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Eerste kwartaalcijfers 2012 beursfonds Oranjewoud N.V. 
 

Gouda, 18 mei 2012 - Oranjewoud N.V. presenteert zijn kwartaalbericht over het eerste kwartaal van 2012. In 

het kader van de transparantierichtlijn wordt op kwartaalbasis een algemene beschrijving van de financiële 

positie, resultaatontwikkeling en materiële transacties en gebeurtenissen verstrekt. 

 

Afname operationeel resultaat, lichte verbetering netto resultaat 

• Netto omzet met 5,6% gedaald naar € 330,6 miljoen (2011: € 350,3 miljoen) 

• Operationeel resultaat (EBITDA) gedaald met 45,8% naar € 3,1 miljoen (2011: € 5,7 miljoen) 

• Amortisatie (non-cash) afgenomen met 48% tot € 2,4 miljoen (2011: € 4,7 miljoen) 

• Geringe verbetering netto resultaat tot € 3,8 miljoen negatief (2011: € 3,9 miljoen negatief) 

• Orderportefeuille licht gedaald naar € 2.363 miljoen (2011: € 2.478 miljoen) 

• Solvabiliteit fors verbeterd naar 22,3% (2011: 14,2%) 

• Overname Ooms afgerond op 5 januari 2012 

 

Informatie over de vennootschap 

Oranjewoud N.V. richt zijn activiteiten op Advies- en ingenieursdiensten, Railinframarkt, Civiele inframarkt, 

Gebouwen: Bouw, Technisch beheer en Installatiemanagement en Overig (m.n. Realisatie en Detachering), de  

segmenten van de Groep. 

 

De markt 

Het segment Advies- en ingenieursdiensten heeft een bemoedigend eerste kwartaal van 2012 achter de rug. 

De omzet was fractioneel hoger dan vorig jaar en dan de verwachting. De focus is gericht op de sectoren 

Infrastructuur, Milieu, Ruimtelijke Ontwikkeling en Water. Het beeld is dat in Europa de marktomstandigheden 

lastig zijn. Er is sprake van margedruk en ook de bezettingsgraad is als gevolg van de marktomstandigheden 

lager. In de Verenigde Staten en Colombia is er sprake van betere omstandigheden.  

  

In Nederland is een licht lagere omzet gerealiseerd dan vorig jaar, maar duidelijk hoger dan verwacht. De 

marges en de bezetting staan echter onder druk en het op peil houden van de orderportefeuille blijft lastig. Het 

resultaat was weliswaar boven verwachting, maar lager dan vorig jaar. In Frankrijk realiseerde Antea France 

een omzet boven begroot en vorig jaar. Het resultaat was conform vorig jaar, maar lager dan de verwachting 

als gevolg van margedruk. De orderportefeuille is conform vorig jaar. In België  presteert Antea Belgium qua 

omzet en resultaat conform begroot en vorig jaar, echter de resultaatsbijdrage is nog steeds licht negatief. De 

orderportefeuille en de kwaliteit hiervan zijn goed. In de Verenigde Staten zijn omzet en resultaat van Antea 

USA beter dan vorig jaar, maar lager dan begroot. GeoIngeniería in Colombia acteert conform vorig jaar en 

conform verwachting, met een positieve resultaatsbijdrage. 

 

De resultaten bij het segment Railinframarkt zijn lager, zowel in Nederland als in het buitenland. In Nederland 

is er sprake van margedruk bij diverse contracten die voor spoorbeheerder ProRail worden uitgevoerd.  

Zweden laat een verbetering van resultaten zien. De potentiële belasting bate op het liquidatieverlies uit 

hoofde van het faillissement (begin januari 2012) van de railactiviteiten in Noorwegen is nog niet in de cijfers 

verwerkt en zal pas na de afronding van de feitelijke liquidatie worden verwerkt.  

 

Het segment Civiele inframarkt heeft een positieve resultaatsbijdrage. Er is sprake van een goede bezetting bij 

de diverse bedrijfsonderdelen en de projecten ondertunneling A2 Maastricht en het verlengen en aanpassen 

van de rijksweg A15 op de Tweede Maasvlakte geven een goede basis voor de  omzet en het resultaat in de 

komende jaren. De overname van de infra activiteiten van Ooms begin januari 2012 zal de marktpositie verder 

versterken. Op 18 mei jl. is aangekondigd dat Oranjewoud N.V. in de Nederlandse civiele inframarkt het 
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voornemen heeft om de infrastructuur activiteiten van Rasenberg over te nemen. Voor meer informatie wordt 

verwezen naar het persbericht dat ter zake is gepubliceerd. 

 

De omzet en het resultaat van het segment Gebouwen: Bouw zijn op hetzelfde niveau als vorig jaar, dat wil 

zeggen een beperkte positieve bijdrage. De marktomstandigheden blijven moeilijk. De orderportefeuille voor 

2012 is goed gevuld. 

