PERSBERICHT – halfjaarcijfers 2013
Amersfoort, 12 september 2013

VolkerWessels realiseert solide halfjaarresultaat
Lange termijn contracten zorgen voor groei orderportefeuille
•

Operationeel resultaat (EBITDA) 1 halfjaar: € 81 miljoen (1 halfjaar 2012: € 56 miljoen)

•

Nettowinst 1 halfjaar: € 43 miljoen (1 halfjaar 2012: € 17 miljoen)

•

Omzet 1 halfjaar: € 2,1 miljard (1 halfjaar 2012: € 2,3 miljard)

•

Orderportefeuille juni 2013: € 6,7 miljard (ultimo 2012: € 5,5 miljard)
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Het operationeel resultaat en de nettowinst van VolkerWessels zijn solide in moeilijke
marktomstandigheden. Ondanks een omzetdaling van 10% is het resultaat verbeterd ten opzichte van de
eerste helft van 2012. Bijna de helft van de omzet komt nu uit internationale markten en de sector
Energie & Telecom.
De orderportefeuille is in de eerste helft van 2013 gegroeid met aansprekende nieuwe opdrachten
waaronder een aantal lange termijn contracten. De financiële positie van VolkerWessels blijft solide en er
is een verdere netto schuldreductie gerealiseerd.
Kerncijfers
e

e

(in miljoenen euro’s)
Omzet

1 halfjaar 2013
2.065

1 halfjaar 2012
2.287

Ultimo 2012
4.892

EBITDA operationeel
EBITDA-marge

81
3,9%

56
2,4%

138*
2,8%

43

17

-123

Orderportefeuille

6.717

5.672

5.462

Medewerkers

14.780

15.688

15.308

Nettoresultaat

* EBITDA operationeel = EBITDA voor eenmalige afboekingen

CFO Jan van Rooijen: “Ondanks de moeilijke Nederlandse markt zijn wij in staat gebleken ons rendement
te verbeteren. Het solide resultaat is het gevolg van diversificatie en verbreding van onze activiteiten,
samenwerking van onze bedrijven bij grote projecten en goede geografische spreiding van onze
thuismarkten. In de eerste helft van 2013 heeft VolkerWessels diverse nieuwe orders gekregen en
projecten succesvol afgerond.”
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Nederland - Bouw & Vastgoed
Innovatief en duurzaam; dat kenmerkt het nieuwe kantoor van Alliander dat in Duiven wordt gebouwd.
Het complex van vijf bestaande gebouwen wordt overkapt door een ‘klimaatkas’ met zwevend dak. In
Amsterdam is er een innovatief concept bedacht voor de laatste Bijlmerflat. Die is nu van de sloop gered
door de appartementen te verkopen als klusflats. De eerste honderd flats zijn verkocht, de volgende
honderd gaan binnenkort in de verkoop.
Nederland - Infrastructuur
Na de financial close in het voorjaar van 2013 is het DBFM-contract weguitbreiding Schiphol-AmsterdamAlmere toegevoegd aan de orderportefeuille. Daarnaast wordt de komende vijf jaar het onderhoud van de
Betuweroute uitgevoerd. Op de weg vindt onder meer de renovatie van de Galecopperbrug plaats. Het
327 meter lange stuk A12 over het Amsterdam-Rijnkanaal is de op een na drukst bereden brug van ons
land. Ook als het gaat om waterwegen zijn er mooie projecten in uitvoering. Zo wordt er hard gewerkt aan
de aanleg van de Zuid Willemsvaart, een nieuw stuk kanaal van negen kilometer.
Nederland - Energie & Telecom
De groei in de orderportefeuille wordt met name verklaard door het afsluiten van een aantal
meerjarencontracten en acquisities binnen de telecomdivisie. Hiermee is voor de komende jaren een
groot deel van het werkvolume zeker gesteld. Binnen de energie divisie is vermeldenswaardig dat voor
de kust van Engeland en Duitsland een aantal nieuwe offshore wind projecten zijn gestart, waar wij
verantwoordelijk zijn voor de aanleg en installatie van de energie-infrastructuur. In de on-shore energie
divisie wordt gewerkt aan een unieke gastransportleiding van Wijngaarden naar Beverwijk. Het grootste
deel van de 31 kilometer wordt aangelegd met een nog niet eerder vertoonde werkwijze van negentien
horizontaal gestuurde boringen.
VolkerWessels Verenigd Koninkrijk
De orderportefeuille in het Verenigd Koninkrijk is uitgebreid met een aantal belangrijke nieuwe contracten.
Het gaat om werk aan treindepots Thameslink en Ilford CrossRail, het Stafford Area Improvement
Programme op de West Coast Mainline railway, het National Grid Flood Defence Framework en het
Environment Agency WEM Framework. Ook is als onderdeel van het London Highways Alliance Contract
het onderhoudscontract van het wegennet in het centrum van Londen verkregen.
VolkerWessels Canada/Verenigde Staten
Volker Stevin Highways blijft succesvol op de infrastructuur markt in Canada. Het omvangrijke Calgary
Highway onderhoudscontract is op basis van behaalde prestatienormen weer voor twee jaar verlengd.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Gjalt Rameijer, woordvoerder van VolkerWessels.
T: 088–1866176 of M: 06–50225175. E: grameijer@volkerwessels.com

Over VolkerWessels
VolkerWessels (www.volkerwessels.com) is een Nederlands bouwconcern met een decentrale
organisatievorm en meer dan honderd verschillende werkmaatschappijen. We zijn actief in drie gebieden:
Nederland, Verenigd Koninkrijk en Canada/Verenigde Staten in drie marktsectoren: Bouw & Vastgoed,
Infrastructuur en Energie & Telecom. VolkerWessels bouwt met zo’n 15.000 medewerkers aan wonen,
werken, mobiliteit, energie & telecom. We ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, financieren, beheren en
exploiteren. Dit doen we voor onze stakeholders: klanten, medewerkers, aandeelhouders, leveranciers en
de maatschappij in brede zin. VolkerWessels is een onderneming die kansen benut en duurzame
innovaties introduceert.
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