
 
 

  

 

 
BAM realiseert gecorrigeerde EBITDA van € 278 miljoen in 2021; uitvoering 
strategie ligt op koers 

 

Koninklijke BAM Groep nv rapporteert voor het boekjaar 2021 een gecorrigeerde EBITDA van 

€ 278 miljoen (een marge van 3,8%) en bedrijfsopbrengsten van € 7,3 miljard. Alle activiteiten 

droegen bij aan de operationele verbetering, met uitzondering van de divisie Grote Projecten van de 

Nederlandse infra-activiteiten. Het nettoresultaat werd beïnvloed door non-cash bijzondere 

waardeverminderingen van € 82 miljoen, als gevolg van wijzigingen in Nederlandse en Britse 

belastingwetgeving en het effect van desinvesteringen. De liquiditeitspositie blijft sterk en de 

kapitaalratio verbeterde. De orderportefeuille blijft op hoog niveau. BAM boekt goede voortgang met 

de uitvoering van de nieuwe strategie, met continue aandacht voor herstructurering van de 

portefeuille, risicovermindering en het creëren van een duurzaam platform voor toekomstige groei. 

Voor 2022 verwacht BAM een verdere verbetering van de gecorrigeerde EBITDA-marge.   

 

• Bedrijfsopbrengsten gestegen met 7% vergeleken met boekjaar 2020 

• Gecorrigeerde EBITDA verbeterd tot € 278 miljoen (2020: € 201 miljoen); gecorrigeerde EBITDA-marge van 3,8%  

• Sterke prestaties van Bouw en Vastgoed in Nederland, goede bijdragen uit Verenigd Koninkrijk en Ierland en 

achterblijvende prestatie van de Nederlandse infradivisie Grote Projecten  

• Nettoresultaat van € 18 miljoen, inclusief non-cash achtergestelde belastinglast van € 34 miljoen en € 49 miljoen 

bijzondere waardeverminderingen, waarvan € 26 miljoen voor desinvesteringen 

• Liquiditeitspositie blijft sterk met € 1,3 miljard en kapitaalratio verbeterd tot 14,5% (ultimo 2020: 13,4%) ondanks 

terugbetaling converteerbare obligatie 

• Geen dividend voorgesteld voor 2021, aangezien kapitaalratio nog onder strategische doelstelling ligt 

 

Kerncijfers 

(in € miljoen, tenzij anders vermeld)   

Boekjaar 

2021 

Boekjaar 

2020  

H2  

2021 

H2  

2020 
 

 

Bedrijfsopbrengsten   7.315 6.809 1 3.686 3.701 1   

Gecorrigeerde EBITDA 2   278,4 200,8 3 121,3 254,8 3   

Gecorrigeerd EBITDA 2-marge   3,8% 2,9% 3,3% 6,9%   

Nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders   18,1 -122,2 -2,0 112,3 
  

Orderportefeuille (ultimo)    13.200  13.800     

         

Handelswerkkapitaal-efficiency   -16,9% -13,9%     

Rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE)    5,6% -4,2%     
1 Inclusief bedrijfsopbrengsten BAM PPP, die zijn verwerkt als niet-voortgezette activiteiten. 
2 Resultaat voor belastingen, exclusief herstructureringskosten, bijzondere waardeverminderingen, eenmalig 

  pensioeneffect, rente, afschrijvingen en amortisatie. 
3 Inclusief € 118 miljoen in verband met de BAM PPP transactie met PGGM. 

 
 
Ruud Joosten, CEO van Koninklijke BAM Groep:  
‘BAM heeft in 2021 goede voortgang geboekt met verbeterde operationele, financiële en 

veiligheidsprestaties en een sterke uitvoering van het eerste jaar van ons strategisch plan 'Building a 

sustainable tomorrow'. Al onze bedrijven verbeterden hun prestaties, met uitzondering van het Nederlandse 

infrabedrijf, waar de prestatie van de divisie Grote Projecten achterbleef. Onze overige activiteiten in 

Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland presteerden goed, met name onze Nederlandse 
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woningbouwactiviteiten die een substantiële bijdrage leverden, gesteund door een grote vraag naar nieuwe 

woningen. Hoewel wij de ongedekte achtergestelde converteerbare obligatie hebben terugbetaald, 

verbeterde onze kapitaalratio.  

