
  
 

 Bouw en Vastgoed: goede resultaten bij Nederlands vastgoed en turnaround in Duitsland 

 Infra: resultaat in Duitsland lager (sterk Q1 2016), teruggehouden door Nederland en olie en gas 

 Pps: stabiel resultaat vanuit bestaande portefeuille 

 Orderportefeuille: verbetering kwaliteit houdt aan; enigszins hoger niveau 

 Sterke recourse nettokaspositie weerspiegelt voortgaande verbetering handelswerkkapitaal-efficiency 

 

 

(x € miljoen, tenzij anders aangegeven) 

 

Kerncijfers   

Eerste 

kwartaal 

2017 

 Eerste 

kwartaal 

2016  

Boekjaar 

2016 

Opbrengsten  1.383  1.542 
 

6.976 

Gecorrigeerd* resultaat vóór belastingen   4,9  8,0  102,7 

Resultaat vóór belastingen   4,6  8,2  60,1 

  

    
 

Orderportefeuille (ultimo)  10.300    10.200 

* Voor herstructurering, bijzondere waardeverminderingen en pensioenbate. 

 

Rob van Wingerden, CEO van Koninklijke BAM Groep: 

‘Wij zetten het goede momentum voort bij het realiseren van onze strategie ‘Building the present, creating 

the future’. De refocus van de Duitse bouwactiviteiten is goed op weg en we zien de eerste effecten van de 

reorganisatie van onze Nederlandse bouw- en vastgoedactiviteiten. In april, tijdens ons capital markets 

event, hebben we getoond hoe wij de kwaliteit van onze projectenportefeuille bevorderen, onze One BAM-

cultuur versterken en onze digitaliseringstrategie implementeren. Wij hebben tevens onze expertise op het 

gebied van publiek-private samenwerking en internationale onshore-projecten toegelicht. 

 

We hebben onze handelswerkkapitaal-efficiency gedurende het kwartaal verbeterd. Dat heeft bijgedragen 

aan een hogere recourse nettokaspositie vergeleken met een jaar geleden. Dit kwartaal hebben de 

Management Board en onze veiligheidsspecialisten een workshop georganiseerd over leiderschap op het 

gebied van veiligheid om het veiligheidsgedrag naar het volgende niveau te brengen. 

 

In wat gewoonlijk ons zwakste kwartaal is, waren de prestaties van onze sectoren gemengd. 

Vooruitkijkend, blijven we optimistisch en realistisch over de meeste van onze markten. Voor het gehele 

jaar 2017 verwachten wij dat de opbrengsten enigszins lager en het gecorrigeerd resultaat vóór belastingen 

hoger zullen zijn dan het niveau van 2016. Wij voorzien aanzienlijk lagere herstructureringskosten dan in 

2016.' 

 

Live audiowebcast 

Op 11 mei 2017 vindt om 10.00 uur een Engelstalige conference call plaats voor analisten. Deze kan 

worden gevolgd via een live audiowebcast (www.bam.com). 

 

BAM realiseert in Q1 2017 gecorrigeerd resultaat van € 4,9 miljoen en verbetert financiële positie 

verder 

 

Koninklijke BAM Groep nv 
 
 

Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik 
Telefoon (030) 659 89 88  
Postbank 2903344 / ABN AMRO bank ’s-Gravenhage 43.00.08.97 

 

Datum 11 mei 2017 

Aantal bladen 2 
 

TRADING UPDATE MEI 2017 

file://///bambnk1-fnp01.prod.bam.nl/bam$/Departments/PR/TEKST/Persbericht/2016/Resultaten/www.bam.com


  
 
 
 

 
 

Persbericht, 11 mei 2017, blad 2 van 2 

 

 

Sectorale verdeling 

(x € miljoenen) Eerste kwartaal 2017  Eerste kwartaal 2016 

Resultaat en opbrengsten Resultaat  Opbrengsten  Resultaat  Opbrengsten 

Bouw en Vastgoed 12,6  825  -5,3  920 
Infra -11,4  591  1,4  619 
Publiek-private samenwerking 3,5  32  4,0  61 
Eliminaties en overige -  -65  -  -58 

Totaal sectoren 4,7  1.383  0.1  1.542 
Groepskosten 0,1    8,3   
Groepsrente 0,1    -0,4   

Gecorrigeerd resultaat vóór 
belastingen  4,9  0,4%  8,0 

  
0,5% 

        

 

Prestaties sectoren 

De ontwikkeling van de opbrengsten in de sector Bouw en Vastgoed weerspiegelde vooral het zwakkere 

Britse pond (-€ 33 miljoen) en de in 2016 gedesinvesteerde Nederlandse niet-kernactiviteiten. Vrijwel alle 

activiteiten hebben bijgedragen aan het positieve sectorresultaat, in het bijzonder de ontwikkeling in 

Nederland van woningen en commercieel vastgoed, en de Belgische activiteiten. De woningverkopen in 

Nederland stegen met 9 procent naar 635. Duitsland kende zoals verwacht een klein negatief resultaat ten 

gevolge van de onderdekking van overheadkosten bij een refocus van de activiteiten. De orderportefeuille 

is licht gedaald in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, waarbij BAM vasthoudt aan zijn tenderdiscipline. 

 

In de sector Infra werden opbrengsten vooral beïnvloed door het zwakkere Britse pond (-€ 19 miljoen) en 

de afgenomen activiteiten bij BAM International. Het sectorresultaat was vooral lager door de afwezigheid 

van de sterke bijdrage van Duitsland die het eerste kwartaal van 2016 beïnvloedde, en tevens door een 

lager resultaat in Nederland. Bij BAM International leidt de transitie van olie en gas naar onshore-projecten 

tot onderdekking van overheadkosten. De orderportefeuille nam voornamelijk toe in het Verenigd Koninkrijk 

en Nederland. 

 

Bij Publiek-private samenwerking kwam de winst in het eerste kwartaal vanuit het 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 eind 

2017 en begin 2018 worden verwacht. 

 

De Groepskosten omvatten een jaar geleden de vrijval van een voorziening van € 9,7 miljoen in verband 

met de desinvestering van BAM’s belang in Van Oord in 2011. 

 

Financiële positie en balans ultimo eerste kwartaal 2017 

 Recourse nettokaspositie verbeterde tot € 279 miljoen (eerste kwartaal 2016: € 206 miljoen). 

 Handelswerkkapitaal-efficiency verbeterde tot -10,5 procent (ultimo 2016: -10 procent).  

 Solvabiliteit ultimo eerste kwartaal was 21,5 procent (ultimo 2016: 19,7 procent). 

 

Nadere informatie 

- Pers: Arno Pronk, (030) 659 86 23, arno.pronk@bam.com; 

- Analisten: Joost van Galen, (030) 659 87 07, joost.van.galen@bam.com. 

 

 

Koninklijke BAM Groep nv beschouwt de informatie in dit persbericht als koersgevoelig. 


