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Goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De afronding van het jaarverslag 2019 van Oranjewoud N.V. was vertraagd door de impact van de Covid-19
pandemie op de (financiële) organisatie van Oranjewoud, zijn externe adviseurs, en de vrijwel geheel off-site
uitgevoerde controlewerkzaamheden door de externe accountant.
Na een zorgvuldig proces heeft de accountant een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening
2019 van Oranjewoud N.V. De kernpunten van de controle zijn met de commissarissen besproken en beschreven in
de controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

Kernpunten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Opbrengsten van contracten met klanten 2,4 miljard euro (2018: 2,3 miljard euro)
Operationeel resultaat (Ebitda) 105,1 miljoen euro (pre IFRS 16 63,4 miljoen euro) (2018: 72,4 miljoen euro)
Nettoresultaat gedaald met 19,3 miljoen euro van 15,4 miljoen euro winst naar 3,9 miljoen euro verlies
Resultaten 2019 fors negatief beïnvloed door een aantal onderhoudscontracten in Nederland en een groot
contract in Denemarken, beide bij Railsystemen
Antea Group (Advies- en ingenieursdiensten) segment met hoogste operationele resultaat (43,8 miljoen euro)
Orderportefeuille 3,1 miljard euro (2018: 3,2 miljard euro)
De uitbraak van Covid-19 heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld, de Groep heeft diverse maatregelen
genomen om het effect van Covid-19 te mitigeren
Op dit moment zijn de gevolgen voor onze bedrijfsactiviteiten en onze resultaten beperkt
Hoewel onzeker, zijn wij op dit moment niet van mening dat de gevolgen van het Covid-19-virus een materieel
negatief effect zullen hebben op onze financiële conditie of liquiditeit

Omzet en resultaat

2019 *

Resultaat (bedragen x € 1 mln.)
Opbrengsten van contracten met klanten
Ebitda
Nettoresultaat (na belasting)
Totale netto kasstroom

2.365,8
105,1
(3,9)
10,3

Vermogen (bedragen x € 1 mln.)
Eigen vermogen (EV)
Totaal vermogen (TV)
EV/TV
Medewerkers (headcount)
Aantal ultimo boekjaar
Orderportefeuille (bedragen x € 1 mln.)
Advies- en ingenieursdiensten
Railsystemen
Civiele infrastructuur
Techniek en gebouwen
Overig
Totaal

2018 **

2.268,8
72,4
15,4
86,0

2017

2016

2015

2.384,7
96,9
40,1
(11,7)

2.315,6
71,4
13,9
43,9

2.305,6
88,7
19,2
56,5

285,9
1.689,5
16,9%

285,4
1.629,3
17,5%

311,3
1.436,9
21,7%

273,9
1.632,8
16,8%

242,1
1.661,3
14,6%

10216

10275

10232

9864

10187

272,3
1.499,5
585,9
767,2
17,7
3.142,7

239,0
1.881,4
442,0
619,3
16,7
3.198,3

241,7
1.896,8
612,5
549,3
16,9
3.317,2

234,9
1.486,0
861,0
502,0
16,4
3.100,3

248,6
1.290,0
1.390,2
538,2
12,0
3.479,0

* Na stelselwijziging in de jaarverslaggevingsregels op het gebied van Lease accounting (IFRS 16).
** Na stelselwijzigingen in de jaarverslaggevingsregels op het gebied van Financiële instrumenten (IFRS 9)
en Opbrengsten van contracten met klanten (IFRS 15).
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Inleiding
De facto is Oranjewoud N.V. samengesteld uit een tweetal groepen, te weten Antea Group en Strukton Groep. Ook
in 2019 hebben de Board van Antea Group en de Groepsdirectie van Strukton Groep beide separaat veel effort
gestoken in het verder ontwikkelen en verbeteren van een onderscheidende strategie.

