
  
 

 

 Bouw en techniek: marges beïnvloed door faillissementen van onderaannemers op oudere projecten 

 Infra: positief resultaat voornamelijk uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk 

 Investeringssectoren: sterk kwartaal voor zowel Vastgoed en Pps 

 Orderportefeuille: kwaliteit verbetert; omvang afgenomen door één annulering en zwakker Brits pond 

 Sterke kasstroom als gevolg van voortdurende verbetering van het werkkapitaal 

 Vooruitzichten voor het volledige jaar 2016 ongewijzigd 

 

(x € miljoen, tenzij anders aangegeven) 

 

Kerncijfers   

Eerste 

kwartaal 

2016 

 Eerste 

kwartaal 

2015  

Boekjaar 

2015 

Opbrengsten  1.542  1.638 
 

7.423 

Gecorrigeerd* resultaat vóór belastingen   8,0  -14,1  88,2 

Resultaat vóór belastingen   8,2  -21,1  13,3 

  

    
 

Orderportefeuille (ultimo)  11.100    11.500 

* Voor herstructurering, bijzondere waardeverminderingen en pensioenbate. 

 

Rob van Wingerden, CEO van Koninklijke BAM Groep: 

‘In het eerste kwartaal 2016, dat voor BAM een jaar is van versterking, bewogen wij in de juiste richting  – 

in grote lijnen volgens onze verwachtingen. Het resultaat omvatte een sterke prestatie van de 

investeringssectoren en gemengde resultaten in de operationele sectoren. Tevens kende BAM een vrijval 

van een voorziening voor de desinvestering van het belang in Van Oord in 2011. Wij gaan door met de 

verbetering van ons werkkapitaal en van de kwaliteit van de orderportefeuille. 

 

Wij hebben vertrouwen, maar zijn voorzichtig over de vooruitzichten voor 2016 gezien de wisselende 

marktomstandigheden. We hebben in februari onze strategie ‘Building the present, creating the future’ 

aangekondigd en de implementatie is in volle gang. Wij verwachten dat het gecorrigeerde resultaat vóór 

belastingen voor het gehele jaar hoger zal zijn dan het niveau van 2015. We voorzien een 

herstructureringslast van circa € 20 miljoen, voornamelijk met betrekking tot de Nederlandse activiteiten.’ 

 

Live audiowebcast 

Op 12 mei 2016 vindt om 10.00 uur een Engelstalige conference call plaats voor analisten. Deze kan 

worden gevolgd via een live audio-webcast (www.bam.com). 

 

Nadere informatie 

Pers: Arno C. Pronk, (030) 659 86 23, ac.pronk@bamgroep.nl 

Analisten: Joost van Galen, (030) 659 87 07, j.van.galen@bamgroep.nl 

 

 
  

BAM behaalt in eerste kwartaal gecorrigeerd resultaat van € 8 miljoen 
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Sectorale verdeling 

(x € miljoenen) Eerste kwartaal 2016  Eerste kwartaal 2015 

Resultaat en opbrengsten Resultaat  Opbrengsten  Resultaat  Opbrengsten 

Bouw en techniek -15,4  708  -8,8  704 
Infra 3,5  758  -5,6  922 
Vastgoed 8,0  115  0,8  70 
Publiek-private samenwerking 4,0  61  2,1  41 
Eliminaties en overige -  -100  -  -99 

Totaal sectoren 0,1  1.542  -11,5  1.638 
Groepskosten 8,3    -1,6   
Groepsrente -0,4    -1,0   

Gecorrigeerd resultaat vóór 
belastingen  8,0  0,5%  -14,1 

  
Neg. 

        

 

Prestaties sectoren 

Opbrengsten in de sector Bouw en techniek waren vlak; uitstel van projecten in Duitsland werd 

gecompenseerd door toegenomen activiteiten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het resultaat was 

lager als gevolg van verliezen, gerelateerd aan faillissementen van onderaannemers op enkele oudere 

projecten in Duitsland en België. De Nederlandse activiteiten waren winstgevend in dit kwartaal; 

herstructureringsplannen voor de verdere integratie van Nederlandse activiteiten zullen worden afgerond in 

het tweede kwartaal. De orderportefeuille is licht gedaald als gevolg van het lagere Britse pond, ondanks de 

sterke opdrachtverwerving in Duitsland. 

 

In de sector Infra werden opbrengsten in de meeste landen beïnvloed door projectfasering van recent 

verworven omvangrijke projecten. Het positieve resultaat was te danken aan een verbeterde bijdrage van 

het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, gecompenseerd door het seizoenspatroon in Nederland. Marges bij 

BAM International waren lager als gevolg van krimpende activiteiten in de olie- en gassector. De 

orderportefeuille nam toe in Duitsland, maar nam voor de gehele sector af vooral als gevolg van de 

annulering van een Belgisch pps-project, lage orderontvangst bij BAM International en het zwakkere Britse 

pond. 

 

In de sector Vastgoed werd het sterke resultaat van het eerste kwartaal ondersteund door commercieel 

vastgoed in het Verenigd Koninkrijk. Woningverkopen in Nederland stegen met 17 procent tot 580 

woningen. De totale vastgoedinvestering daalde in het kwartaal, terwijl BAM ‘equity-light’ heeft 

geïnvesteerd in nieuwe woningprojecten in Nederland en een multifunctioneel project in Ierland om te 

profiteren van gunstige marktomstandigheden. 

 

Bij Publiek-private samenwerking werd de winst in het eerste kwartaal gedreven door een sterk 

operationeel resultaat op de portfolio. Er zijn in het kwartaal geen projecten overgedragen aan de joint 

venture met PGGM. De pijplijn voor projectaanbiedingen blijft gezond, waarbij besluiten over het merendeel 

van de actieve biedingen worden verwacht in 2017. 

 

De Groepskosten waren netto positief als gevolg van de vrijval van een dividendvoorziening ter hoogte van 

€ 9,7 miljoen in verband met de desinvestering van BAM’s 21,5 procent-belang in Van Oord in 2011. 

 

Financiële positie en balans ultimo eerste kwartaal 2016 

 Recourse nettokaspositie € 206 miljoen (eerste kwartaal 2015: € 99 miljoen recourse nettokas). 

 Handelswerkkapitaalefficiency verbeterde tot -8,6 procent (ultimo 2015: -8,1 procent).  

 Solvabiliteit ultimo eerste kwartaal was 21,3 procent (ultimo 2015: 21,2 procent). 

 


