PERSBERICHT–

EERSTE KWARTAALCIJFERS 2010 BEURSFONDS ORANJEWOUD N.V.

Gouda, 19 mei 2010 - Oranjewoud N.V. presenteert haar kwartaalbericht over het
eerste kwartaal van 2010. Met ingang van 2009 wordt in het kader van de
transparantierichtlijn op kwartaalbasis 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.

Het kernsegment Advies- en Ingenieursdiensten heeft een goed eerste kwartaal van
2010 achter de rug, conform vorig jaar en boven verwachting. In Nederland ligt de
focus op de groeisectoren Infrastructuur, Milieu, Water en Ruimtelijke Ontwikkeling.
Het streven voor 2010 is een vergelijkbaar resultaat met 2009 te behalen. In Frankrijk
presteert het per 1 oktober 2009 verworven Antea conform verwachting. Ook de
activiteiten in België zijn conform vorig jaar en boven verwachting.

In de Verenigde Staten lijkt de economie te verbeteren. De web based softwaretool
iEHS® zal bijdragen aan een positieve resultaatontwikkeling. Bovendien is de
organisatie in de Verenigde Staten aangepast en zijn kosten gereduceerd. De
positieve effecten hiervan zijn aan het eind van het eerste kwartaal zichtbaar
geworden.

Bij het kernsegment Realisatie is er in het eerste kwartaal van 2010 een forse impact
geweest van het langdurige winterweer in Europa. De omzet bleef door het
onwerkbare

weer achter

en

daarbij

waren

er dientengevolge

improductiviteit. De orderportefeuille is nog steeds op een goed niveau.

kosten

van

Het kernsegment Detachering kent moeilijkere tijden. In het eerste kwartaal van het
vorig jaar werd er - voortbordurend op de hoogconjunctuur van 2008 - nog prima
gepresteerd. Daarna is het aantal geplaatste medewerkers afgenomen. Het
management heeft hier alert op gereageerd en de capaciteit aangepast. De
verwachting is dat zodra de economie aantrekt, dit ook een positief effect zal hebben
op de detacheringomzet en het resultaat. Er wordt extra aandacht besteed aan
salesinspanningen.

Balans en kasstromen
De balans van Oranjewoud N.V. is sterk. De solvabiliteit ultimo het eerste kwartaal
2010 blijft met 51,3% uitstekend. Ultimo het eerste kwartaal 2009 was de solvabiliteit
52,2%. De kasstromen en de kaspositie zijn in lijn met de verwachtingen.

Oranjewoud N.V.

Eerste kwartaal

2010

2009

Omzet

92.409

87.016

EBITA

2.257

3.598

Amortisation

1.790

1.284

112

1.595

aandeelhouders moedermaatschappij

131.309

110.180

Totaal Vermogen

255.994

211.204

30.010

14.796

213.837

191.165

Bedragen x € 1.000

Resultaat na belastingen
Eigen Vermogen toe te rekenen aan

Geldmiddelen en kasequivalenten
Orderportefeuille

Deze cijfers zijn ontleend aan de administratie van Oranjewoud N.V. Op deze cijfers is
geen accountantscontrole toegepast.
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Toelichting op omzet en resultaat
Binnen de groep, met name in het kernsegment Realisatie, is er sprake van
seizoensinvloeden. Het gevolg hiervan is dat de omzet en het resultaat niet
gelijkmatig over het jaar verdeeld zijn. Het zwaartepunt qua omzet en resultaat ligt
voor Realisatie in het tweede en derde kwartaal. Door de overnames van Edel Grass
(Nederland), PST Sport (Noorwegen), Gebrüder Becker GmbH (Duitsland) en J&E
Sports (Nederland) wordt dit effect versterkt.

Door de invloed van de winter, is de omzet van het kernsegment Realisatie in het
eerste kwartaal 2010 enkele miljoenen lager geweest dan in 2009. De EBITA is door
het vorstverlet circa € 0,9 miljoen negatief beïnvloed.

Het

uitbreiden

van

de

consolidatiekring

per

6

januari

2010

met

een

meerderheidsbelang in J&E Sports B.V. heeft het EBITA-resultaat van de groep
tengevolge van het hierboven beschreven seizoenspatroon, met ongeveer € 0,3
miljoen negatief beïnvloed ten opzichte van de vergelijkbare cijfers over het eerste
kwartaal 2009.

De omzet en het EBITA-resultaat van het kernsegment Detachering blijven ten
opzichte van het eerste kwartaal 2009 met respectievelijk circa € 2,8 miljoen en € 1,3
miljoen achter.

De amortisatie is € 0,5 miljoen hoger dan vorig jaar door amortisaties gerelateerd aan
immateriële activa betreffende de recente acquisities Antea SA. en J&E Sports B.V.

Het netto resultaat in het eerste kwartaal 2010 ligt, indien wordt genormaliseerd voor
de resultaatseffecten van uitbreiding van de consolidatiekring (seizoenseffecten en
amortisatie) en de gevolgen van onwerkbaar weer, in dezelfde orde van grootte als
het eerste kwartaal van 2009. De verwachting is dat het kernsegment Realisatie een
groot deel van de opgelopen achterstand in het resultaat dit jaar nog goedmaakt.
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Vooruitzichten
De directie van Oranjewoud N.V. doet, gezien de nog steeds bestaande onzekerheid
over het herstel in de markten die Oranjewoud N.V. bedient, geen uitspraak over
omzet en resultaat voor het gehele jaar 2010.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor meer informatie:
Oranjewoud N.V.
De heer ir. G.P. Sanderink
Algemeen directeur
Telefoon: (0182) 64 80 00
De heer P.G. Pijper
CFO
Telefoon: (036) 53 08 191
Over Oranjewoud N.V.
Oranjewoud N.V. is actief op het gebied van ingenieurs- en adviesdiensten, realisatie en
detachering. 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 N.V. is genoteerd aan de officiële Markt van Euronext NV te Amsterdam en is
voor 90,42% in handen van Centric B.V.
Meer informatie vindt u op www.oranjewoud.nl.
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