
 

Persbericht jaarcijfers 2010 beursfonds Oranjewoud N.V. 
 
Omzet van Oranjewoud N.V. stijgt sterk door overname Strukton Groep N.V. 
 
Gouda, 24 maart 2011  
 
 Netto omzet is met 69% gestegen naar  € 694,9 miljoen in 2010 (2009: € 412,0 miljoen) 
 Toename van de netto omzet is voor 91% gerealiseerd door de overname van Strukton Groep N.V., 

geëffectueerd op 29 oktober 2010 
 Ebitda is met 52% gestegen naar € 43,8 miljoen (2009: € 28,8 miljoen). Strukton Groep N.V. heeft hieraan 

€ 17,9 miljoen bijgedragen 
 Ebitda resultaat van Oranjewoud N.V. exclusief Strukton daalde met € 2,9 miljoen als gevolg van tegenvallende 

resultaten in de segmenten Realisatie en Detachering 
 Netto resultaat steeg ten opzichte van 2009 met 9% tot € 14,2 miljoen (2009: € 13,0 miljoen) 
 Solvabiliteit daalde van 45,6% naar 17,1% (exclusief PPS-projecten) als gevolg van de consolidatie van 

Strukton Groep N.V. 
 Voorgenomen aandelenemissie dient de Eigen Vermogen positie en de solvabiliteit te versterken 
 Orderportefeuille nam toe tot € 2,4 miljard (2009: € 278 miljoen) 
 Aantal medewerkers is door de overname van Strukton Groep N.V. gestegen naar 9.171 (2009: 3.271) 
 Voorstel tot een keuzedividend over het jaar 2010 van € 0,05 per aandeel  

 
Kengetallen 2010 2009 
Resultaat (bedragen x € 1 mln.)    
Netto-omzet 694,9 412,0 
EBITDA 43,8 28,8 
Nettowinst (na belasting) 14,2 13,0 
Totaalresultaat na belastingen 16,3 12,6 
Totale netto kasstroom 112,6 13,7 
   
Vermogen (bedragen x € 1 mln.)   
Eigen vermogen (EV) 171,4 121,4 
Totaal vermogen (TV) 1.283,9 265,9 
EV/TV 13,3% 45,6% 
EV/TV (excl. PPS-projecten) 17,1% 45,6% 
 
Cijfers zijn ontleend aan de geconsolideerde jaarrekening van Oranjewoud N.V., welke is gecontroleerd en is voorzien 
van een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant. De vergelijkende cijfers van 2009 zijn 
aangepast voor proportionele consolidatie van joint ventures. 
 
 2010 2009 
Medewerkers (headcount)   
Aantal ultimo boekjaar 9.171 3.271 
    
Orderportefeuille (bedragen x € 1 mln.)   
Advies- en ingenieursdiensten 246,3 229,5 
Realisatie 42,5 50,8 
Detachering 4,9 6,4 
Railinframarkt 726,3 - 
Civiele inframarkt 726,1 - 
Bouw 254,8 - 
Technisch beheer en Installatiemanagement 357,8 - 
Totaal 2.358,6 286,7 
 
In de orderportefeuille van het segment advies- en ingenieursdiensten is vanaf 2009 de portefeuille van Environmental 
Liability Transfer projecten opgenomen. 

 



 

Gang van zaken 2010  
 
Oranjewoud N.V. heeft voor de middellange termijn vier strategische groeisectoren gedefinieerd. Dit zijn 
Infrastructuur, Milieu, Ruimtelijke Ontwikkeling en Water. Binnen de strategische groeisector Milieu is in de 
afgelopen jaren een aantal overnames gedaan om de internationale positie van de Groep op het gebied van Milieu uit 
te bouwen. Deze strategie wordt verder voortgezet. Op 13 januari 2011 heeft Oranjewoud N.V. de overname van 
100% van de aandelen van het Colombiaanse advies- en ingenieursbureau GeoIngeniería afgerond. Op deze datum is 
ook control verkregen over de onderneming. Deze overname valt binnen het segment advies- en ingenieursdiensten. 
GeoIngeniería heeft meer dan 400 medewerkers en is een van de marktleiders in Colombia in de civiele- en 
milieutechniek en aanleg en ontwerp van pijpleidingen voor klanten in de olie-, gas- en mijnindustrie. Oranjewoud 
verwacht met deze overname een versterkte positie te realiseren op zowel de Latijns-Amerikaanse markt als de 
wereldmarkt. Oranjewoud streeft ernaar haar activiteiten verder uit te breiden in onder meer Brazilië, Canada en 
India.  
 
