
 
 

  

 

Handelsbericht eerste kwartaal 2020 

 

BAM zet activiteiten op meeste bouwplaatsen voort, handhaaft sterke 

liquiditeitspositie 

 

BAM blijft de hoogste prioriteit toekennen aan de gezondheid, veiligheid en het welzijn van alle 
stakeholders en blijft daarbij de liquiditeit borgen. De prestaties in het eerste kwartaal van 2020 
stonden onder druk door drie bedrijfsonderdelen, waar verbeteringsmaatregelen het kernthema 
blijven. Covid-19 heeft vanaf medio maart geleid tot een lager activiteitenniveau en verminderde 
operationele efficiency. Vooruitkijkend zal Covid-19 aanzienlijke impact hebben op de bouwsector en 
de prestaties van BAM.  
 

• Eerste-kwartaalresultaten beïnvloed door onderpresterende bedrijfsonderdelen en inclusief eerste Covid-

19-effecten in België 

• Sterke liquiditeitspositie (€ 944 miljoen, inclusief getrokken kredietfaciliteit) en handelswerkkapitaal-

efficiency gehandhaafd 

• Orderportefeuille sterk en stabiel 

• Covid-19: omvangrijke impact op projectprestaties in tweede kwartaal; operationele efficiency trekt aan 

• Reactie management: focus op gezondheid en veiligheid, kosten- en uitgavenreductie, kredietfaciliteit 

(RCF) verlengd tot 2024 

• Vooruitzicht: materiële onzekerheid houdt aan over toekomstige ontwikkeling van Covid-19 en de impact 

daarvan op BAM’s financiële prestaties 

 

1 Vóór herstructurering, bijzondere waardeverminderingen en pensioenbate. NB: Gecorrigeerd resultaat eerste kwartaal 2020 

weerspiegelt niet de negatieve effecten van Covid-19 op BAM’s toekomstige prestaties wegens materiële onzekerheid over de omvang 

en aard daarvan. 

 

Frans den Houter, CFO / ad interim CEO van Koninklijke BAM Groep:  

‘De resultaten over het eerste kwartaal van de Nederlandse infra-activiteiten, Duitse bouwactiviteiten en 

BAM International stelden teleur. Wij zijn volledig gefocust op het doorvoeren van verbeteringsmaatregelen, 

waaronder verdere afbouw en heroriëntering van activiteiten. De Nederlandse bouw- en vastgoedactiviteiten 

leverden opnieuw een goede bijdrage, hoewel lager dan het uitzonderlijk hoge niveau van vorig jaar. Onze 

prestaties in België waren al geraakt door Covid-19. De prestaties in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, infra 

Duitsland en Publiek-private samenwerking waren bevredigend. 

 

Covid-19 stelt onze samenleving en onze sector voor ongekende uitdagingen. BAM is een veerkrachtig 

bedrijf en wij hebben mitigerende maatregelen genomen – en zullen die blijven nemen – om onze 

bedrijfscontinuïteit en financiële positie te beschermen. We boeken goede voortgang met onze eerder 

aangekondigde plannen voor het onmiddellijk terugdringen van kosten en uitgaven. We sloten het eerste 

kwartaal af met een gezonde handelswerkkapitaal-efficiency en een solide liquiditeitspositie, inbegrepen de 

Kerncijfers 

(x € miljoen, tenzij anders aangegeven) 

  

Eerste 

kwartaal 

2020 

  Eerste 

kwartaal 

2019  

  

Boekjaar 

2019 

Opbrengsten   1.603   1.590   7.209 

Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen 1   1,3   16,8   74,1 

Orderportefeuille (ultimo)   12.700   12.800 
  

12.700 

Handelswerkkapitaal-efficiency   -10,3%   -9,0%   -10,4% 

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 7 mei 2020 

Aantal bladen 3 
 



 
 
  
 
 

Koninklijke BAM Groep nv 
 

 

 
 

Persbericht van 7 mei 2020, blad 2 van 3 

 

 

volledig getrokken kredietfaciliteit (RCF) van € 400 miljoen. Deze kredietfaciliteit is onlangs met een jaar 

verlengd tot maart 2024 voor een totaal gecommitteerd bedrag van € 360 miljoen voor het extra jaar.  

 

Het is noodzakelijk dat nationale overheden proactief stappen zetten om de bouwsector te ondersteunen, 

zodat deze zijn rol kan vervullen als motor van het economisch herstel. Wij verwelkomen recente 

overheidsplannen in enkele van onze thuismarkten om de uitvoering van infrastructuur- en bouwprojecten te 

versnellen. In Nederland dienen adequate politieke maatregelen te worden genomen om de impact van 

stikstof en PFAS te verminderen. 

