- persbericht Jaarcijfers 2013 beursfonds Oranjewoud N.V.

Stijging netto omzet, netto verlies als gevolg van reorganisatiekosten en
projectvoorzieningen
Gouda, 30 april 2013
 Netto omzet belangrijk gestegen met 14% naar € 1.962,1 miljoen (2012: € 1.719,8)
 Operationeel resultaat (Ebitda) aanzienlijk gedaald met 35% naar € 44,6 miljoen (2012: € 69,3 miljoen)
 Goede operationele resultaten in de segmenten advies- en ingenieursdiensten (€24,6 miljoen) en
railsystemen (€ 55,8 miljoen)
 Nettowinst na belasting zeer sterk gedaald € 12,6 miljoen negatief (2012: € 23,5 miljoen positief)
 De daling van de nettowinst mede als gevolg van:
 aanvullende projectvoorzieningen ter grootte van € 40 miljoen in het segment Civiele
infrastructuur, waarvan € 35 miljoen voor het project Maasvlakte Vaanplein-A15
 reorganisatiekosten in de segmenten Railsystemen en Techniek en gebouwen ter grootte van
€ 15 miljoen
 een recent negatief vonnis in een arbitrage, omvang € 5,8 miljoen
 Balansverlenging van € 172 miljoen als gevolg van inconsolidatie CLF (belang vergroot van 40% naar een
controlerend belang van 60% en voor 100% geconsolideerd) en door de overname van Rasenberg: € 44
miljoen
 Solvabiliteit gedaald naar 18,7% (2012: 25,0%), mede door balansverlenging
 Orderportefeuille fors gestegen naar € 3.271,1 miljoen, toename met name gerealiseerd door het
metroproject (ca. € 1 miljard) in Riyad, Saoedi-Arabië, dat medio 2013 is verkregen (2012: € 2.211,4 miljoen)
 Geen uitspraak over de verwachtingen voor 2014
Kerncijfers
Omzet en resultaat

2013

2012

Resultaat (bedragen x € 1 mln.)
Netto-omzet
Ebitda
Nettowinst (na belasting)
Totale netto kasstroom

1.962,1
44,6
- 12,6
17,1

1.719,8
69,3
23,5
-64,6

Vermogen (bedragen x € 1 mln.)
Eigen vermogen (EV)
Totaal vermogen (TV)
EV/TV

246,8
1.317,9
18,7%

259,2
1.037,8
25,0%

Medewerkers (headcount)
Aantal ultimo boekjaar

10.587

9.646

Orderportefeuille (bedragen x € 1 mln.)
Advies- en ingenieursdiensten
Railsystemen
Civiele infrastructuur
Techniek en gebouwen
Overig
Totaal

