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BAM rapporteert voor eerste halfjaar 2017 gecorrigeerd resultaat van € 52,7 miljoen en herbevestigt
winstverwachting voor gehele jaar
•
•
•
•
•
•

Marge is verbeterd tot 1,7% bij lagere opbrengsten
Bouw en Vastgoed: sterke margeverbetering door eerdere herstructurering en marktomstandigheden
Infra: betere marge in tweede kwartaal na trage start van het jaar
Pps: sterk resultaat van portefeuille; gezonde pijplijn aan projectaanbiedingen
Orderportefeuille: opwaartse trend en handhaving van inschrijvingsdiscipline
Kasstroom: gebruikelijke seizoenspatroon; handelswerkkapitaalefficiency -10,6%
(x € miljoen)

Opbrengsten
Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen*
Marge gecorrigeerd resultaat vóór belastingen*
Reorganisatiekosten
Bijzondere waardeverminderingen
Eenmalige pensioenbate
Nettoresultaat
Rendement op gemiddeld werkzaam vermogen (ROCE)
Orderportefeuille (ultimo)

Halfjaar

Halfjaar

Boekjaar

2017

2016

2016

3.145
52,7
1,7%

3.404
40,6
1,2%

6.976
102,7
1,5%

-0,1
-

-10,6
-0,3
15,3

-33,5
-50,7
41,6
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2,8%
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* Voor herstructurering, bijzondere waardeverminderingen en eenmalige pensioenbate.

Rob van Wingerden, CEO van Koninklijke BAM Groep:
‘In de eerste helft van 2017 hebben wij een marge gerealiseerd op het gecorrigeerd resultaat vóór
belastingen van 1,7 procent, onderweg richting onze strategische doelstelling. De meeste
werkmaatschappijen zitten op of boven een marge van 2 procent, wat de voortgang van onze strategische
agenda weerspiegelt. Het resultaat wordt teruggehouden door infra in Nederland en België en de voorziene
onderdekking op overheadkosten bij de Duitse bouwactiviteiten. Wij gaan door met investeren in
marktkansen en innovatie, zo plaatsen wij bijvoorbeeld de eerste gepatenteerde funderingen (‘gravity based
foundations’) voor de offshore windenergiemarkt. Onze veiligheids- en duurzaamheidsprestaties
verbeterden. De financiële positie is solide en ons geïnvesteerd vermogen kent een neerwaartse trend, die
de verbetering van het rendement op het werkzaam vermogen ondersteunt.
De markt voor Nederlandse woningbouw en -vastgoed blijft verbeteren en er zijn eerste tekenen van herstel
in de utiliteitsbouwmarkt. In het Verenigd Koninkrijk blijven onze prestatie en ons vooruitzicht voor de korte
termijn solide en we volgen de marktontwikkelingen op de voet. Bij BAM International blijven wij inzetten op
aantrekkelijke mogelijkheden voor onshore-projecten. Wij hebben consequent vastgehouden aan onze
inschrijvingsdiscipline en onze orderportefeuille begint te groeien.
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Wij herbevestigen ons vooruitzicht voor het gehele jaar. Wij verwachten dat de opbrengsten enigszins lager
en het gecorrigeerd resultaat vóór belastingen hoger zullen zijn dan het niveau van 2016. Wij voorzien
aanzienlijk lagere herstructureringskosten dan in 2016.'

Het volledige halfjaarbericht 2017, met een toelichting op de sectoren en financiële bijlagen, is verschenen
in de Engelse taal en gepubliceerd op www.bam.com.
Live videowebcast
De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep geeft op 24 augustus 2017 tijdens een Engelstalige
analistenbijeenkomst (10.15-11.30 uur) een toelichting op de resultaten over het eerste halfjaar van 2017.
Deze bijeenkomst is te volgen via een live videowebcast (www.bam.com).
Nadere informatie
- Analisten: Joost van Galen, (030) 659 87 07, joost.van.galen@bam.com;
- Pers: Arno Pronk, (030) 659 86 23, arno.pronk@bam.com.

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