Het jaar 2010 stond in het teken van de overname van Strukton Groep N.V. (Strukton). Oranjewoud N.V. heeft op 
29 oktober 2010 100% van de aandelen verkregen van de verkoper De Nederlandse Spoorwegen N.V. en daarmee 
control verkregen over deze nieuwe deelneming. Vanaf genoemde datum worden de omzet, het resultaat en de 
balans van Strukton geconsolideerd in de cijfers van Oranjewoud N.V. 
 
Strukton is een full service provider voor infrastructuur- en accommodatieoplossingen, met een omzet in 2010 van 
ruim € 1,4 miljard en ruim 6.000 medewerkers. De focus bij Strukton ligt op mobiliteit, knooppunten en doorgaande 
exploitatie. Deze focus is ingegeven door de urgente marktvraag: er is een maatschappelijke trend zichtbaar van 
toenemende mobiliteit van mensen en goederen. In Nederland is hierbij tevens sprake van een dichtbebouwde 
omgeving die extra technische uitdagingen met zich meebrengt. 
 
Strukton is marktleider op de Nederlandse railmarkt en heeft de nummer twee positie op de Europese railmarkt. 
Strukton heeft daarnaast een prominente positie in de Nederlandse infrastructuur markt in specifieke high-tech 
niches. Verder is Strukton een van de marktleiders op de Nederlandse markt voor publiek-private samenwerking. 
Het overgrote deel van de omzet van Strukton is de afgelopen jaren gerealiseerd in de relatieve stabiele markten van 
rail en infrastructuur, waarbij de overheid of bedrijven die in handen zijn van de overheid de belangrijkste 
opdrachtgevers zijn. De strategie van Strukton en daaraan gerelateerde dienstverlening en levering van producten 
aan haar opdrachtgevers kenmerken zich door kennisintensieve activiteiten en technologische ontwikkeling. 
 
Het is niet uitgesloten dat de internationale ambities - keuze voor bepaalde landen - voor de groeisector 
Infrastructuur worden gecombineerd met die van de groeisector Milieu. Op de korte termijn is het echter niet de 
verwachting dat de Groep verder groeit door middel van acquisities binnen de strategische groeisectoren. 
Oranjewoud N.V. wil eerst aandacht geven aan het nog verder verbeteren van de performance van Strukton en 
daarnaast beperkt de huidige leningdocumentatie het doen van acquisities. Op grond hiervan zijn acquisities 
weliswaar toegestaan, mits deze zijn gefinancierd met door Oranjewoud N.V. nieuw uit te geven aandelen. 
 
De overname van Strukton levert Oranjewoud N.V. een verbreding en versterking op van haar positie in de 
Infrastructuur markt en kan hiermee profiteren van de toenemende vraag naar multi-disciplinaire, geïntegreerde 
oplossingen. Multi-disciplinaire projecten omvatten de hele range van de design-build projecten tot en met projecten 
op het gebied van publiek-private samenwerking.  
 