Hoofdpunten
De resultaten over het jaar 2019 zijn fors negatief beïnvloed door de slechte performance van een aantal
onderhoudscontracten in Nederland en een groot contract in Denemarken, beide bij Railsystemen.
Belangrijk in 2019 is dat:
• De Groep na vier winstgevende jaren op rij in 2019 een verlies heeft geleden van 3,9 miljoen euro
• Alle segmenten in 2019 een positief operationeel resultaat scoren
• Het operationeel resultaat van het segment Railsystemen fors is gedaald
• Het operationeel resultaat van de segmenten Civiele infrastructuur, Techniek en gebouwen en Advies- en
ingenieursdiensten (Antea Group) is verbeterd
• De continuïteit van de Groep is gewaarborgd door de verlenging van de (ringfenced) financiering van Strukton
Groep N.V. met zes maanden tot 13 oktober 2021
• Hoewel onzeker, zijn wij op dit moment niet van mening dat de gevolgen van het Covid-19-virus een materieel
negatief effect zullen hebben op onze financiële conditie of liquiditeit
Oranjewoud heeft in 2019 opbrengsten van contracten met klanten gerealiseerd van 2,4 miljard euro (2018: 2,3
miljard euro). De Groep is tevreden over de opbrengsten van de contracten met klanten; groei daarvan is geen doel
op zich.
De omzetgroei in het segment Advies- en ingenieursdiensten (Antea Group), een toename met 21,4 miljoen euro tot
438,6 miljoen euro, werd met name gerealiseerd door Antea Group Nederland, Antea Group USA en door de
acquisitie van Antea Group Polen. Het segment Railsystemen zag de omzet met 63,4 miljoen euro toenemen tot
890,0 miljoen euro. Bij Civiele infrastructuur daalde de omzet met 27,6 miljoen euro tot 552,6 miljoen euro. De
omzet in het segment Techniek en gebouwen steeg met 40,2 miljoen tot 408,1 miljoen euro.
Het operationeel resultaat (ebitda) steeg in 2019 met 32,7 miljoen euro van 72,4 miljoen euro naar 105,1 miljoen
euro. Deze stijging is voor 41,7 miljoen euro het gevolg van de implementatie van IFRS 16 ‘Lease accounting’. De
onderliggende verandering (pre IFRS 16) is derhalve een verslechtering van 9,0 miljoen euro. Een verbeterde
performance (pre IFRS 16) is er bij Techniek en gebouwen (+4,8 miljoen euro), Civiele infrastructuur (+4,3 miljoen
euro) en Advies- en ingenieursdiensten (+0,9 miljoen euro). Een forse verslechtering is er bij Railsystemen (-16,9
miljoen euro) en Overig (-2,1 miljoen euro).
Het netto resultaat daalde in 2019 met 19,3 miljoen euro van 15,4 miljoen euro winst naar 3,9 miljoen euro verlies.

