
  
 

 

• Marge gecorrigeerd resultaat vóór belastingen 1,9%, inclusief de in het 2de kwartaal gerapporteerde 

kostenoverschrijding bij zeesluis IJmuiden  

• Sterke resultaten bij Bouw en Vastgoed en Pps; Infra break-even  

• Non-cash afwaardering van € 23 miljoen op Nederlandse buitenstedelijke vastgoedposities  

• Kwaliteit orderportefeuille blijft verbeteren door focus op selectief inschrijven  

• Volle aandacht op het keren van de recente trend voor handelswerkkapitaal-efficiency 

 

(x € miljoen, tenzij anders aangegeven) 

 

Kerncijfers   

Eerste 9 

maanden 

2018 

 Eerste 9 

maanden 

2017**  

Boekjaar 

2017** 

Opbrengsten  5.042  4.677  6.535 

Gecorrigeerd* resultaat vóór belastingen   93,6  59,4  24,9 

Orderportefeuille (ultimo)  11.900  10.800  11.600 

Handelswerkkapitaal-efficiency  -9,4%  -11,1%  -11,1% 

* Voor herstructurering, bijzondere waardeverminderingen en pensioenbate. 

** Herzien voor IFRS 15. 

 

Rob van Wingerden, CEO van Koninklijke BAM Groep: 

‘De markttrends van het eerste halfjaar hebben zich, in lijn met onze verwachtingen, voortgezet in het 

derde kwartaal van 2018. Bouw en Vastgoed kent een sterk jaar, vooral door de leidende positie in de 

Nederlandse woningmarkt. Het totale resultaat voor de sector Infra was break-even, de goede prestaties in 

het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Ierland – met marges ruim binnen de strategische bandbreedte – 

werden tenietgedaan door Nederland, BAM International en België. Ons pps-bedrijf realiseerde een solide 

resultaat, boven dat van vorig jaar.  

 

We blijven selectief bij aanbestedingen voor grote projecten en zijn met opdrachtgevers in de publieke 

sector in gesprek hoe we de balans tussen risico's, beloningen en contractvoorwaarden kunnen verbeteren. 

Tevens hebben wij ons handelswerkkapitaal-programma gerevitaliseerd met volle aandacht op het keren 

van de recente trend voor handelswerkkapitaal-efficiency. 

 

Wij herbevestigen ons vooruitzicht voor het gehele jaar 2018 van een gecorrigeerd resultaat vóór 

belastingen van rond 2 procent.' 

 

Live audiowebcast 

Op 8 november 2018 vindt om 10.00 uur een Engelstalige conference call plaats voor analisten. Deze kan 

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

 

  

 

BAM rapporteert gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van € 93,6 miljoen en herbevestigt 

winstverwachting voor gehele jaar 
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Over BAM 

Koninklijke BAM Groep nv is een bouwconcern met tien werkmaatschappijen, actief in Bouw en Vastgoed, 

Infra en Publiek-private samenwerking. BAM neemt in vijf Europese thuismarkten een leidende positie in: 

Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland. Daarnaast realiseert de Groep projecten 

in Denemarken, Luxemburg en Zwitserland. BAM International opereert wereldwijd in uiteenlopende 

nichemarkten. Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijke pijlers van BAM’s oplossingen op het gebied van 

ontwerp, bouw en facility management. De Groep streeft ernaar marktleider te worden bij de toepassing 

van digitale technologie, om opdrachtgevers de hoogst mogelijke kwaliteitsstandaard te kunnen 

verzekeren. BAM’s jaaromzet bedraagt circa € 7 miljard, de Groep telt ongeveer 20.000 medewerkers en 

het aandeel is genoteerd aan Euronext Amsterdam. www.bam.com 

 

Financiële agenda 

20 februari 2019: publicatie jaarcijfers 2018 

 

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. 

 

De volledige trading update voor de eerste negen maanden 2018, met een toelichting op de sectoren, is 

verschenen in de Engelse taal en gepubliceerd op www.bam.com 

 

Dit persbericht bevat koersgevoelige informatie, zoals bedoeld in artikel 7(1) van de Europese verordening 

marktmisbruik.  

 

http://www.bam.com/
http://www.bam.com/

