
 
 

  

 

Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen 2019 € 74 miljoen na sterk tweede halfjaar 

 

De prestaties van BAM in de tweede helft van 2019 herstelden na een teleurstellend eerste halfjaar en de 

onderneming realiseerde de herziene winstverwachting voor het gehele jaar. De handelswerkkapitaal-

efficiency verbeterde gedurende het jaar. De kaspositie versterkte zich verder. Er zijn stappen gezet om de 

uitvoering van de strategische agenda te versnellen met als doel de toekomstige prestaties en de 

voorspelbaarheid daarvan te verbeteren.    

 

• BAM realiseert winstverwachting boekjaar met marge gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van 1,0% 

• Sterke prestaties van Nederlands en Iers Bouw en Vastgoed, in het Verenigd Koninkrijk en van BAM PPP  

• Nettoresultaat van € 11,8 miljoen, beïnvloed door non-cash afwaarderingen en herstructureringslast 

• Positieve ontwikkeling kasstroom; handelswerkkapitaal-efficiency overtreft -10% doelstelling 

• Orderportefeuille gehandhaafd op hoog niveau met focus op balans risico/beloning 

• Dividendvoorstel van € 0,02, een uitkering in contanten van 46% van het nettoresultaat 

• Vooruitzicht 2020: verbetering marge voor gecorrigeerd resultaat vóór belasting ten opzichte van 2019 

 

Kerncijfers  

(in € miljoen, tenzij anders vermeld)   

Boekjaar 

2019 

  Boekjaar 

2018 2  

Bedrijfsopbrengsten   7.209   7.208  

Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen 1   74,1   153,2  

Marge gecorrigeerd resultaat vóór belastingen 1   1,0%   2,1%  

       
 

Nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders   11,8   23,8  

Resultaat per aandeel    € 0,04   € 0,09  

Dividend per aandeel    € 0,02   € 0,14  

       
 

Rendement op gemiddeld werkzaam vermogen   3,4%   7,5%  

Handelswerkkapitaal-efficiency   -10,4%   -8,8%  

        

Orderportefeuille (ultimo)    12.700   12.700  
1 Vóór herstructurering, bijzondere waardeverminderingen en eenmalige pensioenlast. 
2 BAM heeft IFRS 16 'Leaseovereenkomsten' met ingang van 1 januari 2019 toegepast. Cijfers voor 2018 zijn niet aangepast.  
Het effect van IFRS 16 wordt gedetailleerd toegelicht op pagina 12 van het volledige, Engelse persbericht. 

 

Rob van Wingerden, CEO van Koninklijke BAM Groep:  

‘Onze resultaten voor 2019 zijn gedempt door de - in juli bekendgemaakte - kostenoverschrijdingen op projecten in 

Duitsland en op een project in het Midden-Oosten. De resultaten in de tweede helft van 2019 toonden herstel en 

onze marge voor het gehele jaar was in lijn met de herziene winstverwachting. Onze handelswerkkapitaal-

efficiency verbeterde gedurende het jaar en onze kaspositie versterkte zich verder. 

 

Vanuit operationeel oogpunt waren er sterke bijdragen van de Nederlandse en Ierse bedrijfsonderdelen in Bouw 

en Vastgoed en van onze activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. BAM PPP kende opnieuw een uitstekend jaar met 

twee nieuwe projecten, die tevens voor andere BAM-bedrijven extra bouw- en asset management-omzet 

opleveren. 

 

We treffen maatregelen bij de bedrijven met achterblijvende prestaties; daar is nieuw management aangesteld en 

we verbeteren de projectuitvoering. Bovendien blijven wij strikt ten aanzien van het niet inschrijven op projecten 

met een ongunstige balans tussen risico en beloning. Gesprekken met opdrachtgevers over compensatie voor de 
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in juli gemelde projecten, zijn gaande; in het laatste kwartaal realiseerden wij een eerste gedeeltelijke schikking 

voor een infraproject in Duitsland. Voor OpenIJ nam in het vierde kwartaal de verliesvoorziening af met circa 

€ 4 miljoen. 

 

Vanuit strategisch oogpunt zijn we goed onderweg met de One BAM-programma’s voor de afdelingen Finance, IT, 

Inkoop en HR om de schaal en expertise binnen onze Groep optimaal te benutten. Na de implementatie van het 

zogenoemde ‘tender stage gate’-proces voor betere risicocontrole bij projectverwerving, rollen wij een Uniform 

Project Approach uit voor de realisatie van grote projecten.  

 

We gaan door met het ontwikkelen van meer duurzame oplossingen voor onze opdrachtgevers. Recentelijk 

hebben wij een positie behaald op de prestigieuze A-lijst voor klimaatverandering van CDP, een duidelijke 

erkenning van onze ambitie voorop te lopen op het gebied van duurzaamheid.  

 

De omstandigheden in de meeste van onze markten zijn over het algemeen positief, hoewel onzekerheid 

aanhoudt, onder meer door de wetgeving in Nederland betreffende stikstofneerslag en PFAS, alsook door de 

lange termijn-effecten van Brexit.  

 

Wij verwachten een verbetering van de marge voor het gecorrigeerd resultaat vóór belasting in 2020 ten opzichte 

van 2019. 

 

Na bijna zes jaar als CEO en met het vooruitzicht van een strategie-update, is er een natuurlijk moment om het 

leiderschap van de onderneming over te dragen. Ik ben trots op wat we hebben bereikt met het One BAM-

programma, omdat dit ons in staat stelt de schaal van onze onderneming en de kennis van onze medewerkers 

optimaal te benutten. We lopen voorop op het gebied van digitalisering en duurzaamheid en daarmee beschikt 

BAM over een enorm potentieel, nu en in de toekomst. Het was een voorrecht deze geweldige onderneming te 

mogen leiden.’ 

 

Het volledige persbericht over de jaarresultaten 2019, met een toelichting op de sectoren en financiële 

bijlagen, is uitgebracht in de Engelse taal en gepubliceerd op www.bam.com.  

 
 
Live audiowebcast 
De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep geeft op 21 februari 2020 om 10.00 uur, tijdens een Engelstalige 

analistenbijeenkomst, een toelichting op de resultaten over het boekjaar 2019. Deze bijeenkomst is te volgen via 

een live audiowebcast (www.bam.com). 

 

Belangrijke financiële data 
15 april 2020    Jaarlijkse algemene vergadering (Bunnik, 14.00 uur) 

7 mei 2020    Trading update eerste kwartaal 2020 

20 augustus 2020  Publicatie halfjaarresultaat 2020 

5 november 2020  Trading update eerste negen maanden 2020 

 
Nadere informatie 
- Analisten: Michel Aupers, michel.aupers@bam.com, (030) 659 87 07; 

- Pers: Niels van Dongen, niels.van.dongen@bam.com, of Arno Pronk, arno.pronk@bam.com,  

(030) 659 86 23. 

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

marktmisbruik.  
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