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Cd- en dvd-matrijs

Bekaert brengt diamantachtige deklagen aan op matrijzen voor de productie van cd’s
en dvd’s. De deklagen zorgen voor een langere levensduur van de matrijs,
die resulteert in langere productiestandtijden voor de klant en voor een meer
betrouwbare kwaliteit van het eindproduct.

Bekaert is wereldwijd actief in
geselecteerde toepassingen van
haar twee kerncompetenties:
geavanceerde metaaltransformatie
en geavanceerde materialen en
deklagen. De combinatie van deze
competenties maakt de onderneming uniek.

Bekaert biedt haar klanten een
hoge toegevoegde waarde via een
brede waaier van hoogtechnologische producten, systemen en
diensten. Op die manier wil zij een
oplossingsgerichte partner zijn.
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Bekaert streeft naar het realiseren
van duurzame rendabele groei.
Daartoe stoelt zij haar strategie
wereldwijd enerzijds op marktleiderschap, anderzijds op technologisch leiderschap en streeft zij
ernaar om wereldwijd nummer één
of nummer twee te zijn.

eza
og

edewerkers
684 m
3
1
t
78%
) me
(78%
t
e
z
om
ke
j
i
l
n
me

draa d

6

Profiel

G eavanceerde

2004 BEKAERT IN EEN OOGOPSLAG

BEKAERT IN EEN OOGOPSLAG

Bekaert, een onderneming gevestigd in Europa met hoofdzetel in
België, is actief in 120 landen. De
onderneming realiseerde in 2004
met 18 400 medewerkers een
omzet van 3,1 miljard euro.
Bekaert in 2004

Gezamenlijke omzet:
3,1 miljard €
Geconsolideerde omzet:
2,2 miljard €
Bedrijfsresultaat:
185,1 miljoen €
Nettoresultaat:
167,6 miljoen €
18 400 medewerkers
Euronext® Brussel: BEKB
www.bekaert.com
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In 2004 realiseerde Bekaert een belangrijke omzetgroei in al haar bedrijfssegmenten.
Met tal van hoogkwalitatieve producten en diensten
is Bekaert wereldwijd actief in verschillende sectoren,
van de automobielsector tot de bouwsector.
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Geavanceerde draadproducten
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Tot geavanceerde draadproducten horen draden
voor de vervaardiging van industriële veren, flexibele
buizen, kunststofbedekte specialiteiten, textieldraden, profieldraden, boekbinddraden, weefdraden,
champagnekurkendraad en verschillende types
gelakte of met nylon bedekte draden. Draden met
een hoge treksterkte worden gevlochten tot koord
als versterkingsmateriaal voor banden en andere
polymeertoepassingen zoals hogedrukslangen en
transportbanden.
Afrasteringen Europa
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De Europese afrasteringendivisie produceert en verhandelt afrasteringen en afrasteringssystemen voor
de residentiële markten en de landbouwsector, veiligheidsafrasteringssystemen, geweven en gelaste
gazen voor industriële toepassingen.
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Geavanceerde materialen
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Geavanceerde materialen omvatten toepassingen
van vezeltechnologie, verbrandingstechnologie en
composieten.
Binnen de vezeltechnologie ontwikkelt Bekaert ultrafijne metaalvezels – hoofdzakelijk uit roestvrij staal –
voor filtermedia, geleidende kunststoffen en textieltoepassingen. In de verbrandingstechnologie is
Bekaert gespecialiseerd in milieuvriendelijke gasbranders en gasverbrandingssystemen. Wat de composieten betreft, spitst de onderneming zich toe op
de vervaardiging van glasvezelversterkte hogedrukvaten, hoofdzakelijk toegepast in waterontziltingsinstallaties op basis van het proces van omgekeerde
osmose.
Geavanceerde deklagen

Geavanceerde deklagen omvatten industriële deklagen, die met vacuümtechnologie of door thermisch
spuiten worden aangebracht op verschillende materialen. Bovendien levert de onderneming specifieke
uitrustingen aan klanten, voornamelijk in de glasindustrie, die hiermee tijdens hun productieproces op
grote oppervlakken deklagen aanbrengen. In de
gespecialiseerde filmdeklagen spitst Bekaert zich toe
op vensterglasfolie in de automobiel- of bouwsector.
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Een brede waaier van producten
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Een wereldwijde speler
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In 2004 realiseerde Bekaert een sterke omzetgroei in alle regio’s waar ze
actief is.
De onderneming wil overal ter wereld
aanwezig zijn, waar er markten zijn
voor haar producten. Ze heeft dan
ook een wereldwijd vertakt netwerk
van verkoopactiviteiten dat voortdurend wordt aangepast in functie van
de veranderende markten en de specifieke behoeften van de klanten.
Hoogopgeleide en gespecialiseerde
medewerkers trachten de klanten zo
goed mogelijk te begrijpen en met
hen mee te denken, wat dikwijls aan
de basis ligt van de ontwikkeling van
nieuwe producten en diensten.
Bekaert streeft er bovendien ook
naar haar productievestigingen
geografisch zo te spreiden dat ze
optimaal kan inspelen op de behoeften van haar lokale klanten. De
onderneming wil immers waarde
creëren voor haar klanten waar ook
ter wereld.
Dankzij haar lange internationale
traditie, is de internationale dimensie
voor Bekaert een tweede natuur
geworden. Het succes van de onderneming is te danken aan haar open
houding. Bij het verkennen van
nieuwe markten, levert zij inspanningen om deze zo goed mogelijk te
begrijpen: mensen en cultuur, taal,
behoeften, economische en sociale
context, autoriteiten, wetgeving en
manier van zakendoen. In de loop
der jaren heeft Bekaert de unieke
ervaring opgebouwd om zich internationaal aan te passen, te integreren en te organiseren en zo optimaal
tegemoet te komen aan de behoeften en wensen van haar klanten.
Na de internationalisatie van de
verkoop en de productie, worden nu
ook stappen gezet om de aankoop
te internationaliseren en zo de
opportuniteiten op wereldvlak te
benutten.

