- Persbericht -

Derde kwartaalcijfers 2014 Oranjewoud N.V.
Gouda, 17 november 2014 - Oranjewoud N.V. presenteert zijn kwartaalbericht over het derd
derde kwartaal van 2014. In het
kader van de transparantierichtlijn wordt op kwartaalbasis een algemene beschrijving van de financiële positie, de
resultaatontwikkeling en de materiële transacties en gebeurtenissen verstrekt.

Bedrijfsopbrengsten gestegen, operationeel resultaat en netto winst cumulatief ook hoger







bedrijfsopbrengsten in Q3 met 6,8% licht gestegen naar € 677,7 miljoen (2013: € 634,7 miljoen); eerste
9 maanden 15,9% stijging naar € 1.610,9 miljoen (2013: € 1.390,3 miljoen)
ebitda in Q3 met € 21,7 miljoen 13,6% lager (2013: € 25,2 miljoen); eerste 9 maanden ebitda + 8,9%
orderportefeuille gegroeid tot € 3,1 miljard (2013: € 2,9 miljard), een stijging van 5,0%
solvabiliteit gedaald door inconsolidatie van de overgenomen railactiviteiten van Balfour Beatty in Scandinavië
netto winst in Q3 lager
ager dan in 2013, cumulatief fors hoger met € 2,7 miljoen (2013: € 0,6 miljoen)
geen prognose voor het vierde kwartaal 2014

Kerncijfers
Resultaat

derde kwartaal

eerste 9 maanden

Bedragen x € 1 mln.

2014

2013 mutatie

Bedrijfsopbrengsten
Ebitda
Netto winst

677,7
21,7
3,4

634,7
25,2
6,9

42,9
-3,4
-3,5

Orderportefeuille

3.091

2.943

148

Vermogen

%

2014

2013 mutatie

6,8% 1.610,9 1.390,3
-13,6%
44,9
41,3
-50,9%
2,7
0,6

220,6
3,7
2,2

%

15,9%
8,9%
390,2%

5,0%

30-09-2014 31-12-2013 mutatie

%

Bedragen x € 1 mln.

Eigen Vermogen (EV)
Totaal Vermogen (TV)
EV/TV

248,8
1.495,9
16,6%

246,8
1.317,9
18,7%

2,0 0,8%
178,0 13,5%

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

Informatie over de vennootschap
Oranjewoud N.V. (Oranjewoud) richt zijn
zij activiteiten op Advies- en ingenieursdiensten, Rail
Railsystemen, Civiele
infrastructuur, Techniek en Gebouwen en Overig, de vijf segmenten van de Groep. 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. Oranjewoud heeft voor de middellange termijn vier
strategische groeisectoren
ctoren gedefinieerd. Dit zijn Infrastructuur, Milieu, Ruimtelijke Ontwikkeling en Water.

Nieuw toegepaste standaarden
De cijfers van het derde kwartaal 2013 zijn herzien
herzien voor vergelijkingsdoeleinden in verband met wijzigingen in grondslagen
voor pensioenvoorzieningen (IAS 19) en joint arrangements (IFRS 11).

De markt
Oranjewoud N.V. richt
ht zijn activiteiten op vijf segmenten.
Advies- en ingenieursdiensten
(bedragen x € 1 mln.)
Bedrijfsopbrengsten
Ebitda
Orderportefeuille
Aantal medewerkers (ultimo)

derde kwartaal
2014
2013
89,2
6,9
249,8
3621

90,8
9,1
241,2
3595

eerste 9 maanden
2014
2013
269,9
17,8

279,2
18,9

De bedrijfsopbrengsten van het segment Advies- en ingenieursdiensten (Europa, Verenigde Staten, Colombia en
India) zijn in het derde kwartaal 2014 fractioneel gedaald ten opzichte van de vergelijkbare periode van 2013. In
Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten was er een omzetdaling en in België en Colombia
Colombia was er een stijging van
de omzet. In Nederland en Frankrijk was de daling het gevolg van de aanhoudend uitdagende marktomstandigheden.
In de VS wordt dit veroorzaakt door een afname van de Environmental Liability Transfer (ELT) omzet. België herstelt
van een lastig 2013 en Colombia houdt de groeitrend vast.
Het ebitda resultaat is in het derde kwartaal van 2014 lager dan in de vergelijkbare periode van 2013. Dit m
met name in
de Verenigde Staten doordat de positieve resultaten op de ELT-projecten enigszins
gszins zijn getemporiseerd en in
Colombia,, waar de omzetgroei nog niet het gewenste rendement laat zien. De orderportefeuille is gegroeid in
Colombia, Frankrijk en België. In de andere landen is de portefeuille gedaald. De groei in medewerkers is gerealise
gerealiseerd
in Colombia en in de Verenigde Staten.