 

Materiële onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de Covid-19-pandemie houdt aan. Het is 

duidelijk dat daarvan een aanzienlijk nadelig effect zal uitgaan op onze activiteiten, inclusief druk op de 

toeleveringsketen, en op onze toekomstige financiële prestaties. 

 

Ik ben alle collega's dankbaar dat ze onze vier crisisbeheersingsprincipes waarmaken: verantwoordelijk 

handelen, naleven van instructies van overheden en van ons bedrijf, opdrachtgevers van dienst zijn en 

focussen op cash. En ik ben bijzonder trots op ons relevante werk ter ondersteuning van de 

gezondheidszorg en cruciale beroepen.’ 

 

Overzicht activiteiten eerste kwartaal 2020 

De prestaties in de business line Bouw en vastgoed lagen in lijn met de verwachtingen. Er waren enkele 

tegenvallers op projecten en onderdekking op bedrijfsgebonden kosten in Duitsland. In Nederland verkocht 

BAM 515 woningen, tegenover het uitzonderlijk hoge niveau van 951 verkochte woningen in het eerste 

kwartaal van 2019. De bijdragen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland waren nog bevredigend. 

België toonde de eerste effecten van Covid-19. 

 

De resultaten in de business line Infra stonden onder druk als gevolg van een zwakke operationele prestatie 

van BAM International. In Nederland hebben de doorgevoerde verbeteringsmaatregelen nog niet geleid tot 

een sterkere prestatie. De resultaten in Ierland, België en Duitsland waren in lijn met vorig jaar. BAM Nuttall 

kende een solide bijdrage en ontving onlangs – als joint-venturepartner van Eiffage, Kier en Ferrovial 

Agroman – opdracht (‘Notice to Proceed’) voor de start van detailontwerp en aanleg van 80 kilometer hoge-

snelheidsspoorlijn HS2 in het traject tussen Londen en Birmingham (fase 1). 

 

Bij BAM PPP is gedurende het eerste kwartaal de gevangenis in Dendermonde (België) toegevoegd aan de 

portfolio. De solide bijdrage was gelijk aan het vorige jaar. 

 

Update Covid-19 

In Nederland en Duitsland kunnen de werkzaamheden op het merendeel van de bouwplaatsen van BAM 

nog steeds doorgang vinden, zij het op een lager productiviteitsniveau als gevolg van de risicobeperkende 

maatregelen voor Covid-19. Op enkele bouwprojecten ervaart BAM beperkingen bij bevoorrading en 

leveranties. 

 

In het Verenigd Koninkrijk is BAM Construct UK de afgelopen weken opnieuw begonnen met de 

werkzaamheden op een aantal bouwlocaties, verspreid over het land, na uitgebreide controles en overleg 

met projectteams, opdrachtgevers en toeleveranciers. De meeste infraprojecten van BAM Nuttall zijn in 

uitvoering. Er wordt alles in het werk gesteld om bouwplaatsen open te houden en waar mogelijk door te 

gaan met werken, hoewel de efficiency is afgenomen door de eisen ten aanzien van de minimumafstand 

tussen medewerkers. 
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BAM PPP werkt met de toeleveringsketen hard om cruciale publieke voorzieningen, zoals politiebureaus, 

ziekenhuizen en gerechtsgebouwen, open en beschikbaar te houden.  

 

In Ierland zijn bouwwerkzaamheden op verzoek van de overheid sinds eind maart stilgelegd. De overheid 

heeft de gefaseerde terugkeer aangekondigd van werknemers in de buitenlucht vanaf 18 mei. 

 

In België zijn de meeste bouwplaatsen vanaf medio maart gesloten. De werkmaatschappijen van BAM 

hebben hun bouwplaatsen vanaf 22 april geleidelijk weer opgestart. 

 

BAM International heeft de bezetting op de meeste projectlocaties teruggebracht om te voldoen aan de 

lokale Covid-19-voorschriften. 

 

Live audiowebcast 

Op 7 mei 2020 vindt om 10.00 uur CET een Engelstalige conference call plaats voor analisten. Deze kan 

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

 

Over Koninklijke BAM Groep nv 

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 meer dan 19.000 medewerkers en het aandeel is 

genoteerd aan Euronext Amsterdam. www.bam.com 

 

Volgende gebeurtenis 

20 augustus 2020: bekendmaking resultaten eerste halfjaar 2020. 

 

Nadere informatie 

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

- 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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