246,6
1.043,2
1.462,1
507,6
11,6
3.271,1

252,6
719,2
643,2
583,6
12,8
2.211,4

* Herzien voor vergelijkingsdoeleinden in verband met wijzigingen in grondslagen voor pensioenvoorzieningen
(IAS 19) en joint arrangements (IFRS 11).
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Inleiding
Oranjewoud N.V. (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. De tot Oranjewoud N.V. behorende ondernemingen verrichten activiteiten op het gebied van civiele
infrastructuur, railsystemen, techniek 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.
2013 kan worden aangemerkt als een jaar van transitie. De segmenten Civiele infrastructuur, Railsystemen en
Techniek en gebouwen (samen Strukton Groep) van Oranjewoud N.V. worden in de markt qua naamgeving
traditioneel samengevat als "bouw". In 2013 is begonnen om Strukton om te vormen tot een bedrijf dat zich
toelegt op infrastructuur in combinatie met technologie. Dit betekent dat de focus op het traditionele bouwen
(woningbouw - dit was al zeer beperkt -, kantoor- en utiliteitsbouw) sterk is verminderd. Deze activiteiten zullen
nog worden uitgevoerd, indien deze kunnen worden gecombineerd met een infrastructuur opgave. Een
voorbeeld hiervan zijn spoorwegknooppunten, waar parallel naast een infrastructuuropgave mogelijk ook een
vastgoedontwikkeling nodig is. Ten aanzien van technologie zijn de volgende onderwerpen geïdentificeerd:
tunnels en tunneltechnische installaties, afzinktunnels, fundatie technologie, gemodificeerde bitumen, meet- en
inspectietreinen (inclusief meetmethoden en gerelateerde software), spoor- en treingebonden elektronica
(spoorbeveiliging (o.m. ERTMS), tractiesystemen, signalling), hoog vermogen elektrificatie, datacenters. De Raad
van Bestuur is van mening dat de continuïteit is gebaat bij een sterke kennisbasis, omdat hiermee kan worden
vermeden dat steeds in sterk competitieve markten (waar de prijs alles bepalend is voor gunning) moet worden
getenderd.
Omzet en resultaat
Oranjewoud N.V. heeft zijn grondslagen aangepast en past in 2013 IFRS 11 joint arrangements toe. Dit betekent
dat er niet meer proportioneel wordt geconsolideerd bij joint ventures waar geen sprake is van control. De
resultaten van deze joint ventures worden nu verantwoord onder resultaat deelnemingen.
De Groep behaalde in 2013 een netto omzet van € 1,962 miljard (2012: € 1,720 miljard). Er is een toename van
de omzet in het segment Civiele infrastructuur gerealiseerd ( € 194 miljoen) als gevolg van met name de
overname van Rasenberg en de toename van de productie op de grote infrastructurele projecten in dit segment.
De omzet in het segment Rail infrastructuur steeg met € 47,5 miljoen, met name gedreven door de inconsolidatie
van CLF. In het segment Techniek en gebouwen (voorheen de segmenten Bouw en Technisch Beheer en
Installatiemanagement) bleef de omzet nagenoeg gelijk. De Advies- en ingenieursdiensten groeiden met ruim
€ 7 miljoen.
In het segment Advies- en ingenieursdiensten (Antea Group bedrijven) waren de resultaten goed, waarbij de
onderliggende resultaten van de landenorganisaties een wisselend beeld laten zien. De operationele winst kwam
uit op € 24,8 miljoen (2012: € 26.9 miljoen). Colombia rapporteerde een licht hoger operationeel resultaat van
€ 2,6 miljoen (2012: € 2,5 miljoen) en de Verenigde Staten (VS) zag het operationele resultaat dalen van € 5,9
miljoen naar € 5,3 miljoen, met name als gevolg van slechte resultaten bij de consultancy activiteiten. In de VS
werd het resultaat voor een groot deel gedreven door positieve ontwikkelingen in het environmental liability