Railsystemen
(bedragen x € 1 mln.)

derde kwartaal
2014
2013

Bedrijfsopbrengsten
Ebitda
Orderportefeuille
Aantal medewerkers (ultimo)

295,7
15,9
1.089,1
3574

222,8
19,5
881,6
3480

eerste 9 maanden
2014
2013
610,2
25,3

453,9
24,7

Bij het segment Railsystemen is de omzet hoger dan in de vergelijkbare periode van 2013. Dit wordt in belangrijke
mate veroorzaakt door de acquisitie van de railactiviteiten van Balfour Beatty in Scandinavië. Voor deze business
combination is een provisionele Purchase Price Allocation
Allocatio (PPA) opgesteld. Het ebitda resultaat is lager dan in de
vergelijkbare periode van vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door noodzakelijke reorganisatie
reorganisatievoorzieningen in verband
met afbouw van capaciteit in de Nederlandse
ederlandse markt en de integratiekosten van de overgenomen railactiviteiten van
Balfour Beatty in Zweden en Denemarken.
Denemarken

Civiele infrastructuur
(bedragen x € 1 mln.)

derde kwartaal
2014
2013

Bedrijfsopbrengsten
Ebitda
Orderportefeuille
Aantal medewerkers (ultimo)

201,6
-3,3
1.501,4
1488

191,2
1,3
1.516,3
1466

eerste 9 maanden
2014
2013
448,9
-0,5

363,1
6,8

Het segment Civiele infrastructuur heeft een hogere omzet door een tweetal grote infrastructurele projecten, te weten de
A2 Ondertunneling Maastricht en de A15 Maasvlakte-Vaanplein. Het lagere ebitda resultaat ten opzichte van de
vergelijkbare periode van 2013 wordt in belangrijke
bela
mate veroorzaakt door aanvullende voorzieningen van € 8,5 miljoen
voor genoemde projecten.

Techniek en Gebouwen
(bedragen x € 1 mln.)
Bedrijfsopbrengsten
Ebitda
Orderportefeuille
Aantal medewerkers (ultimo)

derde kwartaal
2014
2013
70,9
0,9
238,1
1572

110,7
-5,3
289,7
1711

eerste 9 maanden
2014
2013
243,9
0,4

256,7
-8,4

De resultaten in het segment Techniek en Gebouwen zijn positief. Er is sprake van een lagere omzet en een hoger ebitda
resultaat dan in de vergelijkbare periode van 2013. Door de verdere
verder afbouw van de bouwgerelateerde activiteiten is de
omzet gedaald. In het derde kwartaal van 2014 is een klein positief resultaat gerealiseerd.
d. In de vergelijk
vergelijkbare periode van
vorig jaar waren er verliesvoorzieningen getroffen. De marges in dit segment blijven onder druk staan.

Overig
(bedragen x € 1 mln.)
Bedrijfsopbrengsten
Ebitda
Orderportefeuille
Aantal medewerkers (ultimo)

derde kwartaal
2014
2013
20,2
1,3
12,8
306

19,3
0,6
14,1
271

eerste 9 maanden
2014
2013
38,0
1,9

37,4
-0,8

In het segment Overig, bestaande
estaande uit Sport, Detachering en Overig, is de omzet licht hoger dan in het derde kwartaal
van 2013. Deze omzettoename is gerealiseerd door Sport. Detachering
Detachering behaalde een lagere omzet. De ebitda
verbeterde met name bij Sport, zowel door de groei als door het feit dat er geen negatieve invloed meer was van de
beëindigde activiteiten van Gebr. Becker in Duitsland. Ook detachering verbeterde de ebitda beperkt, ondanks de
lagere omzet.

Balans en kasstromen
De solvabiliteit
iteit ultimo het derde kwartaal 2014 is 16,6%. Ultimo 2013 was de solvabiliteit 18,7%. De daling van de
solvabiliteit (als gevolg van balansverlenging) is het gevolg van het inconsolideren van de overgenomen railactiviteiten
van Balfour Beatty in Scandinavië.
ië. Tevens is er als gevolg van seizoensinvloeden een hoge stand van het Onderhanden
Werk en daaraan gerelateerde kortlopende schulden.
schulden Er staat nog steeds veel druk op het werkkapitaal; facturatie- en
debiteurentermijnen nemen toe. De kasstromen en de liquiditeit
liq
zijn op basis van deze ontwikkelingen conform de
verwachtingen.

Financiering
Bankconvenanten
Oranjewoud N.V. is per 30 september 2014 compliant ten aanzien van de met de banken overeengekomen
convenanten. Strukton Groep N.V. is per 30 september 2014 niet compliant ten aanzien van de met de banken
overeengekomen convenanten. In het halfjaarbericht van 2014 is reeds aangegeven dat Strukton Gro
Groep met het
bankenconsortium onder leiding van Rabobank onderhandelt over een waiver inclusief een eventuel
eventuele tijdelijke
aanpassing van bepaalde ratio’s in de convenanten. Dit proces is nog niet afgerond. Strukton Gro
Groep N.V. komt al zijn
verplichtingen na uit hoofde van overeengekomen aflossingen en rentebetalingen. De drie segmenten Rail
Railsystemen,
Civiele Infrastructuur
tructuur en Techniek en Gebouwen vormen samen Strukton Groep.
Gro p. De operationele winst (EBITDA) van
Strukton Groep tot en met het derde kwartaal is ruim € 25 miljoen. In dit winstcijfer is geen rekening gehouden met
extra opbrengsten voor het project A15 Maasvlakte-Vaanplein.
Maas
Oranjewoud N.V. en Strukton Groep N.V. hebben
separate financieringsarrangementen.

Vooruitzichten
De directie van Oranjewoud N.V. geeft geen prognose ten aanzien van de ontwikkelingen in het vierde kwartaal van
2014.
***
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Voor meer informatie:
Oranjewoud N.V.
De heer P.G. Pijper, CFO
Telefoon: 036 530 81 91
e-mail:
mail: pieter.pijper@oranjewoud.nl
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, ruimtelijkee ontwikkeling, 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. Oranjewoud N.V. telt ongeveer 10.500 medewerkers met een omzet van bijna € 2,0
miljard in 2013.
Meer informatie vindt u op www.oranjewoudnv.nl