Strategie
De hoofdpunten van de strategie zien op:
• Onderscheidend vermogen creëren en uitnutten
• Investeren in technologie en specialistische producten
• Focus op innovatie en digitale transformatie
• Optimaliseren van het risicoprofiel van projecten
• Evenwicht tussen omzet-risico-resultaat
• Business development in geselecteerde sectoren en landen
• Synergie binnen en tussen segmenten
Strukton Groep brengt steeds meer focus aan in wat ze wel én niet doen. De enorme hoeveelheid domeinkennis en
vakmanschap die ze in huis hebben, combineren zij met hoogwaardige technologie. Deze drie-eenheid geeft hen een
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sterke positie in het onderhoud en beheer. Dankzij het gerichte gebruik van data en assetmanagement onderscheidt
Strukton zich. De onderhouds- en beheercontracten zorgen voor een stabiele basis van het bedrijf. Daarnaast richt
Strukton zich op projecten en werkzaamheden met een beheersbaar risicoprofiel en een goede verdiencapaciteit.
Onrealistisch lage inschrijvingen om projecten te verwerven, worden vermeden. Strukton kiest voor
voorspelbaarheid, kwaliteit en vertrouwen.
Strukton richt zich op opdrachten en groei in Europa, het Midden-Oosten, de Verenigde Staten, Canada en Australië.
Ook buiten deze gebieden ziet Strukton kansen. Strukton sluit op projectbasis selectief aan bij wereldwijde
ontwikkelingen, waaronder urbanisatie en de daarmee gepaard gaande groeiende behoefte aan metro’s en lightrail.
Het segment Railsystemen (Strukton Rail) boekt in Italië goede resultaten en in Zweden en België heeft het de
stijgende lijn weer gevonden. De Nederlandse projectentak presteert ook naar behoren. We leveren mooie
projecten op en de sfeer in het bedrijfsonderdeel is zeer positief. In Amerika en Australië, onze nieuwe markten,
timmeren we nog steeds goed aan de weg met dienstverlening op basis van data en smart maintenance.
De prestatiegerichte onderhoudscontracten (PGO-contracten) in Nederland baren ons zorgen. Ondanks het feit dat
ProRail al een aantal jaren bezig was met deze contracten, kunnen wij stellen dat zowel ProRail als de aannemers
(opdrachtnemers) niet goed voorbereid waren op deze nieuwe contractvorm. De komende twee jaar zal gewerkt
moeten worden aan de misverstanden rond deze contracten en zullen partijen zich beter moeten voorbereiden op
de volgende serie aanbestedingen. De Groep is nu bezig op een aantal fronten de zaak te verbeteren door gebruik te
maken van moderne tools, een betere werkmethodiek en een goede dialoog met de opdrachtgever.
Extra zorg gaat ook uit naar het F-Bane-contract voor de aanleg van ERTMS, het nieuwe Europese
railverkeersmanagementsysteem, in ongeveer de helft van Denemarken. Voor de Groep is dit een belangrijk project
voor de toekomst, aangezien alle Europese landen naar dit systeem overgaan. Dit project bleek niet goed
gemanaged. Wij hebben ingrijpende stappen gezet in het management en gaan ervan uit dat vanaf 2020 dit project
een goede weg vooruit zal vinden. Met de ervaringen die wij opgedaan hebben, verwachten wij in Europa in de
toekomst meer ERTMS-projecten uit te voeren.
Na jaren van tegenvallende resultaten heeft het segment Civiele infrastructuur (Strukton Civiel) de weg omhoog
weer gevonden. De nadrukkelijke samenwerking met Strukton Rail blijkt een goede zet. De werkzaamheden voor de
aanleg van de metro in Riyad lopen op schema. Inmiddels rijden de metro’s op grote delen van de lijnen 4, 5 en 6 in
de testfase en de verwachting is dat alle metrostellen in de loop van 2021 zullen rijden. De projectdelen die later in
opdracht zijn gegeven, zoals de twee stations bij het vliegveld en het science park, zijn waarschijnlijk eind 2021 klaar.
Vanwege de verwachte risico’s bij de afronding van het project is de resultaatsbijdrage in 2019 beperkt.
In 2019 heeft Strukton Integrale Projecten een zeer belangrijke mijlpaal gehaald: de herfinanciering van de
projectfinanciering van het project A15. De capaciteitsuitbreiding van de snelweg A15 tussen de Maasvlakte en het
Vaanplein is in 2015 afgerond, waarna de onderhoudsfase is ingegaan voor een periode van twintig jaar. De
herfinanciering is gedaan om te kunnen profiteren van de gunstiger geworden financieringsvoorwaarden in
vergelijking met de oorspronkelijk afgesloten financieringen in 2010 en met het vooruitzicht van een stabiele
resterende onderhoudsperiode van nog vijftien jaar. Met het financiële resultaat van de herfinanciering, waarvan
ook de opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft kunnen profiteren, kon ook de business case van het beheer en
onderhoud zodanig worden verbeterd dat er nu zicht is op een duurzaam positief rendement.
Het segment Techniek en gebouwen (Strukton Worksphere) heeft in 2019 verder gebouwd aan een stabiele en
solide organisatie. Dat is gelukt dankzij onze kritische blik: alleen werken binnenhalen die passen bij onze ambities
en expertise. We willen het beste, meest duurzame beheer- en onderhoudsbedrijf en ontwikkelend bouwbedrijf zijn,
gebruikmakend van onze sterke technologiecomponent. We hebben veel nieuwe onderhoudscontracten verworven
bij toonaangevende opdrachtgevers. Ook in de projecten heeft Strukton Worksphere in 2019 goede resultaten laten
zien. Zo hebben we onder andere de opdracht verworven bij een grote financiële instelling voor een duurzame en
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circulaire renovatie van het hoofdkantoor in Amsterdam. Strukton Worksphere beschikt over een goed gevulde
orderportefeuille.
Het segment Advies- en ingenieursdiensten (Antea Group) is een internationaal advies- en ingenieursbedrijf,
gespecialiseerd in full-service oplossingen op het gebied van milieu, water, infrastructuur en ruimtelijke ordening.
Door strategisch denken, multidisciplinaire perspectieven en technische expertise te combineren, kunnen we zeer
effectief de uitdagingen van onze klanten - we leveren duurzame resultaten voor een betere toekomst - oplossen.
De landenorganisaties van Antea Group zijn gericht op de ontplooiing van activiteiten in het eigen land. Overstijgend
is Antea Group als groep actief in internationale tenders – bijvoorbeeld voor donororganisaties - en in
productontwikkeling en innovaties en digitale transformatie als ook in internationale speerpunten, bijvoorbeeld op
het gebied van water, remediation en data- en assetmanagement.
Met meer dan 3.250 medewerkers over de hele wereld, bedienen we klanten variërend van wereldwijde
energiebedrijven en fabrikanten tot donororganisaties, nationale overheden en lokale gemeenten.
Elke dag is onze ambitie om onze activiteiten duurzaam te laten groeien door een internationale onderneming op te
bouwen die de expertise van onze bronnen benut om innovatieve oplossingen te leveren aan partner cliënten over
de hele wereld.
Wij bieden client value via een gevarieerd portfolio van advies- en ingenieursdiensten die rekening houden met de
actuele uitdagingen van de markt en fit-for-purpose oplossingen promoten. Onze mensen zijn gepassioneerd voor
hun vak en werken aan het vertalen van complexe vereisten naar haalbare acties. We zijn agile en adaptief van aard,
in staat om te innoveren en optimaal gebruik te maken van onze wereldwijde middelen om toonaangevend te
blijven in de sector. Door Antea Group te engagen, profiteren klanten van succesvolle projecten die de aarde
beschermen, business groei mogelijk maken en sociaal welzijn waarborgen.
De resultaten van 2019 van Antea Group waren nog beter dan die van het jaar daarvoor. Verbetering door innovatie:
zo laten 2019 en 2018 zich het beste samenvatten. Twee jaren waarin we volop hebben geïnvesteerd in ons
innovatief vermogen en waarin we de eerste vruchten mochten plukken van innovaties. Daarnaast wisten we onze
positie als internationaal bureau verder uit te bouwen. Onder meer door te zorgen voor groeiende internationale
verbinding tussen de landenorganisaties.
Antea Group Nederland wist voor de derde keer op rij het beste resultaat ooit neer te zetten. Dankzij het
duizenddagenplan wisten we onze zichtbaarheid, winstgevendheid, klantfocus en innovatief vermogen te vergroten.
Antea Group België presteerde goed in 2019, maar kon de performance van 2018 niet evenaren.
Gecontinueerde positieve ontwikkelingen zagen we in 2019 in de voor Antea Group belangrijke landen Frankrijk en
de Verenigde Staten. Antea Group USA zag een flinke winstgroei. Dit is te danken aan diversificatie in diensten en
klanten en verbeterde productiviteit. In Frankrijk hebben we de afgelopen drie jaar fors geïnvesteerd in de
optimalisatie van de organisatie, onder andere met het programma ‘smart builders’. Dit betaalde zich in 2019 uit in
een resultaatverbetering.
Iceacsa Grupo in Spanje en Latijns Amerika droeg in 2019 evenals in 2018 positief bij aan het groepsresultaat. Dat
geldt ook voor Antea Group India en Antea Group Brazil.
Antea Group Polen droeg vanaf de overname op 29 mei 2019 bij aan de omzet en het resultaat van de Groep en was
tevens belangrijk in de expansie van de Groep richting het oosten van Europa.