De combinatie die is ontstaan na de overname van Strukton levert Oranjewoud N.V. (de Groep) een aantal - 
strategische - voordelen op. Deze zijn: 
 in totaal ruim € 1,8 miljard omzet op jaarbasis en ca. 9.500 medewerkers (inclusief GeoIngeniería) 
 een verbeterde positie bij aanbestedingen voor complexe en/of integrale projecten (nationaal en internationaal); 
 leidende posities in diverse marktsegmenten; 
 een sterker profiel richting internationale opdrachtgevers die meer en meer aansturen op consolidatie van haar 

dienstverleners; 
 een sterkere positie in rail-engineering via het internationale netwerk van Strukton; 
 kennisuitwisseling en het delen van best-practices 

 



 

In het jaarverslag van 2009 werd nog een vijfde groeisector, Sport & Leisure, vermeld. Op 6 januari 2010 heeft 
Oranjewoud een belang van 85% verkregen in J & E Sports B.V. en is daarmee vanaf die datum in control. J & E 
Sports is gespecialiseerd in verkoop, aanleg en onderhoud van kunstgras. Eind 2010 heeft het bestuur besloten om in 
deze groeisector pas op de plaats te maken.  
 
De leden van de Raad van Bestuur zijn de heren G.P. Sanderink en P.G. Pijper. De heer Sanderink is benoemd voor 
onbepaalde tijd. De heer P.G. Pijper is op 29 oktober 2010 tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders benoemd voor een periode van vier jaar. 
 
Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 29 oktober 2010 zijn als leden van de raad 
van commissarissen benoemd de heren H.G.B. Spenkelink (voorzitter RvC), de heer W.G.B. te Kamp en de heer 
J.P.F. van Zeeland. Alle drie de leden zijn benoemd voor een periode van drie jaar. Het voornemen bestaat om in 
2011 een vierde lid in de raad van commissarissen te benoemen.  
 
Gescheiden ondernemingen 
De advies- en ingenieursdiensten van Oranjewoud N.V. en de uitvoeringsactiviteiten van Strukton zullen niet 
worden geïntegreerd. Vanzelfsprekend wordt samengewerkt op het moment dat opdrachtgevers kunnen profiteren 
van de gecombineerde kennis, competenties en referenties van de groep en vindt kennisuitwisseling en het delen van 
best-practices plaats. De advies en ingenieursdiensten en Strukton hebben ieder hun eigen strategische 
doelstellingen. Het beleid van Oranjewoud N.V. met betrekking tot het voorkomen van eventuele 
belangenverstrengeling is vorm gegeven door procedures die worden aangepast aan de interne organisatorische 
veranderingen en de eisen die gesteld worden door aanbestedingswet- en regelgeving. Deze procedures 
omvatten: organisatorische scheiding van projecten, scheiding van bedrijven, scheiding van 
managementsystemen, borging van geheimhouding en de bedrijfs(gedrags)code. De medewerkers van de onderdelen 
van Oranjewoud N.V. worden voorgelicht over belangenverstrengeling, integriteit en het belang van naleving van 
(interne) regelgeving. Ook de ICT-systemen van de advies- en ingenieursdiensten van Oranjewoud N.V. en Strukton 
zijn ook volledig gescheiden.  
 
Branding 
De uitbreiding van de internationale activiteiten binnen het segment advies- en ingenieursdiensten heeft gevraagd 
om heroriëntatie op het gebied van naamgeving en branding. In 2010 zijn activiteiten ontplooid om te komen tot 
groepering van de internationale advies- en ingenieursactiviteiten onder één naam. Begin 2011 is deze nieuwe naam 
gelanceerd: Antea Group. Antea Group is een afgeleide van het Griekse Antaeus. Dit betekent 'god van de aarde, die 
met beide benen op de grond blijft staan'. Een naam die uitstekend past bij het werk, de bedrijfshistorie en de 
werkzaamheden in het internationale werkveld van de advies- en ingenieursdiensten.  
Deze naamswijziging draagt bij aan de noodzaak om onze dienstverlening op een consistente en congruente wijze 
richting onze internationaal opererende opdrachtgevers voor het voetlicht te brengen. De naamwijziging is in eerste 
instantie doorgevoerd in België, Frankrijk en de Verenigde Staten.  
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. in Nederland en het recent verworven GeoIngeniería SAS in Colombia volgen in 
2012. Tot die tijd zullen beide bedrijven de Antea Group co-branden middels de toevoeging "Member of Antea 
Group". Medio 2011 zal een nieuwe holding voor de advies- en ingenieursdiensten van Oranjewoud N.V. worden 
gecreëerd, die de naam Antea Group zal krijgen. 
 
