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Grontmij: sterke groei eerste kwartaal 2006
•
•
•

Resultaat na belastingen eerste kwartaal EUR 3,7 miljoen (2005: EUR 2,5
miljoen)
Bedrijfsopbrengsten advies- en ingenieursbureaus eerste kwartaal EUR 88,6
miljoen (2005: EUR 85,2 miljoen)
Vooruitzichten 2006 ongewijzigd: verdere groei van de winstgevendheid.

Grontmij realiseerde in het eerste kwartaal van 2006 een resultaat na
belastingen van EUR 3,7 miljoen (2005: EUR 2,5 miljoen). De stijging van het
resultaat na belastingen is voornamelijk toe te schrijven aan een herstel van de
markt in Nederland.
Bedrijfsopbrengsten en resultaat eerste kwartaal 2006
In het eerste kwartaal 2006 is de winst van Grontmij gestegen met 48% ten opzichte
van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het netto resultaat bedraagt EUR 3,7 mln (2005:
EUR 2,5 miljoen). De bedrijfsopbrengsten bedragen EUR 95 miljoen (2005: EUR
103 miljoen). De zich herstellende markt leidt tot meer opdrachten in de sectoren
Bouw, Infrastructuur en Milieu met een betere marge, vooral in Nederland. De winst
per aandeel bedraagt EUR 0,92 (2005: EUR 0,62 per aandeel).
De daling van bedrijfsopbrengsten in het eerste kwartaal van 2006 is het gevolg van
de desinvesteringen op het gebied van vastgoedontwikkeling in binnen- en
buitenland. De bedrijfsopbrengsten van de advies- en ingenieursbureaus zijn in het
eerste kwartaal met ca. 4% gestegen tot EUR 88,6 miljoen (2005: EUR 85,2 miljoen).
Het bedrijfsresultaat (als som van projectresultaat en bezettingsresultaat) van de
advies- en ingenieursbureaus is met 30% gestegen tot EUR 5,1 miljoen (2005: EUR
3,9 miljoen). Met name een betere bezettingsgraad draagt hieraan bij. De marge voor
rente en belasting was in het eerste kwartaal 2006 voor de advies- en ingenieursbureaus 6,1% ten opzichte van 4,9% in het eerste kwartaal 2005 (inclusief
projectkosten derden).
De bedrijfsopbrengsten van de voor verkoop beschikbare activiteiten bedragen
EUR 6,2 miljoen (2005: EUR 17,5 miljoen). De marge hiervan is nihil (2005: -6%).
Op de cijfers over het eerste kwartaal is geen accountantscontrole toegepast.
Strategie
In 2004 heeft Grontmij de grootste herstructurering in haar bedrijfsgeschiedenis
doorgevoerd. De laatste fase van deze operatie betreft de uitvoering van de
strategische keuze de kapitaalintensieve bedrijven in delfstoffenwinning,
vastgoedontwikkeling en reststoffenverwerking te verkopen. De vrijkomende
opbrengsten worden aangewend om de rentedragende schuld verder te reduceren, dan
wel de kaspositie te versterken om in de groei van de advies- en ingenieursbureaus te
investeren via acquisities en innovaties.
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In april 2006 heeft Grontmij overeenstemming bereikt met de aandeelhouder van de
adviesbureaus Vandertuuk en Route IV (gezamenlijke bedrijfsopbrengsten 2005:
EUR 1,2 miljoen). Deze bureaus richten zich op marktonderzoek, beleidsadvisering
en projectbegeleiding op het gebied van leisure, recreatie, toerisme en verkeer en
vervoer. Met deze overname versterkt Grontmij haar positie in deze markt verder na
de overname van Marktplan in december 2005. De overname wordt in het tweede
kwartaal 2006 afgerond.
Het desinvesteringsproces van de kapitaalintensieve activiteiten vereist, gelet op het
grote aantal betrokken minderheidsdeelnemingen en de marktsituatie in Nederland, de
nodige zorgvuldigheid en vergt hierdoor meer tijd dan bij de start van het proces
begin 2004 was voorzien. Om deze reden loopt het desinvesteringsproces door.
De onderhandelingen over diverse projecten in binnen- en buitenland, waaronder het
uitoefenen van de optie op een van de twee Italiaanse projecten, zijn volop gaande.
De verwachting is dat een substantieel deel van voor verkoop beschikbare activiteiten
(saldo boekwaarde EUR 80 miljoen) voor het einde van 2006 zal zijn verkocht.
Sinds 1 januari 2006 zijn een aantal interessante projecten verworven:
• Partnerprogramma Infrastructuur Management; dit is het samenwerkingsprogramma van Rijkswaterstaat met de Britse Highways Agency, W.S. Atkins en
Grontmij. Het is gericht op het uitwisselen van ervaringen en het verzamelen van
best practices met als doel het verhogen van de klanttevredenheid van
Rijkswaterstaat door beter en slimmer onderhoud van de wegen en vaarwegen en
het leveren van een snelle en betrouwbare doorstroming (omzet circa
EUR 2 miljoen per jaar);
• ontwerp en begeleiding van aanpassingen aan de ring rond Brussel in
samenwerkingsverband (bouwsom circa EUR 30 miljoen);
• Masterplan revitalisering kanalen en sluizen Noord Brandenburg in Duitsland
(meerjarige omzet).
Vooruitzichten 2006
Gelet op de ontwikkeling van omzet en resultaat in het eerste kwartaal 2006 en de
ontwikkelingen in de markt, zijn de vooruitzichten voor geheel 2006 ongewijzigd;
exclusief bijzondere baten en lasten verwachten wij in 2006 een verdere groei van
onze winstgevendheid.
De Bilt, 17 mei 2006
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Nadere informatie:
Grontmij NV
De Holle Bilt 22
Postbus 203
3730 AE DE Bilt
www.grontmij.com
Financiële agenda
17 mei 2006
17 augustus 2006
9 november 2006
15 maart 2007
10 mei 2007
10 mei 2007
16 augustus 2007
1 november 2007
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Vragen naar:
Secretaris Raad van Bestuur
drs. N.B.E. (Nico) van der Schuit
T +31 30 2207539

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Publicatie halfjaarcijfers 2006
Publicatie cijfers 3e kwartaal 2006
Publicatie jaarcijfers 2006
Publicatie cijfers 1e kwartaal 2007
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Publicatie halfjaarcijfers 2007
Publicatie cijfers 3e kwartaal 2007

Grontmij wil de beste lokale dienstverlener zijn voor advisering, management, engineering en
contracting van projecten in bouw, infrastructuur en milieu. Zo creëren onze medewerkers
waarde voor onze klanten en aandeelhouders en dragen zij bij aan een duurzame woon-, werken leefomgeving.
cm06-038

