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Prestatie eerste kwartaal in lijn met verwachtingen, gegeven moeilijke winterse omstandigheden
•
•
•
•
•
•
•

Bouw en techniek: aanhoudende verslechtering van Nederlandse markt
Infra: wisselende prestaties, meeste activiteiten kampten met seizoensinvloeden
Vastgoed: Nederlandse woningmarkt blijft dalen, conform verwachting
Pps: financial close bereikt bij twee projecten en twee projecten overgedragen aan de joint venture
Orderportefeuille onveranderd op € 10,7 miljard
Financiële positie volgt het normale seizoenspatroon
Nieuwe accountingregels toegepast per 1 januari 2013; vergelijkende cijfers aangepast
(x € miljoen, tenzij anders aangegeven)

Kerncijfers
Opbrengsten
Resultaat vóór belastingen
Marge vóór belastingen

Eerste
kwartaal
2013

Eerste
kwartaal
2012*

Boekjaar
2012*

1.426
5,2
0,4%

1.486
3,5
0,2%

7.225
108,9
1,5%

Orderportefeuille (ultimo)
10.700
* Voor bijzondere waardevermindering, uit voortgezette activiteiten; 2012 aangepast

10.700

Nico de Vries, voorzitter raad van bestuur Koninklijke BAM Groep:
‘Ten opzichte van Q1 2012 (aangepast voor de nieuwe accountingregels) zijn de totale opbrengsten in
Q1 2013 met 4% afgenomen. Deze daling is voornamelijk het gevolg van de langere winterperiode die
heeft geresulteerd in minder werkbare dagen in de sector infra, en van de aanhoudend moeilijke
omstandigheden bij Bouw en techniek en Vastgoed in Nederland. Het totale resultaat vóór belastingen
steeg licht tot € 5,2 miljoen en een marge vóór belasting van 0,4%. De implementatie van de vorig jaar
aangekondigde herstructureringsmaatregelen wordt voortgezet.
Na het seizoensgebonden zwakke eerste kwartaal, verwachten wij een verbetering van de resultaten
in de rest van 2013, ondanks de aanhoudende moeilijke omstandigheden in onze thuismarkten. Wij
blijven nauwlettend de omstandigheden in onze markten volgen, met name in Nederland en in het
bijzonder onze bouwgerelateerde activiteiten. Hoewel het nog te vroeg is om een verwachting te
geven voor het gehele jaar, hebben wij op dit moment geen reden om aan te nemen dat de prestatie
in 2013 significant zal verschillen van onze operationele prestatie in 2012.’
Live audio webcast
Op 16 mei 2013, om 10:00 uur, zal een conference call gehouden worden voor analisten. Deze kan
gevolgd worden via een live audio-webcast (www.bam.nl).
Nadere informatie
Pers: Drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21, ac.pronk@bamgroep.nl
Analisten: Drs. P. Snippe, (030) 659 87 07, p.snippe@bamgroep.nl

Dit tussentijdse bericht dient als tussentijdse verklaring ex artikel 5:25e Wft.
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Sectorale verdeling
(x € miljoenen)
Resultaat en opbrengsten
Bouw en techniek
Infra
Vastgoed
Publiekprivate samenwerking
Eliminaties en overige
Totaal sectoren
Groepskosten
Groepsrente
Resultaat vóór belastingen

Eerste kwartaal 2013
Resultaat
Opbrengsten
-0,2
655
2,9
777
-2,8
42
8,6
60
-0,1
-108
8,4
1.426
-2,0
-1,2
5,2
0,4%

Eerste kwartaal 2012*
Resultaat
Opbrengsten
6,7
680
1,2
769
0,2
99
1,8
66
-128
9,9
1.486
-1,7
-4,7
3,5
0,2%

* Voor bijzondere waardevermindering, uit voortgezette activiteiten; 2012 aangepast
Prestaties sectoren
Opbrengsten bij Bouw en techniek daalden met € 25 miljoen (-4%), vooral door de afgenomen
activiteiten in Nederland. De daling is deels gecompenseerd door België en het Verenigd Koninkrijk.
Omstandigheden in de Nederlandse bouwmarkt blijven zeer moeilijk zonder enige tekenen van
herstel, in het bijzonder voor woningbouw. In de lastige Britse bouwmarkt worden voor de BAMbedrijven de eerste voordelen merkbaar van de eerder genomen capaciteitsreductiemaatregelen. De
orderportefeuille daalde door lagere orderontvangsten in alle landen, met uitzondering van het
Verenigd Koninkrijk.
De opbrengsten bij Infra stegen per saldo met 1%. Vooral in Nederland is sprake van lagere
opbrengsten, in Duitsland, Ierland en bij BAM International van hogere. De groei van de opbrengsten
werd beperkt door de moeilijke winterse omstandigheden. In de Nederlandse markt, waar onzekerheid
heerst over toekomstige overheidsbestedingen, richt BAM zich op mogelijke grote projecten. BAM blijft
kansen zien in de overige thuismarkten en de wereldwijde nichemarkten van BAM International.
De totale opbrengsten bij Vastgoed daalden met € 48 miljoen (60%). Dit kwam vooral door de
verwachte verdere afname van het aantal verkochte woningen in Nederland tot 265. De
omstandigheden in de Nederlandse woning- en commercieel vastgoedmarkt ontwikkelen zich in lijn
met de aannames, zoals gesteld per Q2 2012. Het totaal geïnvesteerd vermogen in Vastgoed per eind
maart was ongeveer gelijk aan de stand eind december 2012.
Opbrengsten bij Publiekprivate samenwerking waren € 60 miljoen in Q1 2013. Het relatief hoge
resultaat voor belasting van € 8,6 miljoen is inclusief de boekwinst op de overdracht van twee
projecten aan de joint venture met PGGM. BAM PPP bereikte financial close voor de Hoge Raad (Den
Haag) in januari en voor het Ierse N11/N7 wegenproject in april. Totaal geïnvesteerd eigen vermogen
in pps per eind maart 2013 was vergelijkbaar met de stand per eind december 2012. Het aanbod van
nieuwe mogelijkheden blijft onverminderd goed.
Financiële positie
• Het effect van het seizoenspatroon op het werkkapitaal in Q1 2013 was vergelijkbaar met Q1 2012.
• Zoals opgemerkt, het totale geïnvesteerde vermogen in Vastgoed en totaal geïnvesteerd eigen
vermogen bij Pps per eind maart 2013 waren vergelijkbaar met de standen eind december 2012.
• De Groep bleef binnen de grenzen van al de bankconvenanten per 30 maart 2013.

Dit tussentijdse bericht dient als tussentijdse verklaring ex artikel 5:25e Wft.