Financiering
Op 13 april 2018 heeft Strukton een nieuwe financiering afgesloten voor een periode van drie jaar, met twee keer
een verlengingsoptie van een jaar. In juni 2020 heeft Strukton Groep zijn financiering verlengd met zes maanden tot
13 oktober 2021. Voor 2021 is een herfinanciering voorzien voor meerdere jaren.
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Gebeurtenissen na balansdatum
De uitbraak van Covid-19 heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld. Maatregelen die door diverse overheden zijn
genomen om het virus in te perken, hebben negatieve gevolgen gehad voor de economische activiteit. De Groep
heeft maatregelen genomen om de effecten van het Covid-19-virus te bewaken en te voorkomen, zoals veiligheidsen gezondheidsmaatregelen voor onze medewerkers (zoals social distancing en thuiswerken) en het zeker stellen
van de aanvoer van materialen die essentieel zijn voor onze bedrijfsprocessen.
In dit stadium zijn de gevolgen voor onze bedrijfsactiviteiten en onze resultaten beperkt, maar per segment en per
land verschillend. Een aantal segmenten werkt in vitale sectoren.
Om de impact van de Covid-19 uitbraak op de samenleving te beperken, is het zowel voor onze opdrachtgevers als
voor de Groep van belang dat de werkzaamheden zoveel mogelijk doorgaan. In diverse landen waar de Groep actief
is, zijn we geconfronteerd met een teruggang in activiteiten. Op dit moment zijn er geen indicaties dat de Groep niet
aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.
Overheden in de landen waarin wij actief zijn, hebben aangekondigd en aangetoond steunmaatregelen door te
voeren waardoor de gevolgen van de uitbraak van Covid-19 voor onze resultaten en liquiditeit beperkt kunnen
worden. Op dit moment onderzoeken wij in hoeverre wij een beroep kunnen doen op die overheidssteun in de
landen waarin wij actief zijn. In een aantal landen (Nederland, België, Frankrijk, de Verenigde Staten, Denemarken,
Italië en Spanje) hebben we een beroep gedaan op overheidssteun en is er steun toegezegd en ontvangen.
Wij zullen het beleid en het advies van de diverse nationale instellingen blijven volgen en zullen tegelijkertijd ons
uiterste best doen om onze activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten zonder daarbij de gezondheid van
onze medewerkers in gevaar te brengen. Hoewel onzeker, zijn wij op dit moment niet van mening dat de gevolgen
van het Covid-19-virus een materieel negatief effect zullen hebben op onze financiële conditie of liquiditeit.