Voorgenomen aandelenemissie 
In de buitengewone vergadering van aandeelhouders op 29 oktober 2010 heeft het bestuur de bevoegdheid gekregen 
om aandelen van Oranjewoud N.V. uit te geven. Deze bevoegdheid geldt voor een periode van achttien maanden. 
Voor de aankoop van Strukton Groep N.V. hebben Rabobank en NIBC een brugfinanciering verstrekt van € 40 
miljoen. Het voornemen van Oranjewoud N.V. is om deze lening af te lossen met aan te trekken eigen vermogen. Op 
deze wijze wordt ook de solvabiliteit versterkt. De precieze structuur en omvang van de voorgenomen 
aandelenemissie wordt later bekend gemaakt.  De netto opbrengsten van de uitgifte zullen in eerste instantie worden 
aangewend voor de aflossing van de bovengenoemde brugfinanciering. Eventuele extra opbrengsten worden 
aangewend voor de gedeeltelijke aflossing van de lening van Centric B.V. aan Oranjewoud N.V. Oranjewoud N.V. 
streeft samen met haar grootaandeelhouder Centric B.V. (huidig belang 79,20%) naar een diversificatie van de 
aandeelhoudersstructuur, teneinde de verhandelbaarheid in het aandeel Oranjewoud N.V. te vergroten. Tegelijkertijd 
wordt de eigen vermogenspositie en de solvabiliteit versterkt. 
 



 

Op 29 oktober 2010 heeft Project Holland Fonds een belang genomen in Oranjewoud N.V. van € 25 miljoen tegen 
een koers van € 4,50 per aandeel. Het genomen belang betreft nieuwe aandelen. Door dit belang is het aandeel van 
Centric B.V. in Oranjewoud N.V. gedaald van 90,50% naar 79,20%. In de private placement agreement, die gesloten 
is door Oranjewoud N.V., Project Holland Fonds en Centric B.V. aangaande de participatie van Project Holland 
Fonds, is vastgelegd dat grootaandeelhouder Centric B.V. streeft naar een verwatering van haar aandelenbezit tot 
onder de 50% binnen een periode van drie jaar na bovengenoemde uitgifte.  
 
Grootaandeelhouder Centric B.V.  heeft aan Oranjewoud N.V. een lening verstrekt van € 30 miljoen. In de 
leningdocumentatie is een conversierecht opgenomen, waarbij Centric B.V. voor een bedrag van maximaal € 25 
miljoen haar lening kan omzetten in aandelen van Oranjewoud N.V. Dit conversierecht loopt parallel aan de 
voorgenomen aandelenemissie en de conversieprijs is gelijk aan de prijs die in de voorgenomen emissie tot stand 
komt. Centric B.V. heeft aangegeven van dit conversierecht gebruik te willen maken.  
  
Oranjewoud N.V. behoudt zich het recht voor om prioriteitsaandelen uit te geven aan een stichting prioriteitsaandeel, 
indien het percentage aandelen dat Centric B.V. houdt in  Oranjewoud N.V. onder de 50% daalt. Het uitgeven van 
prioriteitsaandelen heeft als doel het beschermen van de strategie van Oranjewoud N.V. en  zal alsdan, na 
toestemming daartoe door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders,  goedkeuringsrechten betreffen ten 
aanzien van de volgende zwaarwegende besluiten: 

 Uitgifte aandelen  
 Goedkeuring reservering winst  
 Goedkeuring statutenwijziging of ontbinding van de vennootschap 
 Goedkeuring van 2:107a-besluiten (zoals integrale verkoop van de onderneming, grote acquisities of 

desinvesteringen). 
 
