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Oranjewoud N.V. eerste kwartaalcijfers 2017

Forse stijging operationeel en netto resultaat; sterke verbetering solvabiliteit
Positief resultaat in 2016 krijgt een sterk vervolg in het eerste kwartaal van 2017
Gouda, 29 mei 2017






Netto omzet met 0,9% fractioneel toegenomen naar € 442,9 miljoen (2016: € 439,0 miljoen)
Operationeel resultaat (Ebitda) fors gestegen naar € 9,0 miljoen (2016: € 4,4 miljoen)
Netto resultaat eveneens fors verbeterd naar € 0,1 miljoen positief (2016: € 6,0 miljoen negatief)
Orderportefeuille duidelijk gekrompen tot € 3,1 miljard (2016: € 3,3 miljard), met name door de productie op het
metro project in Riyad, Saoedi-Arabië
Solvabiliteit 17,1% (eerste kwartaal 2016: 14,1%; ultimo 2016: 16,8%)

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
Verbetering van de performance kenmerkt de cijfers van het eerste kwartaal 2017 voor het segment Advies- en
ingenieursdiensten (Antea Group). Antea Group Nederland wist zijn leidende positie en marktaandeel in de
verschillende business sectoren te behouden. In Frankrijk is het operationeel resultaat sterk gestegen, nadat in 2016
een reorganisatie is ingezet en kosten-reducerende maatregelen zijn getroffen. Antea Group USA realiseerde een
beperkte verbetering van het operationeel resultaat in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar. Tevens is
verdere voortgang geboekt bij het diversifiëren van de opdrachtgeversportfolio, waardoor de afhankelijkheid van de
olie- en gassector verder afnam.
Het segment Railsystemen (Strukton Rail) realiseerde een hogere omzet dan in de vergelijkbare periode van het
voorgaande jaar. Deze hogere omzet is met name afkomstig uit de Nederlandse markt, maar ook in Scandinavië en
Italië zijn hogere volumes gerealiseerd dan in het eerste kwartaal van 2016. Ook het operationeel resultaat laat een
stijging zien ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging is met name het gevolg van de hogere productie in Nederland en
een betere performance in Zweden en Italië.
Bij het segment Civiele infrastructuur (Strukton Civiel) lag de omzet beperkt lager dan in de vergelijkbare periode van
vorig jaar, dit als gevolg van de afronding van de realisatiefase van een aantal grote projecten in 2016. Het
operationeel resultaat in het eerste kwartaal van 2017 ligt beperkt boven het operationeel resultaat in het eerste
kwartaal van 2016.
De omzet van het segment Internationale infrastructuur en railsystemen (Strukton International) ligt een fractie
onder de gerealiseerde omzet in het eerste kwartaal van het vorige boekjaar. Dit omdat de piek van de productie van
het metro project in Riyad (Saoedi-Arabië) in 2016 is bereikt. De voortgang van dit project in Riyad verloopt volgens
planning.
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een beperkt lagere omzet in het eerste kwartaal van 2017. Dit is het gevolg van een lagere productie bij de business
unit projecten door het doorschuiven van een aantal projecten naar een later moment in het boekjaar (timing). De
orderportefeuille is goed gevuld.
In het segment Overig, bestaande uit Sport en Detachering, is het operationeel resultaat (Ebitda) van Detachering fors
verbeterd ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016.
Toelichting op omzet en resultaat
De ontwikkeling van de omzet en het – operationeel - 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 eerste kwartaal 2017 is 17,1%. Ultimo het eerste kwartaal 2016 was de solvabiliteit 14,1%.
De kasstromen en de kaspositie zijn in lijn met de verwachtingen.
Oranjewoud N.V. is per 31 maart 2017 compliant ten aanzien van de met de banken overeengekomen convenanten.
Dit geldt voor alle convenanten binnen de Groep.
Vooruitzichten
De directie van Oranjewoud N.V. doet geen uitspraak over omzet en resultaat voor het gehele jaar 2017.
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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 NV te Amsterdam en is voor 96,0% in handen van
Sanderink Investments B.V. Oranjewoud telt bijna 10.000 medewerkers en heeft in 2016 een omzet van ruim 2,3 miljard
euro gerealiseerd.
Meer informatie vindt u op www.oranjewoudnv.nl