transfer project dat wordt uitgevoerd voor Conoco-Philips (CoP). In dit project wordt de bodem gesaneerd van
270 tankstations, die door CoP zijn verkocht en waarvan de milieuaansprakelijkheid is achtergebleven bij CoP. De
bijdrage van dit project aan de winst was ca. € 3,3 miljoen. In Colombia is de organisatie sterk gegroeid. Het
aantal medewerkers steeg van 565 tot 808 per ultimo 2013 en de omzet nam daardoor toe met ca. € 10 miljoen
naar € 36,1 miljoen. De sterke omzetgroei leidde tot een beperkt hogere operationele winst. De snelle groei van
het aantal medewerkers heeft in 2013 veel gevraagd van het aanpassingsvermogen van de organisatie en had
tevens een drukkend effect op de operationele winst. Nederland presteerde gegeven de lastige
marktomstandigheden prima. De operationele winst over 2013 steeg licht en was € 12,9 miljoen (2012: € 12,6
miljoen). Helaas moest in Nederland het aantal medewerkers worden afgebouwd om daarmee de organisatie
aan te passen aan de marktomstandigheden. Het aantal medewerkers daalde van 1517 naar 1422 ultimo 2013.
Het stroomlijnen van de diverse landenorganisaties is overigens een continu proces. In Frankrijk liep het
operationele resultaat terug van € 3,4 miljoen in 2012 naar € 2,7 miljoen in 2013. De marktomstandigheden in de
thuismarkt waren lastig. Zowel de overheidsopdrachtgevers als de opdrachtgevers in de private sector waren
minder bereid opdrachten te verstrekken. Dit als gevolg van het beperken van projectbudgetten. Daarnaast was
er een negatieve bijdrage van € 0,4 miljoen als gevolg van de integratie van TSC (ruimtelijke ordening) dat via een
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activa/passiva deal uit een faillissement is gekocht. Het aantal medewerkers steeg door de overname van GéoHyd van 467 naar 518. In België viel het resultaat tegen. Het operationele resultaat kwam uit op € 1,2 miljoen
negatief, terwijl er in 2012 nog een positieve operationele winst werd gerealiseerd van € 1,1 miljoen. Er waren
diverse oorzaken die in negatieve zin hebben bijgedragen aan het resultaat. De belangrijkste zijn
projectverliezen, afboeking op geactiveerde loonkostensubsidie en reorganisatiekosten.
In het segment Railsystemen waren de resultaten sterk. De operationele winst bedroeg € 55,8 (2012: € 25,9
miljoen). Begin april 2013 werd door Strukton Rail een meerderheidsbelang verworven in CLF. Strukton Rail
vergrootte haar aandeel van 40% naar 60% en kwam daarmee in control van de onderneming. In 2013 heeft CLF
wel bijgedragen aan de omzet, maar nog niet aan het netto resultaat. Het resultaat van het eerste kwartaal
(deelnemingsresultaat) was negatief en daarnaast leidde de combinatie van fair value waardering van het 40%
deel, de step-up naar 60% en de amortisaties nog niet tot een netto winst. In 2014 zullen deze voornoemde
effecten zich niet meer voordoen, alleen de amortisatie van de nieuw geïdentificeerde activa zal effect hebben
op het ebit- en netto resultaat. Voor verdere details wordt verwezen naar de toelichting op de balans, noot 1 Immateriële vaste activa. De overige onderdelen van Strukton Rail en dan met name Nederland, Zweden en
België presteerden sterk.
Voor het segment Civiele infrastructuur werd 2013 gekenmerkt door forse tegenvallers in enkele projecten. Er is
een bedrag van € 40 miljoen voor projectvoorzieningen geboekt. Het meest opvallende project betreft
Maasvlakte Vaanplein-A15. Dit project wordt in samenwerking met Ballast Nedam en het Oostenrijkse Strabag
