
- Persbericht -

Derde kwartaalcijfers 2013 Oranjewoud N.V.

Gouda, 13 november 2013 - Oranjewoud N.V. presenteert zijn kwartaalbericht over het derde 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.

Stijging bedrijfsopbrengsten, orderportefeuille, operationeel resultaat en netto winst

 bedrijfsopbrengsten sterk gestegen met 25,8% naar € 658,9 miljoen (2012: € 523,6 miljoen); exclusief
inconsolidatie CLF +15,7%

 ebitda belangrijk gestegen met 16,5% naar € 27,0 miljoen (2012: € 23,2 miljoen)

 orderportefeuille gegroeid tot € 3,2 miljard (2012: € 2,5 miljard), een stijging van 29,1%, met name door
het metroproject in Riyad, Saoedi-Arabië

 solvabiliteit gedaald door inconsolidatie CLF; autonome solvabiliteit gestegen

 netto winst (+38,4%) aanzienlijk gegroeid; exclusief CLF +14,4%

 geen prognose voor vierde kwartaal 2013

Kerncijfers

Resultaat
Bedragen x € 1 mln.

2013 2012 mutatie % 2013 2012 mutatie %

Bedrijfsopbrengsten 658,9 523,6 135,3 25,8% 1.444,1 1.290,6 153,5 11,9%
Ebitda 27,0 23,2 3,8 16,5% 43,8 52,8 -9,0 -17,1%
Netto winst 6,9 5,0 1,9 38,4% 0,6 12,8 -12,2 -95,6%

Orderportefeuille 3.188 2.470 718 29,1%

derde kwartaal eerste 9 maanden

Vermogen 30-09-2013 31-12-2012 mutatie %
Bedragen x € 1 mln.

Eigen Vermogen (EV) 287,6 259,2 28,5 11,0%
Totaal Vermogen (TV) 1.386,2 1.118,2 268,1 24,0%
EV/TV 20,7% 23,2%
EV/TV (excl. PPS-projecten) 22,7% 25,4%

Deze cijfers zijn ontleend aan de administratie van Oranjewoud N.V. Op deze cijfers is geen accountantscontrole
toegepast.
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De markt
Oranjewoud N.V. richt zijn activiteiten op vijf segmenten.

Advies- en ingenieursdiensten

(bedragen x € 1 mln.) 2013 2012 2013 2012

Bedrijfsopbrengsten 89,4 85,6 277,8 261,8

Ebitda 9,1 7,4 18,9 18,1

Orderportefeuille 241,2 279,8

Aantal medewerkers (ultimo) 3780 3379

derde kwartaal eerste 9 maanden

De bedrijfsopbrengsten van het segment Advies- en ingenieursdiensten (Europa, Verenigde Staten, Colombia en
India) zijn in het derde kwartaal ten opzichte van de vergelijkbare periode van 2012 licht gestegen. In Nederland,
de Verenigde Staten en Colombia was er een omzetstijging en in België en Frankrijk is er een daling van de omzet
geweest. In Colombia is de omzet aanzienlijk gestegen, met name door enkele Master Service Agreements met
Ecopetrol, de staatsoliemaatschappij van Colombia.

Het ebitda resultaat is in het derde kwartaal van 2013 aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de vergelijkbare
periode van 2012. Dit wordt veroorzaakt door het verbeterde resultaat op Environmental Liability Transfer (ELT)
projecten in de Verenigde Staten en omzetgroei in Colombia.

De orderportefeuille is gering gegroeid in België. Voor India is de orderportefeuille ingeconsolideerd. In de andere
landen is de portefeuille gedaald. De groei in medewerkers is gerealiseerd in Colombia, India en Frankrijk.

Railinframarkt

(bedragen x € 1 mln.) 2013 2012 2013 2012

Bedrijfsopbrengsten 254,4 176,9 498,2 383,3
Ebitda 18,7 9,0 24,3 10,9
Orderportefeuille 882,7 942,8
Aantal medewerkers (ultimo) 3605 2971

derde kwartaal eerste 9 maanden

Bij het segment Railinframarkt is de omzet hoger dan in de vergelijkbare periode van 2012. Dit wordt voor € 53,4
miljoen veroorzaakt door de acquisitie per 8 april van een meerderheidsbelang in het Italiaanse CLF. Voor CLF is
een provisionele Purchase Price Allocation (PPA) opgesteld. Het ebitda resultaat is eveneens hoger dan in de
vergelijkbare periode van vorig jaar, voor € 4,2 miljoen veroorzaakt door CLF. Er is sprake van een verdere groei
van de buitenlandse activiteiten. De verbetering van het ebitda resultaat wordt gedragen door de diverse
bedrijfsonderdelen, waarbij met name de resultaatsverbetering in Zweden en België opvalt.

Civiele inframarkt
(bedragen x € 1 mln.) 2013 2012 2013 2012

Bedrijfsopbrengsten 194,9 135,5 377,8 296,8
Ebitda 3,9 5,6 9,8 18,0
Orderportefeuille 1.520,6 654,6
Aantal medewerkers (ultimo) 1586 1316

derde kwartaal eerste 9 maanden

Het segment Civiele inframarkt heeft een hogere omzet door een tweetal grote infrastructurele projecten in
Nederland, te weten Ondertunneling A2, en A15 Tweede Maasvlakte en daarnaast door de acquisitie van
Rasenberg. Het projectresultaat van het project A15 Tweede Maasvlakte staat onder druk. Als gevolg daarvan zijn
voor dit project voorzieningen getroffen. Het hogere ebitda resultaat in de vergelijkbare periode van 2012 werd
mede veroorzaakt door de acquisitie van Ooms. Op 1 oktober jl. is het contract voor het Ryiad Metro Project
getekend. De waarde van deze opdracht is ca. € 815 miljoen. De mobilisatiefase van dit project is inmiddels
aangevangen.
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Buildings
(bedragen x € 1 mln.) 2013 2012 2013 2012