 

Wij zijn een jaar gevorderd met ons driejarige strategische plan om een meer voorspelbare, winstgevende en 

duurzame onderneming te creëren. We hebben goede voortgang geboekt met het verlagen van het 

risicoprofiel van de Groep. We hebben diverse bedrijfsonderdelen gedesinvesteerd, waaronder BAM Swiss, 

BAM Deutschland en BAM Galère in België, met een gezamenlijke jaaromzet van circa € 600 miljoen. 

Daarnaast hebben we deze week de desinvestering bekendgemaakt van BAM Contractors in België. De 

afbouw van BAM International bevindt zich in de laatste fase. 

 

Tegelijkertijd leggen we meer nadruk op moderne en duurzame bouwmethoden en hebben we geïnvesteerd 

in geïndustrialiseerde en modulaire bouwcapaciteit. We hebben per 1 januari 2022 een nieuwe 

organisatiestructuur geïmplementeerd, die leidt tot verdere operational excellence, kennisdeling en 

ontwikkeling van levenscyclusoplossingen.  

 

Voor het derde opeenvolgende jaar heeft Koninklijke BAM Groep nv een plaats verworven op de 

prestigieuze ‘A-lijst klimaatverandering’ van CDP, als erkenning voor de klimaatmaatregelen van de Groep. 

We zijn een van de slechts vier Europese bouwbedrijven die deze toppositie hebben behaald. We blijven 

investeren om een duurzamer bedrijf te worden, bijvoorbeeld door elektrificatie van ons materieel, en 

ondersteuning van onze opdrachtgevers in het behalen van CO2-vermindering en andere 

duurzaamheidsdoelen. 

 

Onze orderportefeuille steunt op een grote vraag naar verbetering van de infrastructuur, huisvesting en 

duurzame gebouwen. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met aanhoudende, sectorbrede druk in 

sommige delen van onze toeleveringsketen, waarbij de energiekosten een extra onzekere factor zijn, en met 

veel competitie om geschoolde medewerkers aan te trekken en te behouden. Wij zijn in gesprek met enkele 

opdrachtgevers over de timing en afwikkeling van enkele substantiële claims. Tegen deze achtergrond 

liggen we op schema om onze strategische doelen voor 2023 te realiseren en verwachten wij een verdere 

verbetering van onze gecorrigeerde EBITDA-marge in 2022.’ 

 

Dividendvoorstel 

Het beleid van BAM is om 30 tot 50 procent van het nettoresultaat over het jaar uit te keren, onder 

voorbehoud dat de balansstructuur de strategische agenda en de belangen van de aandeelhouders 

ondersteunt. In 2021 heeft BAM de resterende ongedekte converteerbare obligatie afgelost, waardoor de 

kapitaalbasis met € 120 miljoen is gedaald. Rekening houdend met het feit dat BAM de ambitie heeft om de 

kapitaalratio in 2023 te verbeteren tot 20 procent (ultimo 2021: 14,5 procent) wordt voor 2021 geen dividend 

voorgesteld. 

 

Volledige persbericht jaarresultaten 2021 in Engels 

Het volledige persbericht over de jaarresultaten 2021, met een toelichting op de sectoren en financiële 

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

 
  

http://www.bam.com/
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Live videowebcast 
De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep geeft op 17 februari 2022 om 10.00 uur, tijdens een 

Engelstalige analistenbijeenkomst, een toelichting op de resultaten over het boekjaar 2021. Deze 

bijeenkomst is te volgen via een live videowebcast (www.bam.com). 

 

 
Belangrijke financiële data 
24 februari 2022   Publicatie jaarverslag 2021 

13 april 2022   Jaarlijkse algemene vergadering (14.00 uur) 

5 mei 2022    Trading update eerste kwartaal 2022 

18 augustus 2022  Publicatie halfjaarresultaat 2022 

3 november 2022  Trading update eerste negen maanden 2022 

 
 
Nadere informatie 
- Analisten: Michel Aupers, michel.aupers@bam.com, (030) 659 89 88; 
- 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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