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BAM rapporteert voor eerste halfjaar 2018 gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van
€ 57,8 miljoen en herbevestigt winstverwachting voor gehele jaar
• Bouw en Vastgoed: woningbouwontwikkeling in Nederland stuwt margeverbetering
• Infra: kostenoverschrijding IJmuiden grotendeels gecompenseerd door verbeterde resultaten buiten
Nederland
• Pps: solide resultaat van portefeuille, ondersteund door overdracht project aan PGGM-joint venture
• Orderportefeuille: stabiel en ontwikkelt zich in lijn met markten
• Hogere kasuitstroom in halfjaar 2018; handelswerkkapitaal efficiency afgenomen van -11,1% tot -10%
• Toepassing IFRS 15-wijziging verslaglegging: openingsbalans en resultaat 2017 herzien
(x € miljoen)

Opbrengsten
Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen*
Marge gecorrigeerd resultaat vóór belastingen*
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Bijzondere waardeverminderingen
Nettoresultaat
Rendement op gemiddeld werkzaam vermogen (ROCE)
Orderportefeuille (ultimo)
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* Voor herstructurering, bijzondere waardeverminderingen en eenmalige pensioenbate.
** Herzien voor IFRS 15.

Rob van Wingerden, CEO van Koninklijke BAM Groep:
‘Ondanks de eerder bekendgemaakte additionele kostenoverschrijding van € 30 miljoen op het project
zeesluis IJmuiden was ons resultaat in het eerste halfjaar hoger dan vorig jaar. De meeste van onze
bedrijven lieten verbeterde resultaten zien, ondersteund door enkele claimafwikkelingen. De kasuitstroom
was in de eerste helft van 2018 hoger dan in het eerste halfjaar 2017, vooral als gevolg van IJmuiden en het
ontbreken van grote desinvesteringen van commercieel vastgoed; onze financiële positie blijft solide.
Halverwege onze vijfjarige strategische periode zijn wij nog niet waar we willen zijn, maar hebben wij goede
voortgang geboekt op vele gebieden. Aangezien wij onze prestaties en de voorspelbaarheid daarvan verder
moeten verbeteren, zullen wij nóg selectiever zijn bij aanbestedingen voor grote projecten. Wij zijn in
gesprek met onze opdrachtgevers in de publieke sector over manieren om de balans tussen risico en
beloning en de contractvoorwaarden te verbeteren. Tevens revitaliseren wij ons werkkapitaalprogramma.
Alles overziend, hebben wij er vertrouwen in dat een striktere uitvoering van de strategie ons in staat zal
stellen onze doelstellingen voor 2020 te realiseren, ondersteund door onze agenda voor digitalisering en
duurzaamheid.
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De omstandigheden in de meeste van onze markten zijn gunstig, hoewel er uitdagingen blijven zoals druk
vanuit de supply chain. Wij herbevestigen ons vooruitzicht voor het gehele jaar 2018 van een gecorrigeerd
resultaat vóór belastingen van rond 2 procent.'
Het volledige halfjaarbericht 2018, 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 23 augustus 2018 tijdens een Engelstalige
analistenbijeenkomst (10.00-11.30 uur CET) een toelichting op de resultaten over het eerste halfjaar van
2018. Deze bijeenkomst is te volgen via een live videowebcast (www.bam.com).
Nadere informatie:
- Pers: Arno Pronk, (030) 659 86 23, arno.pronk@bam.com;
- Analisten: Joost van Galen, (030) 659 87 07, joost.van.galen@bam.com.

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

