groei van de buitenlandse groepsentiteiten die geen deel uitmaken van

guarantor pool, sprake van een lagere ratio. Hiervoor is een waiver ontvangen van de banken.

Oranjewoud N.V. richt zich op het beheersen van het werkkapitaal. Dit zowel om redenen van risicomanagement,

als om te voldoen aan de bank convenanten en om voldoende cashmiddelen beschikbaar te hebben om acquisities

in de segmenten van de groep te kunnen verrichten.

Vooruitzichten

De directie van Oranjewoud N.V. doet geen uitspraak over omzet en resultaat voor het gehele jaar 2013.

Niet voor publicatie bestemd

Voor de redactie:

Oranjewoud N.V.

De heer P.G. Pijper, CFO

telefoon: (036) 530 81 91

e-mail: pieter.pijper@oranjewoud.nl

Over Oranjewoud N.V.

Oranjewoud N.V., topholding van Strukton Groep, Antea Group en Advies‐ en Ingenieursbureau Oranjewoud, is 

een beursgenoteerde onderneming, waarin nationaal en internationaal opererende bedrijven zijn ondergebracht.

De tot Oranjewoud N.V. behorende ondernemingen verrichten activiteiten op het gebied van civiele

infrastructuur, railsystemen, gebouwen, milieu, ruimtelijke ontwikkeling en recreatie. Hierbij wordt het gehele

traject van studie, advies, ontwerp, planvoorbereiding en directievoering tot realisatie, beheer en exploitatie

verzorgd.

Oranjewoud N.V. is genoteerd aan de officiële Markt van Euronext NV te Amsterdam en is voor 93,44% in handen

van Centric B.V. Hij telt ongeveer 9800 medewerkers met een omzet van € 1,8 miljard in 2012.

Meer informatie vindt u op www.oranjewoud.nl/ir