uitgevoerd. De opdrachtgever is Rijkswaterstaat (RWS). Door een zeer ingewikkelde stakeholders problematiek
moet het consortium rekening houden met de wensen en eisen van diverse stakeholders die geen contractpartij
zijn. In de praktijk leidt dit tot een langere doorlooptijd van het project (gebrek aan coördinatie ten aanzien van
het beslissingstraject aan de zijde van de opdrachtgever) of stakeholders die tegenstrijdige eisen stellen aan
ontwerp en uitvoering. Het consortium overlegt al enige tijd met RWS over deze problematiek. De uitkomst moet
zijn dat "de vervuiler betaalt", dus de partij die kosten veroorzaakt moet deze dragen of vergoeden. Bij het
opmaken van de jaarrekening 2013 is er nog onvoldoende zicht op afronding van deze discussie met RWS.
Hoewel het consortium volledig in haar recht staat om kosten vergoed te krijgen voor wijzigingen opgedragen
door RWS of andere stakeholders (en tevens de kosten van de daaruit voortvloeiende verlenging van de
doorlooptijd van het project) heeft de Raad van Bestuur besloten om een prudente positie in te nemen ten
aanzien van het resultaat van dit project ultimo 2013. Dit betekent dat er ten laste van het resultaat 2013 een
voorziening is genomen van € 35 miljoen.
Strukton Worksphere is in 2013 vernieuwd en heeft de kennis van installatietechniek en bouw gebundeld in het
segment Techniek en gebouwen. De resultaten van de bouwkundige projecten waren teleurstellend, mede als
gevolg van een recent bekend geworden negatieve uitspraak inzake een arbitrage. De personele capaciteit is met
110 medewerkers/fte's afgenomen. Deze krimp was onvermijdelijk gezien de situatie in de relevante markten en
hangt tevens samen met de strategische focus op infrastructuur en technologie. De combinatie van slechte
projectresultaten, lager dan verwachte dekkingsresultaten en reorganisatiekosten heeft geleid tot een fors
negatief operationeel resultaat van € 15,1 miljoen. Strukton Worksphere heeft voor het installatietechnisch werk
een positief resultaat gerealiseerd.
Oranjewoud N.V. is - met name als gevolg van de forse aanvullende voorziening van € 35 miljoen voor
Maasvlakte Vaanplein-A15 - als geheel in de rode cijfers gekomen. De slechte resultaten in de segmenten Civiele
infrastructuur en Techniek en gebouwen konden deels worden opgevangen door de resultaten van de
segmenten Advies- en ingenieursdiensten (Antea Group) en Railsystemen. Het operationeel resultaat is
uitgekomen op € 44,6 miljoen (2012: € 69,3 miljoen) en het netto resultaat op € 12,6 miljoen negatief (2012:
€ 23,5 miljoen positief).
Acquisities
In 2013 is een aantal acquisities geëffectueerd, in lijn met de strategische doelstellingen die zijn geformuleerd
voor de vier strategische groeisectoren. De belangrijkste worden hieronder toegelicht.
Op 7 januari 2013 vond de overname plaats van Rasenberg Holding B.V. (Nederland, segment Civiele
infrastructuur). Op 8 januari 2013 is Unihorn India Pvt. Ltd. (India, segment Advies- en ingenieursdiensten)
overgenomen, gevolgd door op 30 januari 2013 Géo-Hyd SARL (Frankrijk, segment Advies- en
ingenieursdiensten) en op 11 februari 2013 SPC Internationale School Eindhoven B.V (Nederland, segment
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Techniek en gebouwen). Op 9 april 2013 is het belang in CLF S.p.A. (Italië, segment Railsystemen) vergroot van
40% naar 60%. Door het verkrijgen van een controlerend belang wordt vanaf genoemde datum CLF volledig
geconsolideerd in de cijfers van de Groep. Tot die datum zijn de resultaten verwerkt als deelnemingsresultaat.
