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Activiteitenverslag vierde kwartaal 2007

Bekaert boekt recordomzet in 2007
met groei van 8,2%
Bekaert realiseerde voor het volledige boekjaar 2007 een geconsolideerde omzet van
€ 2,2 miljard en een gezamenlijke omzet van € 3,4 miljard, hetzij een stijging met respectievelijk
8,2% en 7,0%. 1 2
De toename van de geconsolideerde omzet was voor 8,0% toe te schrijven aan een sterke
organische groei, die gedeeltelijk geneutraliseerd werd door een negatief wisselkoerseffect van
2,3%. De nettobewegingen ten gevolge van acquisities en desinvesteringen
vertegenwoordigden een positief effect van 2,5%.

Geconsolideerde en gezamenlijke omzet per bedrijfssegment
2007

Geconsolideerde omzet

Gezamenlijke omzet

in miljoen €

verschil

in miljoen €

verschil

1 844

+9,2%

3 095

+8,4%

Geavanceerde materialen

204

+10,4%

204

+10,4%

Geavanceerde deklagen

124

-8,9%

124

-8,9%

Geavanceerde draadproducten

Verkoop tss. segmenten en andere
Totaal
85%
9%
6%

Geconsolideerd 3

2

-

-4

-

2 174

+8,2%

3 419

+7,0%

Geavanceerde draadproducten
Geavanceerde materialen

90%
6%
4%

Geavanceerde deklagen

Gezamenlijk3

1

Alle vergelijkingen zijn ten opzichte van de cijfers voor het boekjaar 2006. De cijfers in dit persbericht zijn
voorlopig en niet geauditeerd. De volledige jaarresultaten worden op 14 maart 2008 gepubliceerd.
De gezamenlijke omzet is de omzet gerealiseerd door de geconsolideerde ondernemingen plus 100% van de omzet
gerealiseerd door de joint ventures en geassocieerde ondernemingen na eliminatie van onderlinge verkopen.
3
Exclusief ‘verkoop tussen segmenten en andere’.
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Gezamenlijke omzet per activiteitenplatform
Geavanceerde draadproducten
Draad Europa

+8,4%

Geavanceerde materialen

+10,4%

4

+9,9%

Roestvast

Draad Noord-Amerika

-2,1%

Vezeltechnologie

Draad Latijns-Amerika

+11,6%

Verbrandingstechnologie

Draad Azië

+14,1%

Composieten

Bouwproducten

+10,9%

Staalkoord China

+48,3%

+21,3%
+8,8%
+11,9%
-4,1%

Geavanceerde deklagen

-8,9%

Staalkoord andere

-6,4%

Industriële deklagen

-6,5%

Overige geavanceerde draadproducten

-1,9%

Gespecialiseerde filmdeklagen

-10,7%

Voor het boekjaar 2007 realiseerde Bekaert een stijging van de gezamenlijke omzet in de
geavanceerde draadproducten met 8,4%.
De omzet werd voor 2,1% negatief beïnvloed door de wisselkoerseffecten, voornamelijk als
gevolg van de sterke euro.
In Europa verstevigde Bekaert haar positie in de groeiende offshore sector, gedreven door de
hoge olieprijzen, hetgeen resulteerde in een sterke vraag naar platte en profieldraden voor de
versterking van flexibele buizen. De acquisitie van Cold Drawn Products Limited (Verenigd
Koninkrijk), een leverancier van gespecialiseerde profieldraden, droeg in belangrijke mate bij tot
de omzetgroei in dit segment. De stijging in de Europese verkoop van draadproducten met
9,9% was verder grotendeels toe te schrijven aan een betere product mix.
De draadactiviteiten van Bekaert hielden in Noord-Amerika goed stand ondanks de moeilijke
markomstandigheden. Het wisselkoerseffect woog echter zwaar door op de omzet met een
negatieve impact van 8%. Anderzijds leidde de zwakke dollar tot exportopportuniteiten, meer
bepaald voor de versterking van flexibele buizen voor de offshore sector.
In Latijns-Amerika realiseerde Bekaert in 2007 een sterke omzetgroei met 11,6%. Dat was in
het bijzonder het geval in de Andina regio, waarin Bekaert in 2007 haar positie aanzienlijk
versterkte door de volledige eigendom te verwerven over Vicson, S.A. (Venezuela), waardoor
het indirect ook een meerderheidspositie verwierf in Productora de Alambres Colombianos S.A.
In Brazilië en Chili werd de onderneming geconfronteerd met een groeivertraging als gevolg van
een verhoogde concurrentie.
Voor draad Azië noteerde Bekaert een goede vraag naar nylon coated draad en verendraad.
2007 was opnieuw een goed jaar voor bouwproducten, in het bijzonder als gevolg van een
verhoogde marktpenetratie van Bekaert staalvezels voor betonwapening. De groei van 10,9%
was toe te schrijven aan de gunstige marktomstandigheden in nagenoeg alle regio’s.
4