Bedrijfsopbrengsten 94,3 96,4 240,9 291,3
Ebitda -5,8 -0,4 -8,8 4,5
Orderportefeuille 525,9 570,9
Aantal medewerkers (ultimo) 1770 1785

derde kwartaal eerste 9 maanden

De resultaten in het segment Buildings zijn negatief. Er is sprake van een lagere omzet en een lager ebitda
resultaat dan in de vergelijkbare periode van 2012. Het lagere ebitda resultaat wordt veroorzaakt door lagere
marges, tegenvallers op enkele grotere bouwprojecten en een lagere bezetting. Er wordt een reorganisatie
doorgevoerd om bezetting, kosten en opbrengsten in evenwicht te brengen. In het halfjaarbericht werd de
verwachting uitgesproken dat in de tweede helft van het jaar de eerste positieve effecten - in financiële termen -
van de ingezette reorganisatie zichtbaar zouden worden. Bedoelde positieve effecten hebben zich echter nog niet
gemanifesteerd en zullen waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2014 hun effect sorteren. De
reorganisatiekosten ten laste van de ebitda in het derde kwartaal zijn € 3,6 miljoen. De orderportefeuille is
gedaald.

Overig
(bedragen x € 1 mln.) 2013 2012 2013 2012

Bedrijfsopbrengsten 26,0 29,1 49,5 57,3
Ebitda 1,2 1,6 -0,4 1,3
Orderportefeuille 17,5 22,1
Aantal medewerkers (ultimo) 325 401

derde kwartaal eerste 9 maanden

In het segment Overig, bestaande uit Sport Internationaal, Detachering en Overig, is de omzet duidelijk lager dan
in het derde kwartaal van 2012. De omzetdaling is in alle geledingen zichtbaar, met een vergelijkbare impact op
ebitda en personele bezetting. De daling is het gevolg van aanhoudend slechte marktomstandigheden, zowel in de
sportketen als bij detachering.

Rebranding in het segment Advies- en ingenieursdiensten
Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud gaat per 1 januari 2014 verder onder de naam Antea Group. De
structuur en de activiteiten van de onderneming blijven ongewijzigd.

Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud werd ruim zestig jaar geleden opgericht. Vanuit het Friese dorpje
Oranjewoud groeide het bureau uit tot één van de grootste ingenieursbureaus van Nederland. In 2005 volgde de
overname door Twentse ondernemer Gerard Sanderink. Nadien deed Oranjewoud grote overnames in onder meer
de Verenigde Staten, Frankrijk en Colombia. Als Antea Group levert het bureau wereldwijd ingenieursdiensten en
advies op het gebied van - onder andere - ruimtelijke ordening, milieu en water.

Eenduidig de internationale markt op
In Nederland bleef het advies- en ingenieursbureau opereren onder de naam Advies- en Ingenieursbureau
Oranjewoud. Hier komt per 1 januari 2014 verandering in. Internationalisering biedt nieuwe kansen. Daarom gaat
Antea Group onder één naam de internationale markt voor ingenieurs- en adviesdiensten betreden en hiermee de
kracht van de groep benadrukken. Met ruim 3500 medewerkers behoort Antea Group straks tot de mondiale top
van ingenieursbureaus.

Vertrouwde waarden, nieuwe mogelijkheden
Begin oktober is Oranjewoud gestart met een mediacampagne rondom de naamswijziging. Centrale thema is:
'Vertrouwde waarden. Nieuwe mogelijkheden'. Hiermee wordt benadrukt dat Antea Group in Nederland dezelfde
hoogwaardige ingenieursdiensten en advies op het gebied van - onder andere - ruimtelijke ordening, milieu en
water blijft leveren die de klanten gewend zijn. Maar dan wel met de mogelijkheden die een mondiaal bureau te
bieden heeft.
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Oranjewoud N.V.
De naam Oranjewoud wordt na de jaarwisseling exclusief gebruikt voor Oranjewoud N.V. Deze naamloze
vennootschap is de topholding van onder meer Strukton Groep en Antea Group. Oranjewoud N.V. is genoteerd
aan de officiële Markt van Euronext N.V. te Amsterdam onder de naam Oranjewoud (ORANW) en is voor 95,56% in
handen van Centric B.V.

Balans en kasstromen
De solvabiliteit ultimo het derde kwartaal 2013 is 20,7% (excl. PPS-projecten 22,7%). Ultimo 2012 was de
solvabiliteit 23,2% (excl. PPS-projecten 25,4%). De daling van de solvabiliteit is het gevolg van het inconsolideren
van CLF. In diverse markten waarin de Groep actief is, is er nog steeds veel aandacht voor de beheersing van het
werkkapitaal; debiteuren- en facturatietermijnen staan al langere tijd in meer of mindere mate onder druk.
Ondanks deze lastige omstandigheden is het gelukt de autonome solvabiliteit te verbeteren. Tevens zijn de
kasstromen en de kaspositie in lijn met de verwachtingen.

Financiering
Bankconvenanten
Oranjewoud N.V. is compliant ten aanzien van de met de banken overeengekomen convenanten.

Vooruitzichten
De directie van Oranjewoud N.V. geeft geen prognose ten aanzien van de ontwikkelingen in het vierde kwartaal
van 2013.

Niet voor publicatie bestemd:

Voor meer informatie:
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 infra-
structuur, 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 N.V. te Amsterdam onder de naam Oranjewoud
(ORANW) en is voor 95,56% 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