Voorts werd in december 2013 overeenstemming bereikt over de overname van de railactiviteiten van Balfour
Beatty Scandinavia (Zweden en Denemarken, segment Railsystemen). De financial closing van deze laatste
acquisitie heeft op 8 januari 2014 plaatsgevonden.
De met de bovengenoemde overnames samenhangende verplichting terzake aankoop van aandelen bedraagt ca.
€ 30 miljoen.
Beëindigde activiteiten
Gebrüder Becker GmbH (segment Overig)
Begin 2013 is besloten om de activiteiten van Gebrüder Becker GmbH in Duitsland gecontroleerd af te bouwen.
Gebrüder Becker was actief in het aanleggen van kunststof atletiekbanen en kunstgrasvelden. In 2013 is deze
afbouw gerealiseerd. Het operationele resultaat is negatief. Daar tegenover staat een belastingbate. Per saldo
heeft deze afbouw tot een negatief resultaat geleid van € 1,5 miljoen.
Rail Noorwegen (segment Railsystemen)
Oranjewoud heeft begin januari 2012 de railactiviteiten van zijn dochter Strukton Rail in Noorwegen gestaakt.
Begin 2014 heeft de curator aangegeven dat er een uitkering uit de failliete boedel komt voor de niet-preferente
schuldeisers. Voor Strukton betekent dit dat er een bruto uitkering van ten minste € 1,4 miljoen en maximaal ca.
€ 1,7 miljoen beschikbaar is. Het bedrag van € 1,4 miljoen is verantwoord in het resultaat van 2013.
Financiering en aandelenemissie
Financiering
Voor de overname van Strukton Groep N.V. is in 2010 financiering aangetrokken door Oranjewoud N.V. en zijn
tevens de toen bij Strukton aanwezige kredietfaciliteiten geherfinancierd. De looptijd van deze financieringen
bedraagt drie jaar en eindigde op 29 oktober 2013. Per 1 augustus 2013 zijn zowel voor Oranjewoud N.V. als voor
Strukton Groep N.V. nieuwe financieringsovereenkomsten afgesloten met de banken Rabobank, ABN-Amro en
NIBC. De financieringsarrangementen hebben een looptijd van vier jaar en eindigen op 31 juli 2017 en zijn
afgesloten tegen marktconforme voorwaarden.
Aandelenkapitaal
In 2013 heeft de vennootschap geen nieuwe aandelen uitgegeven. Wel is de Raad van Bestuur van Oranjewoud
N.V. geïnformeerd over het feit dat zijn grootaandeelhouder Gerard Sanderink door de koop van 1.206.312
gewone aandelen A zijn belang in Oranjewoud N.V. heeft uitgebreid naar 95,56%.
Bankconvenanten
Oranjewoud N.V. is het gehele jaar 2013 en per 31 december 2013 compliant ten aanzien van de met de banken
overeengekomen convenanten.
Amortisatie
De totale bruto amortisatie van immateriële vaste activa, Purchase Price Allocation (PPA) afschrijvingen en
overige amortisaties, bedraagt € 16,0 miljoen (2012: € 18,8 miljoen). De amortisatie van immateriële vaste activa
heeft daarmee in 2013 een fors effect op het netto resultaat. Het effect is echter wel aanzienlijk lager dan in
2012. In het verslagjaar 2013 is een bruto bedrag (non cash) van € 11,7 miljoen (2012: € 15,5 miljoen)
gerelateerd aan Purchase Price Allocations geamortiseerd ten laste van het resultaat (zie onderstaande tabel).
Van de bruto amortisatie vloeit een bedrag van € 5,5 miljoen (2012: € 9,8 miljoen) voort uit de amortisatie die is
gerelateerd aan de PPA van Strukton. De amortisaties die voortvloeien uit de Purchase Price Allocations zullen
ook in 2014 en verder nog invloed hebben op het netto resultaat. Op basis van de PPA van Strukton Groep N.V.,
de reeds bestaande amortisaties uit eerdere overnames en op basis van de ultimo 2013 geschatte resterende
economische levensduur zijn de komende jaren de navolgende effecten te verwachten:
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PP A amortisatie (excl. overige amortisatie en excl. P PA afschrijvingen etc.)