Segmentatie
Oranjewoud N.V. rapporteert over de segmenten Advies- en ingenieursdiensten, Railsystemen, Civiele
infrastructuur, Techniek en gebouwen en Overig.

Advies- en ingenieursdiensten
in EUR x miljoen
Opbrengsten contracten klanten
Operationeel resultaat (ebitda)
Ebitda pre IFRS 16
Orderportefeuille
Aantal medewerkers (ultimo)

2019
438,6
43,8
32,3
272
3267

2018
417,2
31,4
31,4
239
3213

De opbrengsten van contracten met klanten in het segment Advies- en ingenieursdiensten zijn in 2019 438,6 miljoen
euro (2018: 417,2 miljoen euro). Het operationeel resultaat is 43,8 miljoen euro (Ebitda pre IFRS 16 32,3 miljoen
euro; 2018: 31,4 miljoen euro). De stijging van het aantal medewerkers per ultimo 2019 tot 3267 (2018: 3213) is met
name het gevolg van de acquisitie van Antea Polen.
De economie in Nederland was in 2019 uitdagend. De arbeidsmarkt bleef verhit met als gevolg veel vraag naar
goede arbeidskrachten terwijl het aanbod krap blijft. PAS en PFAS zijn een uitdaging, maar ook een kans. Antea
Nederland heeft in 2019 zijn leidende positie kunnen vasthouden en heeft wederom een hogere omzet en hoger
operationeel resultaat gerealiseerd. De orderportefeuille is gestegen naar 104,1 miljoen euro (2018: 91,2 miljoen
euro). Het aantal medewerkers is met 1481 gering lager dan in 2018 (1487).
Werkkapitaal beheer, prijsdruk en sterke concurrentie hebben in 2019 de ontwikkeling in België beïnvloed. Antea
België heeft daardoor een nagenoeg stabiele omzet, maar een lager operationeel resultaat gerealiseerd. De
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orderportefeuille is gestegen naar 35,9 miljoen euro (2018: 32,1 miljoen euro). Het aantal medewerkers is gering
gedaald (2019: 202 en 2018: 207).
De economie in Frankrijk was stabiel in 2019, maar in december hadden ongelimiteerde stakingen invloed. De
werkloosheid is dalend en wij hebben vertrouwen in ons business development. Antea Frankrijk heeft in november
2019 zijn 25-jarig bestaan gevierd. De omzet en het operationeel resultaat zijn in 2019 gestegen. De
orderportefeuille is gegroeid naar 58,8 miljoen euro (2018: 56,6 miljoen euro). Het aantal medewerkers is gestegen
tot 855 (2018: 837).
De diversificatie van het producten- en dienstenaanbod door Antea Group in de Verenigde Staten is ook in 2019
doorgezet. De omzet en het operationeel resultaat zijn gestegen. Dit is mede te danken aan een verbeterde
productiviteit. De orderportefeuille is gegroeid naar 52,1 miljoen euro (2018: 44,3 miljoen euro) en het aantal
medewerkers is gestegen tot 399 (2018: 384).
Iceacsa Grupo in Spanje en Latijns Amerika alsmede Antea Group in Brazilië, India en Polen hebben in 2019 naar
tevredenheid gepresteerd. Zowel de omzet als het operationeel resultaat hebben positief bijgedragen aan het
resultaat van het segment Advies- en ingenieursdiensten.