Omzet en resultaat 
In het verslagjaar 2010 steeg de omzet van Oranjewoud N.V. naar € 694,9 miljoen (2009: € 412 miljoen) een stijging 
van 69% ten opzichte van 2009. De stijging is voor het overgrote gedeelte (91% van de toename) het gevolg van de 
overname van Strukton en de consolidatie van omzet en resultaat vanaf 29 oktober 2010. De omzet van de Groep 
exclusief Strukton groeide met € 25 miljoen, inclusief het effect van de overname van J & E Sports. Het EBITDA 
resultaat steeg naar € 43,8 miljoen (2009: € 28,8 miljoen). Dit is een stijging van € 15 miljoen (52%) ten opzichte 
van 2009. De stijging van het EBITDA resultaat is volledig toe te schrijven aan de resultaatsbijdrage van Strukton. 
Het EBITDA resultaat van Strukton in 2010 vanaf het moment van de overname door Oranjewoud N.V. bedraagt 
€ 17,9 miljoen. Bij de overige onderdelen van de Groep (incl. J & E Sports) daalde het EBITDA resultaat in 2010 
met € 2,9 miljoen ten opzichte van 2009 als gevolg van tegenvallende resultaten in de segmenten Realisatie en 
Detachering.  
 
Het netto resultaat van de Groep kwam uit op € 14,2 miljoen (2009: € 13,0 miljoen). De toename van het netto 
resultaat van € 1,2 miljoen is een stijging van 9% ten opzichte van 2009. Strukton droeg € 5,9 miljoen bij aan het 
netto resultaat. Hierbij moet worden aangetekend dat Strukton in de periode vanaf acquisitie tot en met balansdatum 
vanwege seizoenspatronen een zeer sterke performance heeft laten zien.  
 
In het netto resultaat zijn de aan de overname gerelateerde kosten (rente en overige kosten gemaakt op groepsniveau) 
tot een bedrag van € 1 miljoen netto (€ 1,3 miljoen bruto) ten laste van het resultaat gebracht.  
 
Amortisatie 
De totale bruto amortisatie van immateriële vaste activa, Purchase Price Allocation (PPA) afschrijvingen en overige 
amortisaties, bedraagt € 18,3 miljoen. De amortisatie van immateriële activa heeft in 2010 een aanzienlijk effect op 
het netto resultaat. In het verslagjaar 2010 is een bruto bedrag (non cash) van € 17,1 miljoen (2009: € 5,8 miljoen) 
geamortiseerd ten laste van het resultaat. Van de bruto amortisatie vloeit een bedrag van € 11,1 miljoen voort uit de 
amortisatie die is gerelateerd aan de provisionele PPA van Strukton. De PPA van Strukton is voorlopig vanwege het 
feit dat sprake is van complexe, deels modelmatige berekeningen voor de bepaling van de reële waarde van de PPS-
vorderingen. De amortisaties die voortvloeien uit de PPA zullen ook in 2011 en verder nog invloed hebben op het 
netto resultaat. Op basis van de provisionele PPA van Strukton Groep N.V., de reeds bestaande amortisaties uit 
eerdere overnames en op basis van de ultimo 2010 geschatte resterende economische levensduur zijn de komende 
jaren de navolgende effecten te verwachten: 



 

 
Non-cash PPA amortisatie (excl. overige amortisatie en excl. PPA afschrijvingen etc.) 
 

Excl. Strukton (non-cash) Strukton (non-cash) Totaal (non-cash) Bedragen 
x € 1 mln. 