Bedragen x € 1.000

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Totaal

Bruto
amortisatie

Excl. Stru kton
Vrijval
Vpb latentie

Netto
resultaat

Bruto
amortisatie

Strukton
Vrijval
Vpb latentie

Netto
resu ltaat

Bruto
amortisatie

Totaal
Vrijval
Vp b late ntie

Netto
resultaat

5 .682
6 .182
4 .963
4 .277
4 .141
3 .298
28. 542

-1.569
-1.699
-1.387
-1.216
-1.170
-926
-7.968

4.112
4.482
3.576
3.061
2.971
2.372
20.575

9.82 4
5.47 4
3.62 6
2.62 9
63 5
0
22.18 8

-2.456
-1.369
-907
-657
-159
0
-5 .547

7.368
4.106
2.720
1.972
476
0
1 6.641

15.506
11.656
8.589
6.906
4.776
3.298
50.730

-4.02 5
-3.06 8
-2.29 4
-1.87 3
-1.32 9
-92 6
-13.51 5

11. 480
8. 588
6. 296
5. 033
3. 447
2. 372
37. 216

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 Groep 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 bank convenanten. 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. 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 voortvloeit uit de overname van Strukton
Groep N.V.
Het netto resultaat, toe te rekenen aan de aandeelhouders van Oranjewoud N.V., is in 2013 € 13,3 miljoen
negatief. Dit negatieve resultaat heeft tot gevolg dat de solvabiliteit verslechtert en dit verlies dient in de nabije
toekomst ook gefinancierd te worden. Tevens dient rekening te worden gehouden met vigerende
bankconvenanten.
De combinatie van bovenstaande feiten leidt tot het voorstel van de Raad van Bestuur om, met goedkeuring van
de Raad van Commissarissen, over het boekjaar 2013 geen dividend uit te keren.
Vooruitzichten
De directie van Oranjewoud N.V. doet geen uitspraak over de verwachtingen voor 2014.
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GECONSOLIDEERDE BALANS
(in duizenden euro's)
Vaste activa
Immateriële vaste activa (1)
Materiële vaste activa (2)
Vastgoedbeleggingen (3)
Geassocieerde deelnemingen (4)
Overige financiële vaste activa (5)
Uitgestelde belastingvorderingen (6)

31-12-2013

31-12-2012
(herzien) *

01-01-2012
(herzien) *

111.009
186.105
10.066
19.689
64.332
19.920

88.319
139.318
9.583
48.991
26.002
10.224

104.804
122.878
4.038
46.590
25.141
5.076

411.121
Vlottende activa
Voorraden (7)
Vorderingen (8)
Onderhanden projecten (9)
Winstbelastingvorderingen
Geldmiddelen en kasequivalenten (10)

32.981
539.758
185.117
8.969
139.945

Totaal activa

322.437
29.933
421.228
169.113
4.378
90.674

308.527
25.882
382.683
145.970
2.026
119.568

906.770

715.326

676.129

1.317.891

1.037.763

984.656

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Agioreserve
Reserve omrekeningsverschillen
Wettelijke reserve deelnemingen
Afdekkingsreserve
Actuariële reserve
Ingehouden winsten
Onverdeeld resultaat

5.688
173.495
1.101
758
(1.883)
(3.765)
84.693
(13.293)

5.688
173.495
2.071
758
(2.137)
(5.403)
61.099
23.594

5.688
173.495
1.724
712
(1.539)
(1.585)
43.286
17.859

Eigen vermogen toe te rekenen
aan aandeelhouders van de
moedermaatschappij
Minderheidsbelangen

246.794
427

259.165
(56)

239.640
126

Groepsvermogen (11)
Langlopende verplichtingen
Uitgestelde personeelsbeloningen (12)
Voorzieningen (13)
Uitgestelde belastingverplichtingen (6)
Langlopende schulden (14)

247.221
26.444
23.321
18.451
151.308

Totaal langlopende verplichtingen
Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Schulden aan kredietinstellingen (10)
Onderhanden projecten (9)
Verschuldigde winstbelasting
Voorzieningen (13)
Overige kortlopende schulden (15)
Totaal kortlopende schulden
Totaal passiva

259.109
24.389
12.665
15.699
8.449

219.524
300.652
80.146
138.893
5.877
3.329
322.249

239.766
17.676
10.173
18.634
88.482

61.202
231.125
48.959
106.510
1.646
3.782
325.430

134.965
200.755
13.307
104.872
6.775
3.372
280.844

851.146

717.452

609.925

1.317.891

1.037.763

984.656

* Herzien voor vergelijkingsdoeleinden in verband met wijzigingen in grondslagen voor pensioenvoorzieningen (IAS 19) en
joint arrangements (IFRS 11).
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING
(in duizenden euro's)

2013

2012
(herzien) *

Netto omzet (18)
Overige bedrijfsopbrengsten (19)

1.962.072
7.000

1.719.754
11.243

Som der bedrijfsopbrengsten

1.969.072

1.730.997

(991.356)

(788.738)

977.716

942.259

Personeelskosten (20)
Overige bedrijfskosten (22)
Afschrijvingen

(779.841)
(153.311)
(47.121)

(709.054)
(163.911)
(43.933)

Totaal bedrijfskosten

(980.273)

(916.898)

(2.557)

25.361

Financieringsopbrengsten (23)
Financieringskosten (23)

3.830
(12.081)

5.533
(11.084)

Saldo financiële baten en lasten

(8.251)

(5.551)

Aandeel resultaat na belastingen geassocieerde deelnemingen (4)

(6.965)

1.613

Resultaat voor belastingen
Belastingen (24)