Railsystemen
Tot de kernactiviteiten van Strukton Rail behoren nieuwbouw, vernieuwing, beheer en onderhoud van
spoorinfrastructuur, zowel heavy rail als light rail (inclusief tractie en bovenleiding, seinwezen, telecommunicatie en
informatie- en besturingssystemen), ontwerp, bouw, installatie en inbedrijfstelling van elektrische systemen voor
rolling stock, data-acquisitie en datamanagement en systeemintegratie. Strukton Rail is gespecialiseerd in
assetmanagement, hooggemechaniseerde werkmethodes, monitoringsystemen, meet- en inspectiesystemen,
energiesystemen, tractie-elektronica en boordnetsystemen en installatie en integratie van ERTMS en andere
treinbeveiligingssystemen.
in EUR x miljoen
Opbrengsten contracten klanten
Operationeel resultaat (ebitda)
Ebitda pre IFRS 16
Orderportefeuille
Aantal medewerkers (ultimo)

2019
890,0
30,9
14,0
1.500
3780

2018
826,6
30,9
30,9
1.881
3817

De slechte performance van een aantal onderhoudscontracten in Nederland en een groot contract in Denemarken
hebben geleid tot een tegenvallend operationeel resultaat van het segment Railsystemen. Strukton Rail heeft in
Italië en Zweden daarentegen een uitstekend resultaat gerealiseerd en ook projecten in Nederland hebben een
prima bijdrage geleverd aan het resultaat. De activiteiten van Strukton Rolling Stock zijn verlieslatend.
Bij het segment Railsystemen is de orderportefeuille in Nederland gedaald ten opzichte van voorgaand jaar. Ook
Zweden en Italië hebben een lagere orderportefeuille.

Civiele infrastructuur
Tot de kernactiviteiten van Strukton Civiel behoren ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van geïntegreerde
infrastructurele projecten, kunstwerken, wegenbouw, waterbouw, betonbouw, circulair bouwen, opwekking en
distributie van (duurzame) energie en ondergronds bouwen. Strukton Civiel is gespecialiseerd in
funderingstechnieken, afzinken en onderwatertechnieken, bitumen, injectietechnieken, milieutechniek,
assetmanagement, brugoverlagingen, verkeerstechnieken (verkeers- en tunneltechnische installaties), prefab beton,
geluidsschermen, grond- en afvalstoffenbeheer, verkeersgeleidingen, incidentmanagement, renovatie van bruggen
en sluizen, persen, schuiven en vijzelen en spoorgebonden civiele infra.
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in EUR x miljoen
Opbrengsten contracten klanten
Operationeel resultaat (ebitda)
Ebitda pre IFRS 16
Orderportefeuille
Aantal medewerkers (ultimo)

2019
552,6
11,9
5,4
586
1187

2018
580,2
1,1
1,1
442
1291

Het segment Civiele infrastructuur heeft een beter resultaat gerealiseerd dan in 2018. De resultaten van de
regiobedrijven en specialismen zijn over het algemeen stabiel. Verder heeft op een project in Nederland een vrijval
van de voorziening voor verlieslatende contracten van 4,5 miljoen euro voor extra resultaat gezorgd. Vanwege de
verwachte risico’s bij de afronding van het Riyad metro project is de resultaatsbijdrage in 2019 beperkt.
De orderportefeuille van het segment Civiele infrastructuur is gestegen ten opzichte van 2018 als gevolg van
aanvullend werk voor het metroproject in Riyad.

Techniek en gebouwen
De kernactiviteiten van Strukton Worksphere (segment Techniek en gebouwen) betreffen installatietechniek en
bouwkunde, beheer en onderhoud, projectontwerp en realisatie, exploitatie en revitalisatie en ontwikkeling.
Strukton Worksphere is gespecialiseerd in assetmanagement, risicogestuurd onderhoud, Strukton PULSE,
monitoringsystemen, datamanagement, energiemanagement, system engineering, elektrotechniek en
werktuigbouw, dbmo-contracten, exploitatiemanagement (w.o. ESCo’s) en duurzaamheidsadvies.
in EUR x miljoen
Opbrengsten contracten klanten
Operationeel resultaat (ebitda)
Ebitda pre IFRS 16
Orderportefeuille
Aantal medewerkers (ultimo)

2019
408,1
17,2
10,8
767
1814

2018
367,9
6,0
6,0
619
1751

Het operationeel resultaat van het segment Techniek en gebouwen ligt boven voorgaand boekjaar. De beheer- en
onderhoudswerkzaamheden hebben een goede bijdrage geleverd aan het resultaat. Daarnaast is het werk OVT in
Den Haag definitief afgewikkeld wat een positieve bijdrage heeft gehad aan het resultaat. De voortgang van de
nieuwbouw voor het RIVM en het CBG is goed en het inzicht in het projectresultaat is verbeterd.
De orderportefeuille van het segment Techniek en gebouwen is goed gevuld en toegenomen in 2019.