Bruto 
amorti-
satie 

Vrijval 
Vpb 
latentie 

Effect 
op netto 
resultaat 

Bruto 
amorti-
satie 

Vrijval 
Vpb 
latentie 

Effect 
op netto 
resultaat 

Bruto 
amorti-
satie 

Vrijval 
Vpb 
latentie 

Effect 
op netto 
resultaat 

                    
2010 6,0 -1,6 4,4 11,1 -2,8 8,3 17,1 -4,4 12,6 
2011 5,6 -1,5 4,1 19,2 -4,8 14,4 24,8 -6,3 18,5 
2012 5,6 -1,5 4,1 9,6 -2,4 7,2 15,2 -3,9 11,3 
2013 5,6 -1,5 4,1 5,5 -1,4 4,1 11,1 -2,9 8,2 
2014 4,9 -1,3 3,5 3,6 -0,9 2,7 8,5 -2,3 6,2 
2015 4,1 -1,1 2,9 2,6 -0,7 2,0 6,7 -1,8 4,9 
               
Totaal 31.8 -8.5 23,1 51,6 -13,0 38,7 83,4 -21,6 61,7 
                    
Cijfers zijn ontleend aan de administratie van Oranjewoud N.V.  
 
Dividend 
Oranjewoud N.V. heeft een doelstelling om 30% van de nettowinst vermeerderd met de amortisatie (na belastingen) 
die voorvloeit uit de overname van Strukton N.V. beschikbaar te stellen voor dividend. Het uitkeren van dividend is 
afhankelijk van toekomstige resultaatontwikkelingen, marktontwikkelingen, gewenste solvabiliteit en de ruimte 
onder bestaande en toekomstige bankconvenanten. Het dividend zal beschikbaar worden gesteld als keuzedividend 
(cash en/of aandelen). 
 
Oranjewoud N.V. heeft voor de overname van Strukton Groep N.V. vreemd vermogen aangetrokken bij Rabobank, 
NIBC en haar grootaandeelhouder Centric B.V. De leningdocumentatie beschrijft onder welke voorwaarden 
dividend mag worden uitgekeerd, waarbij onder andere de hoogte van het dividend wordt beperkt tot maximaal 30% 
van het resultaat na belastingen vermeerderd met de amortisatie (na belastingen) die voorvloeit uit de overname van 
Strukton N.V.  
 
De Raad van Bestuur wil ook over het jaar 2010 dividend uitkeren. De Raad van Bestuur is daarbij de mening 
toegedaan dat, in het licht van de overname van Strukton Groep N.V. en de gewijzigde financieringsstructuur en 
solvabiliteit, het voor te stellen dividend voor dit jaar lager uitkomt dan over 2009. 
 
Het voorstel van de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, is om over 2010 een 
dividend uit keren van € 0,05 (2009: € 0,10) per aandeel. Het betreft een keuzedividend. Het dividend zal worden 
uitgekeerd in gewone aandelen Oranjewoud N.V. tenzij de houder uitdrukkelijk aangeeft het dividend in contanten te 
willen ontvangen. Voor 100 aandelen wordt één nieuw aandeel Oranjewoud N.V. verkregen. De omrekening is 
gebaseerd op een koers van € 5,114, het gemiddelde van de slotkoersen in de periode 2 maart tot en met 15 maart 
2011. Op basis van het aantal benodigde aandelenrechten die nodig zijn voor conversie, is het dividend in aandelen 
ongeveer 2,3% hoger dan de bruto waarde van het dividend in contanten. Nadat het dividend in de algemene 
vergadering van aandeelhouders (17 mei 2011) is vastgesteld, zal er een persbericht worden uitgegeven met nadere 
details over het effectueren van de dividenduitkering. 
 
Vooruitzicht 2011 
Oranjewoud N.V. streeft ernaar om de verantwoordelijkheid daar neer te leggen waar deze het beste kan worden 
waargemaakt. Dit betekent in de praktijk dat de operationele bedrijven, binnen de door de Groep gestelde en 
regelmatig getoetste kaders, een redelijke mate van vrijheid hebben om hun operationele en financiële doelstellingen 
te bereiken. Ook na de overname van Strukton wordt dit beleid voorgezet.  
  