(17.773)
5.202

21.423
2.083

Resultaat na belastingen

(12.571)

23.506

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de moedermaatschappij
Minderheidsbelangen

(13.293)
722

23.594
(88)

Projectkosten van derden
Toegevoegde Waarde

Bedrijfsresultaat

* Herzien voor vergelijkingsdoeleinden in verband met wijzigingen in grondslagen voor pensioenvoorzieningen (IAS 19) en joint arrangements (IFRS 11).
WINST PER AANDEEL (in euro's)
Netto resultaat per aandeel toe te rekenen aan de aandeelhouders
van de moedermaatschappij (gewoon en verwaterd)
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen
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(0,23)
56.878.147

0,41
56.878.147

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
(in duizenden euro's)

2013

Resultaat na belastingen
Mutaties zonder kasstroom:
Resultaat van geassocieerde deelnemingen
Herwaardering geassocieerde deelnemingen
Winstbelastingen
Financiële baten en lasten
Afschrijvingen
Resultaat op verkoop PPS-projecten
Resultaat op verkoop materiële vaste activa
Badwill verwerving groepsmaatschappij
Mutatie in voorzieningen

noot 1

Kasstroom uit operationele activiteiten voor
mutaties in werkkapitaal
Mutaties in werkkapitaal:
Crediteuren
Overige kortlopende schulden
Voorraden
Onderhanden projecten
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa
Mutaties in werkkapitaal
Ontvangen dividend geassocieerde deelnemingen
Ontvangen rente
Betaalde winstbelastingen

2012
(herzien) *

(12.571)

23.506

6.965
(4.560)
(5.202)
8.251
47.121
(23)
(1.225)
(2.854)

(1.613)
(2.083)
5.551
43.933
137
(6.898)
2.007

35.902

64.540

(41.816)
31.792
976
9.914
(5.988)
34.347
29.225
343
4.174
(2.987)

23.917
(5.909)
(1.881)
(21.669)
(26.411)
(7.373)
(39.326)
510
6.632
(13.468)

30.755

(45.652)

Kasstroom uit gewone bedrijfsvoering
PPS-vorderingen

66.657
(17.253)

18.888
(1.313)

Kasstroom uit operationele activiteiten

49.404

17.575

Investeringen in immateriële vaste activa
noot 1
Investeringen in materiële vaste activa
noot 2
Investeringen in vastgoedbeleggingen
noot 3
Investeringen in geassocieerde deelnemingen
noot 4
Overname deelnemingen
noot 1
Vervreemding deelnemingen
Desinvesteringen in materiële vaste activa, incl. overige mutaties
Desinvesteringen in geassocieerde deelnemingen
noot 4
Mutatie overige financiële vaste activa

(574)
(40.190)
(193)
(757)
(14.025)
3.635
768
1.545

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(770)
(25.929)
(731)
(15.088)
(2.354)
772
(1.439)
(49.791)

Opgenomen leningen
Aflossingen leningen
Overige mutaties
Betaalde rente
Uitgekeerd dividend

64.219
(36.415)
503
(10.823)
-

(45.539)
6.802
(33.218)
(10.103)
(94)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

17.484

(36.613)

Totale netto kasstroom

17.097

(64.577)

Saldo geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari
Koersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

41.715
986

106.264
28

59.799

41.715

Saldo geldmiddelen en kasequivalenten
op 31 december

noot 10

* Herzien voor vergelijkingsdoeleinden in verband met wijzigingen in grondslagen voor pensioenvoorzieningen
(IAS 19) en joint arrangements (IFRS 11).
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Voor de redactie - niet voor publicatie bestemd:
Voor meer informatie:
Oranjewoud N.V.
De heer P.G. Pijper (CFO )
Telefoon: (036) 530 81 91
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 95,56% in
handen van Sanderink Investments B.V. (voorheen Centric B.V.) Oranjewoud N.V. telt ruim 10.500 medewerkers
met een omzet van bijna € 2 miljard in 2013.
Meer informatie vindt u op www.oranjewoudnv.nl
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