
 

  

 

BAM realiseert sterke operationele prestatie in eerste halfjaar; vooruitzicht 2021 

gecorrigeerde EBITDA-marge van circa 3,5%  
 

Koninklijke BAM Groep nv rapporteert voor de eerste helft van 2021 een gecorrigeerde EBITDA 

van € 157 miljoen, tegenover een gecorrigeerde EBITDA van minus € 54 miljoen in dezelfde 

periode van 2020. Alle activiteiten droegen bij aan de operationele verbetering, met uitzondering 

van de Nederlandse infra-activiteiten. De converteerbare obligatie (€ 120 miljoen) en de 

kredietfaciliteit (RCF; € 400 miljoen) werden in deze periode terugbetaald en de kaspositie blijft 

solide. De orderportefeuille van € 13,8 miljard blijft hoog. BAM maakt goede voortgang met zijn 

nieuwe strategie, met continue aandacht op herstructurering van de portfolio, risicoreductie, 

verbetering van de winstgevendheid en het creëren van een duurzaam platform voor toekomstige 

groei. Voor 2021 voorziet BAM een gecorrigeerde EBITDA-marge van circa 3,5 procent. 
 

• Bedrijfsopbrengsten stegen met 17% vergeleken met eerste halfjaar 2020, dat sterk werd gedrukt door 

Covid-19 

• Scherpe toename van gecorrigeerde EBITDA tot € 157 miljoen, ofwel gecorrigeerde EBITDA-marge 

van 4,3% 

• Zeer sterk prestatie van Nederlandse Bouw en vastgoed; goede bijdragen van Verenigd Koninkrijk en 

Ierland; achterblijvende prestatie van Nederlandse Infra 

• Nettoresultaat van € 20 miljoen, inclusief non-cash effect van circa € 30 miljoen latente 

belastingvorderingen 

• Liquiditeitspositie van € 1,2 miljard na terugbetaling € 400 miljoen RCF en € 120 miljoen 

converteerbare obligatie; kapitaalratio 13,2% (ultimo 2020: 13,4%). 

 

Kerncijfers 

(in € miljoen, tenzij anders aangegeven)   

1ste halfjaar 

2021 

1ste halfjaar 

2020 

 Boekjaar 

2020   

Bedrijfsopbrengsten   3.629 3.108  6.809  

Gecorrigeerde EBITDA 1   157,1 -54,0  200,8  

Gecorrigeerde EBITDA 1-marge   4,3% -1,7%  2,9%  

       
 

Nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders   20,1 -234,5  -122,2  

Orderportefeuille (ultimo)   13.800 13.300   13.800  

Handelswerkkapitaal-efficiency   -15,7% -12,1%  -13,9%  
1 Voor herstructurering en eenmalige pensioeneffecten; zie bijlagen Engelse bericht voor volledige definitie.  

 

Ruud Joosten, CEO van Koninklijke BAM Groep:  

‘De financiële resultaten over de eerste helft van 2021 tonen duidelijk een sterke verbetering van de 

operationele prestatie van BAM. Alle activiteiten droegen bij aan deze positieve ontwikkeling, behalve de 

Nederlandse infra-activiteiten, vanwege een aanzienlijke kostenoverschrijding in de divisie Grote 

Projecten. Dit versterkt BAM’s strategische beslissing niet in te schrijven op de zeer grote projecten  

tegen een vaste aanneemsom in één aanbestedingsfase (‘single-stage, lump sum’). Onze overige 

Platform-voor-groei-bedrijven leverden een solide prestatie, geleid door de Nederlandse 

gebiedsontwikkeling- en woningbouwactiviteiten, die een substantiële bijdrage leverden dankzij de grote 

vraag naar nieuwe woningen.  

 

Het verheugt mij te kunnen stellen, dat BAM-medewerkers enthousiast aan de slag zijn met de uitvoering 

van onze strategie ‘Building a sustainable tomorrow’, die wij in februari hebben gepresenteerd. In het 
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eerste kwartaal hebben we ons omvangrijke kostenreductieprogramma succesvol voltooid. BAM is 

Groepsbrede programma's gestart om ons risicoprofiel verder te verlagen, onze efficiëntie te verhogen en 

de kansen te benutten die digitalisering en de toenemende focus van opdrachtgevers en de samenleving 

op duurzaamheid bieden. We hebben twee bedrijfsonderdelen (BAM Swiss en BAM Facility Services in 

Duitsland) gedesinvesteerd en BAM Indonesia overgedragen aan het lokale management. In Nederland  

hebben we de portefeuille op het gebied van duurzaamheid en geïndustrialiseerd bouwen verder 

versterkt met de acquisitie van off-site productiefaciliteiten voor modulaire bouw.  

 

We hebben een solide orderportefeuille en de publieke stimuleringsprogramma's in het Verenigd 

Koninkrijk, de focus van onze opdrachtgevers op duurzame oplossingen, essentiële verbetering van de 

infrastructuur en de vraag naar betaalbare woningen in Nederland zorgen voor een gezonde pijplijn van 

kansen. Tegen deze achtergrond liggen wij op schema om onze strategische doelstellingen voor 2023 te 

realiseren.’ 

 

Vooruitzicht 2021 
Vooruitkijkend zijn de marktomstandigheden in algemene zin positief. Echter, BAM ondervindt 

sectorbrede druk in sommige delen van de toeleveringsketen, onderhandelingen met opdrachtgevers 

betreffende de timing en schikking van aanzienlijke claims duren voort en Covid-19-onzekerheden 

houden aan. Voor 2021 voorziet BAM een gecorrigeerde EBITDA-marge van circa 3,5 procent. 

 

Het volledige halfjaarbericht 2021, met een toelichting op de sectoren en financiële bijlagen, is verschenen in 

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

 

Live videowebcast 

Op 19 augustus 2021 vindt om 9.30 uur CET een Engelstalige analistenbijeenkomst plaats. Deze kan 

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

 

Volgende gebeurtenis 

4 november 2021  Handelsbericht eerste negen maanden 2021 

17 februari 2022  Publicatiedatum jaarcijfers 2021 

 

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 89 88. 

 

 

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

marktmisbruik. 
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