
                                                                                                                                                                 

    

Derde kwartaalcijfers 2016 Oranjewoud N.V. 
 
Gouda, 2 december 2016 
 

Hoger operationeel resultaat in het derde kwartaal 2016 
 

 Bedrijfsopbrengsten in Q3 licht gedaald naar € 641,8 miljoen (2015: € 684,4 miljoen) 

 Bedrijfsopbrengsten cumulatief gestegen naar € 1.624,9 miljoen (2015: € 1.603,6 miljoen) 

 Operationeel resultaat (Ebitda) in Q3 gestegen naar € 37,2 miljoen (2015: € 36,6 miljoen) 

 Cumulatieve Ebitda voor reorganisatielasten gestegen naar € 62,4 miljoen (2015 € 60,1 miljoen) 

 Reorganisatielasten in de eerste 9 maanden € 10,4 miljoen; hogere financiële lasten € 3,6 miljoen 

 Netto winst in de eerste 9 maanden na reorganisatielasten € 3,1 miljoen (2015: € 16,5 miljoen) 

 Orderportefeuille gering gegroeid tot € 3.086 miljoen (2015: € 2.995 miljoen) 

 Solvabiliteit 14,6% (derde kwartaal 2015: 13,5%; ultimo 2015: 14,6%) 
 

 
Informatie over de vennootschap 
Oranjewoud N.V. (Oranjewoud) richt zijn activiteiten op Advies- en ingenieursdiensten, Railsystemen, Civiele 
infrastructuur, Internationale infrastructuur en railsystemen, Techniek en gebouwen en Overig, de segmenten van 
de Groep. 
 
Oranjewoud is een toonaangevend partner bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame en integrale 
oplossingen voor alle facetten van onze leefomgeving, waarin we wonen, werken, recreëren en reizen. 
Oranjewoud heeft voor de middellange termijn vier strategische groeisectoren gedefinieerd. Dit zijn Infrastructuur, 
Milieu, Ruimtelijke Ontwikkeling en Water. 
 

 
De markt 
Voor het segment Advies- en ingenieursdiensten (Antea Group) stond het derde kwartaal 2016 in het teken van 
stabilisatie en consolidatie. Nederland en België presteerden solide en qua omzet en resultaat beter dan in de 
vergelijkbare periode van vorig jaar. In Frankrijk zijn de maatregelen ter verbetering van de integratie en 
reorganisatie van Groupe IRH verder uitgewerkt en stringent opgevolgd. In de Verenigde Staten zorgt de 
voortgaande diversificatie ervoor dat de resultaten in lijn zijn met vorig jaar.  
 
De orderportefeuille is goed gevuld en het aantal medewerkers is gegroeid doordat de acquisitionele groei in 
Frankrijk de daling in Colombia overschrijdt. 
 
Bij het segment Railsystemen (Strukton Rail) laat de gerealiseerde omzet tot en met het derde kwartaal van 2016 
een lichte stijging zien ten opzichte van 2015. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door een hogere 
productie in Denemarken en Italië. Ondanks deze hogere productie realiseerde Strukton Rail een iets lager 
operationeel resultaat door een lagere performance in Zweden. Dit is met name het gevolg van slechte 
winstgevendheid op een aantal oudere projecten. Deze projecten zijn inmiddels grotendeels afgerond.  
 
De orderportefeuille ligt ruim boven het niveau van vorig jaar. 
 
Het segment Civiele infrastructuur (Strukton Civiel) realiseerde een lagere omzet dan in de vergelijkbare periode 
van vorig jaar. Dit met name doordat het project ‘A15 Maasvlake-Vaanplein’ in 2015 nog in volle productie was. In 
februari 2016 is het project opgeleverd. Het operationeel resultaat ligt redelijk in lijn met vorig jaar. De 
marktomstandigheden in Nederland blijven onveranderd moeilijk. Ook in 2016 zijn daarom kosten gemaakt voor 
herstructurering en reorganisatie wat heeft geleid tot een lager aantal medewerkers dan in 2015. 
 
Doordat het metroproject in Riyad gedurende het gehele boekjaar 2016 in volle productie is, is de omzet van het 
segment Internationale infrastructuur en railsystemen hoger dan in de vergelijkbare periode van voorgaand jaar.  
De hogere productie leidt tot een hoger resultaat op het Riyad-project en tevens tot een hogere dekking op 
algemene kosten. 



                                                                                                                                                                 

    

 
Ten opzichte van de vegelijkbare periode van vorig jaar realiseerde het segment Techniek en gebouwen iets lagere 
bedrijfsopbrengsten. Dit met name door lagere productie op het project A2 Ondertunneling Maastricht.  
Het operationeel resultaat tot en met het derde kwartaal van 2016 ligt een fractie onder de vergelijkbare periode 
van voorgaand boekjaar als gevolg van lagere projectresultaten. Belangrijk voor de komende periode is het komen 
tot een passende oplossing voor de nieuwe huisvesting voor RIVM en CBG, een project dat uitgevoerd wordt door 
het consortium Strukton-Hurks-Heijmans (SHH). 
 
In het segment Overig, bestaande uit Sport en Detachering, liggen de omzet en het operationeel resultaat (Ebitda) 
in en tot en met het derde kwartaal van 2016 boven het niveau van vorig jaar. 
 
 
Toelichting op omzet en resultaat 
De ontwikkeling van de omzet en het –operationele- resultaat in het kalenderjaar wordt beïnvloed door 
seizoeneffecten. Traditioneel ontwikkelen de omzet en het resultaat in het kalenderjaar zich in het tweede halfjaar 
sterker dan in het eerste halfjaar. Dit seizoenpatroon is met name evident in de segmenten Railsystemen, Civiele 
infrastructuur, Internationale infrastructuur en railsystemen en Techniek en gebouwen alsmede bij Sport (segment 
Overig). 
 
 
Balans en kasstromen 
De solvabiliteit ultimo het derde kwartaal 2016 is 14,6%. Ultimo 2015 was de solvabiliteit eveneens 14,6%. De 
kasstromen en de kaspositie zijn in lijn met de verwachtingen. 
 
Oranjewoud N.V. is per 30 september 2016 compliant ten aanzien van de met de banken overeengekomen 
convenanten. 
 
 
Vooruitzichten 
De directie van Oranjewoud N.V. doet geen uitspraak over omzet en resultaat voor het gehele jaar 2016. 
 
 
 
 

 
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 en Antea Group, 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, techniek en 
gebouwen, milieu, ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur, water 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 en is voor 95,70% in handen 
van Sanderink Investments B.V. Oranjewoud N.V. telt ruim 10.000 medewerkers en heeft in 2015 een omzet van 
ruim 2,3 miljard euro gerealiseerd. 
Meer informatie vindt u op www.oranjewoudnv.nl 