Overig
in EUR x miljoen
Opbrengsten contracten klanten
Operationeel resultaat (ebitda)
Ebitda pre IFRS 16
Orderportefeuille
Aantal medewerkers (ultimo)

2019
76,5
1,3
0,9
18
168

2018
76,9
2,9
2,9
17
203

In het segment Overig wordt gerapporteerd over de onderdelen Sport en Detachering.
Sport
Sport bestaat uit Antea Sport Nederland, J&E Sports en Edel Grass. De omzet van Sport is ten opzichte van vorig jaar
gestegen. Het operationeel resultaat is stabiel. De orderportefeuille is met 15,5 miljoen euro (2018: 13,7 miljoen
euro) goed en het aantal medewerkers is gedaald naar 55 (2018: 56).
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Detachering
Ten opzichte van vorig jaar zijn zowel de omzet als het bedrijfsresultaat gedaald. De orderportefeuille is eveneens
gedaald. Het aantal medewerkers is afgenomen naar 113 (2018: 147).

Dividend
Oranjewoud N.V. heeft in principe de doelstelling om 30% van de nettowinst 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).
In 2019 is het Eigen Vermogen toegenomen. Het gerealiseerde resultaat (-4,4 miljoen euro) was negatief. Het nietgerealiseerde resultaat (-10,8 miljoen euro) was eveneens negatief. Eenmalig was er een positieve mutatie in het
Eigen Vermogen ten gevolge van transacties met minderheidsaandeelhouders (+15,7 miljoen euro). Per saldo is het
Eigen Vermogen in 2019 toegenomen met 0,5 miljoen euro. Het balanstotaal is eveneens toegenomen. De
solvabiliteit is hierdoor gedaald van 17,5% naar 16,9%. Hiermee voldoet het niet aan de interne doelstelling van
25%.
De onderneming dient voldoende middelen beschikbaar te hebben om een mogelijke groei van het werkkapitaal als
gevolg van een toename van de bedrijfsomvang te kunnen financieren. Verder zijn er ook beperkingen opgelegd in
de financieringsdocumentatie ten aanzien van dividenduitkeringen. De combinatie van deze feiten leidt tot het
voorstel van de Raad van Bestuur om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, over het boekjaar 2019
geen dividend uit te keren.

2020
De Covid-19-uitbraak en maatregelen die door diverse overheden naar aanleiding daarvan zijn genomen om het
virus in te perken, hebben beperkte gevolgen gehad voor de Groep in de eerste zes maanden van 2020.
Wij hebben in de eerste vijf maanden van 2020 een fractionele daling in inkomsten ervaren ten opzichte van
dezelfde periode in 2019. De ontwikkelingen leiden tot een positief recurring operationeel resultaat in de eerste vijf
maanden van 2020. Of de inkomsten en winstgevendheid in de resterende maanden van 2020 zullen verbeteren,
hangt af van de periode waarin de gebieden waarin wij actief zijn, worden blootgesteld aan Covid-19 en in hoeverre
overheidsmaatregelen worden verlengd, uitgebreid of afgebouwd.
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GECONSOLIDEERDE BALANS
(in duizenden euro's)

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Gebruiksrecht activa
Vastgoedbeleggingen
Geassocieerde deelnemingen en joint ventures
Overige financiële vaste activa
Uitgestelde belastingvorderingen

31-12-2019 *

31-12-2018

72.822
163.715
136.269
4.864
41.871
82.901
48.206

78.160
170.252
4.950
40.535
61.683
49.710
550.647

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Onderhanden projecten
Winstbelasting vorderingen
Geldmiddelen en kasequivalenten

25.905
542.612
274.903
12.736
282.664

Totaal activa

405.290
27.613
627.067
276.176
17.154
275.950

1.138.820

1.223.960

1.689.467

1.629.250

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

6.287
201.896
4.420
(4.116)
(26.067)
107.846
(4.379)

6.287
201.896
3.920
(3.446)
(15.379)
81.191
10.919

Eigen vermogen toe te rekenen aan
aandeelhouders van de moedermaatschappij
Minderheidsbelangen

285.887
1.719

285.388
41.727

Groepsvermogen
Langlopende verplichtingen
Uitgestelde personeelsbeloningen
Voorzieningen
Uitgestelde belastingverplichtingen
Leaseverplichtingen
Achtergestelde leningen
Langlopende schulden