In het verlengde van de interne herschikking van de geavanceerde materialen rapporteert Bekaert met ingang van
1 januari 2007 haar activiteiten in roestvast als een afzonderlijk activiteitenplatform in het bedrijfssegment
geavanceerde materialen. Voorheen was roestvast een onderdeel van Draad Europa. De cijfers voor 2006 werden in
overeenstemming met deze herschikking herwerkt.
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Voor haar staalkoordactiviteiten noteerde Bekaert in 2007 globaal een sterke toename van de
omzet, voornamelijk in China. De onderneming noteerde een verminderde afname in de overige
regio’s, waarop Bekaert eerder anticipeerde door een aanpassing van haar productieplatform in
Noord-Amerika.
Binnen de overige geavanceerde draadproducten noteerde Bekaert wereldwijd een lage vraag
voor kaardengarnituur.
Voor het boekjaar 2007 steeg de omzet van geavanceerde materialen met 10,4%.
In de roestvast activiteiten is de stijging van de omzet grotendeels toe te schrijven aan de
doorrekening van de hogere grondstofprijzen van walsdraad op basis van nikkel ten opzichte
van vorig jaar. De stijging in vezeltechnologie is het gevolg van een commerciële doorbraak van
de Bekaert metaalvezeltoepassing voor dieselroetfilters. Voor composieten noteerde de
onderneming een betere bezetting in het vierde kwartaal.
In de verbrandingstechnologie droeg de acquisitie van Aluheat B.V. (Nederland),
gespecialiseerd in milieuvriendelijke technologieën voor condenserende ketels voor
verwarmingstoepassingen, bij tot de groei. Solaronics, gespecialiseerd in drooginstallaties voor
gebruik in o.a. de papierindustrie, noteerde een zeer sterk vierde kwartaal.
In 2007 daalde de omzet van geavanceerde deklagen met 8,9%.
Voor gespecialiseerde filmdeklagen noteerde de onderneming een eerder zwakke vraag in
Noord-Amerika en werd de omzet verder negatief beïnvloed door het wisselkoerseffect. Dit
werd evenwel gedeeltelijk gecompenseerd door een toegenomen verkoop in Azië en Europa.
Voor de industriële deklagen bleven de marktomstandigheden uiterst competitief en boekte de
onderneming een verminderde omzet onder meer als gevolg van de sluiting van de activiteiten
in Raleigh, Durham (VS) en in Azië.

Geografische spreiding van de gezamenlijke omzet
2007

Gezamenlijke omzet
in miljoen €

verschil

1 057

+5,1%

Europa
Noord-Amerika

544

-14,6%

Latijns-Amerika

1 248

+12,2%

517

+33,9%

53

-0,5%

3 419

+7,0%

Azië
Andere regio’s
Totaal
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48%
24%
3%

31%

Europe
Europa

16%

Noord-Amerika
North America
Latijns-Amerika

23%
2%

Geconsolideerd

36%
15%

Azië

2%

Andere regio’s

Gezamenlijk

Vooruitzichten
Voor 2008 verwacht Bekaert een aanhoudende groei van haar activiteiten, waarbij zij haar
strategie van een duurzame rendabele groei onverminderd zal verderzetten. Prioritaire
aandachtspunten hierbij zijn de stijgende walsdraadprijzen en de invloed van een potentiële
economische correctie op de markten waarin Bekaert actief is.

Financiële kalender
Resultaten 2007
Jaarverslag 2007 beschikbaar op Internet
Activiteitenverslag 1ste kwartaal 2008
Algemene vergadering van aandeelhouders
Betaalbaarstelling dividend (coupon nr. 9)
Halfjaarresultaten 2008
Activiteitenverslag 3de kwartaal 2008
Activiteitenverslag 4de kwartaal 2008
Resultaten 2008

14
18
14
14
21
1
7
20
13

maart
april
mei
mei
mei
augustus
november
februari
maart

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009

Deze niet geauditeerde tussentijdse geconsolideerde financiële staten werden opgesteld in
overeenstemming met de opname- en waarderingsgrondslagen overeenkomstig de
International Financial Reporting Standards (‘IFRSs’), zoals goedgekeurd door de Europese
Unie. Bij de opstelling van de tussentijdse geconsolideerde financiële staten werden dezelfde
waarderingsregels en berekeningsmethoden toegepast als voor de geconsolideerde financiële
staten van 31 december 2006. Dit tussentijds financieel rapport voldoet aan de vereisten
opgelegd door de CBFA en Euronext.

Profiel
Bekaert (www.bekaert.com) streeft een duurzame rendabele groei na op basis van haar twee kerncompetenties, de
geavanceerde metaaltransformatie en de geavanceerde materialen en deklagen.
Bekaert wil wereldwijd haar positie als marktleider en technologisch leider versterken. De onderneming biedt haar klanten een
hoge toegevoegde waarde aan dankzij een brede waaier van hoogtechnologische producten, systemen en diensten.
Bekaert (Euronext Brussel: BEKB), een onderneming gevestigd in Europa met hoofdzetel in België, telt 20 400 medewerkers.
De onderneming realiseert een gezamenlijke jaaromzet van meer dan € 3 miljard en is aanwezig in 120 landen.
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