In 2011 zal Oranjewoud N.V. met name aandacht besteden aan de navolgende punten: 
 een aandelenemissie ter versterking van het eigen vermogen en de solvabiliteit;  
 het verhogen van de free float en liquiditeit in het beursfonds  
 het professionaliseren van de investor relations;  
 het op organisatorisch niveau integreren van de civiele uitvoeringsactiviteiten van de totale groep;  



 

 het verder inhoud geven aan de nieuwe brandname Antea Group;  
 het uitwisselen van kennis en best-practices binnen de totale groep;  
 het verbeteren van het rendement, waarbij verbeteren rendement voorrang heeft op verhogen omzet;  
 verdere versterking risicobesef en risicobeheersing is nodig als gevolg toename omvang projecten, verdere 

geografische spreiding en omvang aantal medewerkers;  
 vermindering van faalkosten bij uitvoeringsprojecten;  
 afronden productontwikkeling iEHS(c) (environmental management software) door Antea Group in de VS en 

introductie van dit product op de Europese markt;  
 heroriëntatie ten aanzien van Sport&Leisure als gevolg van verdergaande consolidatie in de markt van 

kunstgrassystemen. 
 
 
 
 
Voor meer informatie:  
 
Oranjewoud N.V. 
De heer G.P. Sanderink 
Algemeen directeur 
Telefoon: (0182) 64 80 10 
 
De heer P.G. Pijper 
CFO 
Telefoon: (036) 530 81 91 
  
 
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, rail, 
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 79,20% in handen 
van Centric B.V. Ze telt ongeveer 9.500 medewerkers met een omzet van € 1,8 miljard in 2010. 
 
Meer informatie vindt u op www.oranjewoud.nl/ir 
 



GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER
(in duizenden euro's)

2010 2009 1-1-2009

Vaste activa
Immateriële vaste activa 123.311 75.103 67.829 
Materiële vaste activa 153.290 18.256 17.897 
Vastgoedbeleggingen 4.038 -  - 
Geassocieerde deelnemingen 31.961 34 34 
Overige financiële vaste activa 220.873 2.166 - 
Uitgestelde belastingvorderingen 11.965 - - 

545.438 95.559 85.760 
Vlottende activa
Voorraden 27.111 2.821 3.529 
Vorderingen 393.330 105.921 100.377 
Onderhanden projecten 147.211 31.895 20.580 
Winstbelastingvorderingen 1.374 - - 
Geldmiddelen en kasequivalenten 169.435 29.712 13.711 

738.461 170.349 138.197 

Totaal activa 1.283.899 265.908 223.957 

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal 4.451 3.617 3.617 
Agioreserve 120.266 87.465 87.465 
Reserve omrekeningsverschillen 2.054 380 760 
Afdekkingsreserve (936) - - 
Actuariële reserve 1.373 - - 
Ingehouden winsten 29.809 16.839 (347)
Onverdeeld resultaat 14.231 13.131 17.186 

Eigen vermogen toe te rekenen 
aan aandeelhouders van de
moedermaatschappij 171.248 121.432 108.681 
Minderheidsbelangen 141 (71) 51 

Totaal eigen vermogen 171.389 121.361 108.732 

Langlopende verplichtingen
Uitgestelde personeelsbeloningen 12.843 2.508 - 
Voorzieningen 10.266 7.999 5.168 
Uitgestelde belastingverplichtingen 32.649 6.865 7.447 
Achtergestelde leningen 38.356 -  - 
Langlopende schulden 307.104 2.542 2.808 

Totaal langlopende verplichtingen 401.218 19.914 15.423 

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren 213.035 30.077 29.989 
Onderhanden projecten 136.598 30.421 28.033 
Verschuldigde winstbelasting 6.880 3.411 2.037 
Voorzieningen 4.167 -  
Overige kortlopende schulden 350.612 60.724 39.743 

Totaal kortlopende schulden 711.292 124.633 99.802 

Totaal passiva 1.283.899 265.908 223.957 

De vergelijkende cijfers van 2009 zijn aangepast voor proportionele consolidatie van joint ventures.
Cijfers zijn ontleend aan de geconsolideerde jaarrekening 2010 van Oranjewoud N.V., welke is gecontroleerd en voorzien van een 
goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant.



GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
(in duizenden euro's)

2010 2009

Netto omzet 694.880 412.003 
Overige bedrijfsopbrengsten 4.094 -  

Som der bedrijfsopbrengsten 698.974 412.003 

Projectkosten van derden (286.140) (157.378)

Toegevoegde Waarde 412.834 254.625 

Personeelskosten (309.139) (194.635)
Overige bedrijfskosten (59.966) (31.185)
Afschrijvingen (28.183) (10.815)

Totaal bedrijfskosten (397.288) (236.635)

Bedrijfsresultaat 15.546 17.990 

Financieringsopbrengsten 13.920 627 
Financieringskosten (13.600) (674)

Saldo financiële baten en lasten 320 (47)

Aandeel resultaat geassocieerde deelnemingen 662 -  

Resultaat voor belastingen 16.528 17.943 
Belastingen (2.347) (4.924)

Resultaat na belastingen 14.181 13.019 

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de moedermaatschappij 14.231 13.131 
Minderheidsbelangen (50) (112)

WINST PER AANDEEL (in euro's)

Netto resultaat per aandeel toe te rekenen aan de aandeelhouders
van de moedermaatschappij (gewoon en verwaterd) 0,36 0,36
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen 39.677.479 36.949.929 

De vergelijkende cijfers van 2009 zijn aangepast voor proportionele consolidatie van joint ventures.

Cijfers zijn ontleend aan de geconsolideerde jaarrekening 2010 van Oranjewoud N.V., welke is 
gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant.



GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
(in duizenden euro's) 2010 2009

Resultaat na belastingen 14.181 13.019

Mutaties zonder kasstroom:
Resultaat van geassocieerde deelnemingen (662) -  
Winstbelastingen 2.347 4.924 
Financiële baten en lasten (320) 47 
Afschrijvingen en resultaat bij verkoop materiële vaste activa 28.183 10.815 
Mutatie in voorzieningen (2.192) (84)

Kasstroom uit operationele activiteiten voor
mutaties in werkkapitaal 41.537 28.721 

Mutaties in werkkapitaal:
Crediteuren (1.875) (410)
Overige kortlopende schulden 18.847 3.837 
Voorraden 593 708 
Onderhanden projecten 21.002 488 
Handelsdebiteuren 14.201 7.751 
Overige vorderingen en overlopende activa 12.448 (2.021)
Mutaties in werkkapitaal 65.215 10.353 
Ontvangen rente 3.624 600 
Betaalde winstbelastingen (7.066) (5.397)

61.773 5.556 

Kasstroom uit gewone bedrijfsvoering 103.311 34.277 
PPS-vorderingen (10.938) -  

Kasstroom uit operationele activiteiten 92.373 34.277 

Kasstroom aangewend voor investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa (824) (1.257)
Investeringen in materiële vaste activa (9.547) (4.136)
Overname deelnemingen (105.398) (13.808)
Desinvesteringen in materiële vaste activa 938 110 
Desinvesteringen in immateriële vaste activa 11 -  
Desinvesteringen in geassocieerde deelnemingen 21 -  
Mutatie overige financiële vaste activa (1.998) -  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (116.797) (19.091)

Opgenomen achtergestelde leningen 30.000 -  
Opgenomen leningen 160.169 -  
Aflossingen leningen (81.001) (266)
Opgenomen bankkredieten 977 -  
Aflossingen bankkredieten -  (673)
Betaalde rente (6.625) (594)
Uitgekeerd dividend (161) -  
Uitgifte aandelen 33.635 -  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 136.994 (1.533)

Totale netto kasstroom 112.569 13.652 

Saldo geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari 22.669 9.307 
Koersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten (785) (290)

Saldo geldmiddelen en kasequivalenten
op 31 december 134.453 22.669 

De vergelijkende cijfers van 2009 zijn aangepast voor proportionele consolidatie van joint ventures.
Cijfers zijn ontleend aan de geconsolideerde jaarrekening 2010 van Oranjewoud N.V., welke is gecontroleerd en voorzien 
van een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant.