287.606

74.637
50.391
7.696
95.667
11.000
238.166

Totaal langlopende verplichtingen
Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Schulden aan kredietinstellingen
Onderhanden projecten
Verschuldigde winstbelasting
Voorzieningen
Leaseverplichtingen
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden
Totaal passiva

327.115

58.889
41.809
6.002
1.000
217.079
477.557

311.511
56.888
205.398
4.667
20.896
42.752
282.193

324.779

319.977
62.325
242.756
10.890
29.125
312.283
924.305

977.356

1.689.467

1.629.250

* Na stelselwijziging in de jaarverslaggevingsregels op het gebied van Lease accounting (IFRS 16).
Zie ook paragraaf "Nieuw toegepaste en herziene standaarden en interpretaties" in de grondslagen voor
financiële verslaggeving.
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING
(in duizenden euro's)

2019 *

Opbrengsten van contracten met klanten
Overige bedrijfsopbrengsten

2.365.799
2.730

2.268.841
2.635

Som der bedrijfsopbrengsten

2.368.529

2.271.476

Projectkosten van derden
Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
Afschrijvingen

(1.162.047)
(892.013)
(209.339)
(78.385)

(1.123.330)
(875.497)
(200.263)
(39.844)

Totaal bedrijfskosten

(2.341.784)

(2.238.934)

26.745

32.542

Financieringsopbrengsten
Financieringskosten

6.840
(18.272)

4.925
(13.745)

Saldo financiële baten en lasten

(11.432)

(8.820)

2.443

7.257

17.756
(21.687)

30.979
(15.535)

Resultaat na belastingen

(3.931)

15.444

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de moedermaatschappij
Minderheidsbelangen

(4.379)
448

10.919
4.525

(0,07)
62.872.869

0,17
62.872.869

Bedrijfsresultaat

Aandeel resultaat na belastingen geassocieerde deelneminge
Resultaat voor belastingen
Belastingen

RESULTAAT 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

2018

* Na stelselwijziging in de jaarverslaggevingsregels op het gebied van Lease accounting (IFRS 16).
Zie ook paragraaf "Nieuw toegepaste en herziene standaarden en interpretaties" in de
grondslagen voor financiële verslaggeving.

Jaarcijfers 2019 Oranjewoud N.V.

blz. 10 van 12

- persbericht -

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN
(in duizenden euro's)
2019 *
2018

Resultaat na belastingen
Totaalresultaat te reclassificeren naar
winst-en-verlies in volgende perioden
Mutaties in reële waarde van
derivaten voor hedge accounting
Winstbelasting effect

(3.931)

(846)
176

15.444

(2.113)
528
(670)

Niet-gerealiseerde resultaten geassocieerde
deelnemingen en joint ventures
Winstbelasting effect

-

(1.585)

(89)
-

Koersverschillen vreemde valuta
Winstbelasting effect

500
-

(89)
(924)
-

500
Totaalresultaat te reclassificeren naar
winst-en-verlies in volgende perioden
Totaalresultaat niet te reclassificeren naar
winst-en-verlies in volgende perioden
Mutatie actuariële reserve
Winstbelasting effect

(924)

(170)

(13.662)
2.974

(2.598)

(2.975)
336
(10.688)

Overige mutaties
Winstbelasting effect

5
-

(2.639)
-

5

-

Totaalresultaat niet te reclassificeren naar
winst-en-verlies in volgende perioden

(10.683)

(2.639)

Totaalresultaat over de verslagperiode

(14.784)

10.207

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de moedermaatschappij
Minderheidsbelangen

(15.232)
448

5.682
4.525

Totaalresultaat over de verslagperiode

(14.784)

10.207

* Na stelselwijziging in de jaarverslaggevingsregels op het gebied van Lease accounting (IFRS 16).
Zie ook paragraaf "Nieuw toegepaste en herziene standaarden en interpretaties" in de grondslagen
voor financiële verslaggeving.
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---------------------------------------------------------Noot voor de redactie:
Oranjewoud N.V.
Telefoon: (036) 530 81 91
e-mail: ir@oranjewoudnv.nl
Over Oranjewoud N.V.
Oranjewoud N.V., topholding van Antea Group en Strukton Groep, 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 en water. 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 98,87% in handen
van Sanderink Investments B.V. Oranjewoud telt ruim 10.000 medewerkers en heeft in 2019 een bedrag van 2,4
miljard euro aan opbrengsten van contracten met klanten gerealiseerd.
Meer informatie vindt u op www.oranjewoudnv.nl
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