
      

– P E R S B E R I C H T –  

DERDE KWARTAALCIJFERS 2009 BEURSFONDS ORANJEWOUD N.V.  

Omzet en winst hoger 

Gouda, 20 november 2009 - Oranjewoud N.V. presenteert haar kwartaalbericht 

over het derde kwartaal van 2009. In het kader van de transparantierichtlijn 

wordt een algemene beschrijving van de financiële positie,  

resultaatontwikkeling en materiële transacties en gebeurtenissen verstrekt. 

 

 

De markt 

Oranjewoud N.V. richt haar activiteiten op de advies- en ingenieursdiensten, realisatie 

en detachering. De drie kernsegmenten van de groep. Oranjewoud is wereldwijd 

actief. Met de overname van het Franse advies- en ingenieursbureau Antea S.A. is de 

geografische footprint uitgebreid. Antea is actief in Frankrijk, Franse overzeese 

gebiedsdelen en Noord-Afrika. 

 

De markten van de drie kernsegmenten zijn ten opzichte van de eerste twee kwartalen 

van 2009 niet veel veranderd. In de diverse deelmarkten zijn lichte positieve en lichte 

negatieve bewegingen zichtbaar. Echter, er is geen sprake van scherpe trendmatige 

wijzigingen.  

 

De omzet in het derde kwartaal van 2009 was ruim € 105 miljoen en groeide met 8% 

ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De netto winst steeg met ruim 3%. De 

groei van de netto winst bleef achter bij de omzetgroei als gevolg van hogere 

offertekosten, enige prijsdruk en afvloeiingskosten (met name in de Verenigde Staten). 

 

 

Prioriteiten 

Oranjewoud streeft naar een structuur waarbij de diverse landenorganisaties sterk zijn 

en goed in staat zijn hun thuismarkten te bedienen. De landenorganisaties zijn het 

fundament van de onderneming. Vanuit dit strategisch vertrekpunt wordt invulling 



   

 pag. 2 

gegeven aan de internationale dienstverlening, waarbij synergie tussen de diverse 

onderdelen van de groep van belang is voor een succesvolle wereldwijde 

dienstverlening. Oranjewoud is op dit moment bezig de structuur van de organisatie 

aan te passen aan genoemde strategische uitgangspunten. Dit proces zal in 2010 

worden afgerond. 

  

Balans en kasstromen 

De balans van Oranjewoud N.V. blijft sterk. De solvabiliteit ultimo het derde kwartaal 

2009 is toegenomen ten opzichte van het derde kwartaal 2008 van 46,6% naar 51,6%. 

De kasstromen en de kaspositie zijn bevredigend en in lijn met de verwachtingen. 

 

Vooruitzichten 

Per 1 oktober 2009 heeft Oranjewoud N.V. het Franse advies- en ingenieursbureau 

Antea S.A. overgenomen. Dit bedrijf, met ongeveer vierhonderd medewerkers en  

circa €  50 miljoen omzet, is vooral actief op het gebied van milieu en water. Antea 

heeft een goed klantenportfolio, zowel publiek als privaat. Naast projecten in Frankrijk 

zelf, worden er ook projecten uitgevoerd in de Franse overzeese gebiedsdelen en 

Noord-Afrika. Met deze overname wordt verder invulling gegeven aan de strategische 

keuze van Oranjewoud om haar geografische footprint en daarmee de dienstverlening 

voor internationaal opererende bedrijven op het gebied van milieu verder uit te 

bouwen. 

 

De directie van Oranjewoud handhaaft haar neutrale opvatting ten aanzien van de 

omzet en winstontwikkeling voor de komende kwartalen. Dit betekent dat er 

vergelijkbare prestaties worden verwacht qua omzet en resultaat als in de eerste drie 

kwartalen van 2009.  
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Kerncijfers  
 
Bedragen x € 1.000     

          

     derde kwartaal         eerste 9 maanden 

  2009 2008 2009 2008 

          

Omzet 105.494 97.705 289.966 269.496 

EBITA 5.976 7.747 15.987 19.186 

Amortisation 1.488 2.920 3.916 7.932 

Resultaat uit doorlopende bedrijfs-         

activiteiten na belastingen 3.701 3.461 8.970 7.552 

Resultaat na belastingen uit         

beëindigde bedrijfsactiviteiten   121   293 

Resultaat na belastingen 3.701 3.582 8.970 7.845 

          

     

         

  30-09-2009 30-09-2008 31-12-2008  

         

         

Eigen Vermogen toe te rekenen aan       

aandeelhouders moedermaatschappij 117.664 99.564 108.681  

Totaal Vermogen 228.054 213.482 219.386  

Geldmiddelen en kasequivalenten 23.215 135 13.655  

         

         

Orderportefeuille 177.534 174.461 173.881  

         

 
 

Deze cijfers zijn ontleend aan de administratie van Oranjewoud N.V. Op deze cijfers is 

geen accountantscontrole toegepast. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Voor meer informatie: 
De heer ir. G.P. Sanderink 
Algemeen directeur 
Telefoon: (0182) 64 80 00 
 
De heer P.G. Pijper 
CFO 
Telefoon: (036) 350 81 91 
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Over Oranjewoud N.V. 

Oranjewoud N.V. is actief op het gebied van ingenieurs- en adviesdiensten. De 
organisatie is leverancier van kwalitatief hoogwaardige diensten op het brede terrein 
van infrastructuur, stedelijke ontwikkeling, bouw, natuur en landschap, milieu en 
veiligheid, vastgoedzaken en sport- en vrijetijdsvoorzieningen. Oranjewoud verzorgt 
daarbij het gehele traject van studie, advies, ontwerp, planvoorbereiding en 
directievoering tot realisatie, beheer en exploitatie. Het uitgangspunt hierbij is het 
werken in een wereld vol mogelijkheden. Als ondernemende organisatie doet 
Oranjewoud dit met karakter, op mensgerichte wijze en altijd met duurzame 
ontwikkeling in het achterhoofd. 
 
Oranjewoud heeft kantoren in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en 
de Verenigde Staten. 
 
Oranjewoud N.V. is genoteerd aan de officiële Markt van Euronext NV te Amsterdam 
en is voor 89.89% in handen van Centric B.V.  
 
Meer informatie vindt u op www.oranjewoud.nl. 
 