 

De omzet en het resultaat van het segment Technisch beheer en Installatiemanagement zijn conform budget 

en lager dan vorig jaar. Ondanks de margedruk is er sprake van een bestendige positieve resultaatsbijdrage. De 

afgelopen periode zijn er diverse nieuwe opdrachten verworven en daarmee is de orderontvangst op peil. 

 

In het segment Overig, bestaande uit m.n. Realisatie en Detachering, liggen omzet en resultaat in het eerste 

kwartaal van 2012 hoger dan begroot en lager dan vorig jaar.  De orderportefeuille is lager dan vorig jaar. 

 

 

Oranjewoud N.V. 

bedragen x € 1.000 

1Q 2012 1Q 2011 Verschil % Verschil  

Omzet 330.601 350.307 -19.706 -5,6% 

EBITDA 3.068 5.659 -2.591 -45,8% 

Amortisatie 2.430 4.673 -2.243 -48,0% 

     

Resultaat na belastingen -3.845 -3.949 104 2,6% 

    Eigen Vermogen toe te rekenen aan 

aandeelhouders moedermaatschappij 236.253 167.639 68.614 40,9% 

Totaal Vermogen 1.061.503 1.183.256 -121.753 -10,3% 

Geldmiddelen en kasequivalenten 88.773 97.393 -8.620 -8,9% 

     

Orderportefeuille 2.362.881 2.478.159 -115.278 -4,7% 

     

 

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

 

 

Toelichting op omzet en resultaat 

De ontwikkeling van omzet en resultaat in het kalenderjaar wordt beïnvloed door seizoenseffecten. 

Traditioneel ontwikkelen de omzet en het resultaat in het kalenderjaar zich in het tweede halfjaar sterker dan 

in het eerste halfjaar. Dit seizoenspatroon is er met name in de segmenten Railinframarkt, Civiele inframarkt en 

Gebouwen: Bouw alsmede bij Realisatie als onderdeel van het segment Overig. Het zwaartepunt qua omzet en 

resultaat ligt in de komende kwartalen (Rail, Civiel en Bouw Q2, Q3 en Q4 en Realisatie Q2 en Q3). 

De amortisatie is € 2,2 mln. lager dan vorig jaar door lagere amortisaties gerelateerd aan immateriële activa 

betreffende de acquisitie van Strukton. De amortisatie van de in de betreffende PPA geïdentificeerde waarde 

van de orderportefeuille verloopt sterk degressief. 

 

Kapitaalstructuur 

De directie van Oranjewoud N.V. is geïnformeerd over het feit dat zijn grootaandeelhouders Project Holland 

Deelnemingen B.V. en Gerard Sanderink (door Centric B.V.) een overeenkomst met elkaar hebben gesloten 

waarbij Project Holland Deelnemingen B.V. zijn aandelen B per 29 juni 2012 zal overdragen aan Centric B.V. 

Deze overeenkomst is een uitwerking van de overeenkomst waarvan Oranjewoud N.V. in zijn persbericht d.d. 

20 september 2011 melding heeft gemaakt. Het aandeel van Centric b.v. in Oranjewoud N.V. wordt na 

bovengenoemde transactie 93,44.%  
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Balans en kasstromen 

De solvabiliteit ultimo het eerste kwartaal 2012 is 22,3% (excl. PPS-projecten ca. 26%). Ultimo het eerste 

kwartaal 2011 was de solvabiliteit 14,2% (excl. PPS-projecten ca. 18%). De forse stijging is het gevolg van het 

vergroten van het eigen vermogen door het converteren van (achtergestelde) leningen en door de uitgifte van 

aandelen alsmede door winstinhouding en door het verkorten van de balans door het aflossen van 

bankschulden en focus op werkkapitaal beheer. 

De kasstromen en de kaspositie zijn in lijn met de verwachtingen. Oranjewoud N.V. is compliant met de ratio's 

zoals opgenomen in de bankconvenanten. 

Oranjewoud N.V. richt zich op het beheersen van het werkkapitaal. Dit zowel om redenen van 

risicomanagement, als om te voldoen aan de bankconvenanten en om voldoende cashmiddelen beschikbaar te 

hebben om acquisities in de segmenten van de groep te kunnen verrichten. 

 

Vooruitzichten 

De directie van Oranjewoud N.V. doet geen uitspraak over omzet en resultaat voor het gehele jaar 2012. 

 

 

 

 

Voor meer informatie: 

 

Oranjewoud N.V. 

De heer P.G. Pijper, CFO 

Telefoon: 036 530 81 91 

pieter.pijper@oranjewoud.nl 

 

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 83,58% in 

handen van Centric B.V. Ze telt ongeveer 9.400 medewerkers met een omzet van € 1,7 miljard in 2011. 

 

Meer informatie vindt u op www.oranjewoud.nl/ir 

 