Noord-Amerika
641 miljoen euro gezamenlijke omzet (20%)
met 2 305 medewerkers

20%

Latijns-Amerika
847 miljoen euro gezamenlijke omzet (27%)
met 5 075 medewerkers

27%

2004 BEKAERT IN EEN OOGOPSLAG

Europa
1 350 miljoen euro gezamenlijke omzet (43%)
met 8 872 medewerkers

43%
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8%

Azië
249 miljoen euro gezamenlijke omzet (8%)
met 1 984 medewerkers

2%

Rest van de wereld
57 miljoen euro gezamenlijke omzet (2%)
met 139 medewerkers
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Raad van Bestuur

Baron Paul Buysse
Voorzitter

Julien De Wilde
Gedelegeerd bestuurder
11
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Woord van de Voorzitter
en de Gedelegeerd bestuurder
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Julien De Wilde

Gedelegeerd bestuurder

Baron Paul Buysse
Voorzitter

2004 was een positief jaar. De economie in Noord-Amerika trok aan en West-Europa
volgde, zij het veel trager dan verhoopt. De meeste landen in Centraal-Europa deden het
economisch bijzonder goed. Ook bepaalde landen in Azië en Latijns-Amerika – zoals China
en Brazilië – hielden hun snelle groeitempo aan.
Voor Bekaert was 2004 een opmerkelijk jaar, gekenmerkt door buitengewone marktomstandigheden. Precies door de snelle economische groei van grote markten zoals China, ontstond een
structureel grondstoffentekort op de staalmarkt. Hierdoor werd de onderneming geconfronteerd
met historische prijsstijgingen voor walsdraad, wereldwijd haar belangrijkste grondstof. De
volatiliteit van de grondstoffenmarkten bleef gedurende het ganse jaar een bijzondere uitdaging.
Niettemin slaagde Bekaert erin de twee pijlers van haar strategie naar duurzame rendabele
groei te versterken. We bouwden wereldwijd onze positie als marktleider verder uit én we
groeiden ook als wereldwijd technologisch leider. We slaagden erin een belangrijke omzetgroei te realiseren in alle bedrijfssegmenten en in alle regio’s. In Europa en Noord-Amerika
bestendigde de onderneming haar positie, terwijl ze een sterke prestatie neerzette in de
groeimarkten in Latijns-Amerika en Azië. Kortom 2004 was een recordjaar voor Bekaert.
Dit succes wordt, met een omzetstijging van 20%, weerspiegeld in de cijfers. Bekaert
boekte een geconsolideerd bedrijfsresultaat (EBIT) van 185 miljoen euro tegenover
112 miljoen euro vorig jaar. Dit resultaat stemt overeen met een EBIT-marge op omzet van
8,5%. Het geconsolideerd nettoresultaat bedroeg 168 miljoen euro, een stijging met 93%.
In 2004 realiseerde de onderneming sterke organische groei. Dankzij een efficiënte en flexibele interne organisatie slaagde de onderneming erin de moeilijke marktomstandigheden te
ondervangen en de bevoorrading van de productievestigingen wereldwijd veilig te stellen.
De prijsstijgingen van de grondstoffen werden noodgedwongen verrekend in de verkoopprijzen. De klanten werden op geregelde tijdstippen geïnformeerd over de evolutie van de
grondstoffenmarkten en Bekaert wist nagenoeg alle klanten tijdig te beleveren.
Wereldwijd stroomlijnde de onderneming haar bedrijfsprocessen om de klanten nog beter te
bedienen. Productielijnen werden herschikt om optimaal tegemoet te komen aan de steeds
evoluerende behoeften van markten en klanten en Bekaert investeerde ook in de uitbreiding
van de productiecapaciteit, voornamelijk in Europa en Azië.
Bekaert versterkte zich met de acquisitie van het Franse Solaronics. Met deze overname krijgt
Bekaert wereldwijd toegang tot een nieuw marktsegment in de verbrandingstechnologie. De
onderneming kan haar metaalvezelconcept voor milieuvriendelijke gasbranders ook integreren
in de systemen van Solaronics en zo het toepassingsdomein van haar producten verruimen.
Door innovatie wil Bekaert hoogtechnologische producten ontwikkelen die anticiperen op
en tegemoetkomen aan de behoeften van de klanten. De onderneming streeft ernaar haar
klanten een hoge toegevoegde waarde te bieden. In de loop van 2004 werd het totale budget voor Onderzoek en Ontwikkeling aanzienlijk verhoogd en werd het centrale O&O-team
verder versterkt met internationale deskundigen. Naast de investeringen in draadproducten
was een belangrijk deel van het innovatiebudget in 2004 bestemd voor de geavanceerde
materialen en geavanceerde deklagen. De investeringen in deze segmenten beogen ontwikkelingen met rendement op middellange termijn.
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Beste lezer,
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Eind 2004, en na een sterke stijging in het vierde kwartaal, bereikte het aandeel een
waarde van 58,75 euro. Dit was de hoogste koers sinds 1998, goed voor een stijging van
8,7% ten opzichte van begin 2004. Bekaert betreurt de nieuwe regels voor de samenstelling van de BEL20-index, uitgevaardigd door Euronext® Brussel. We zullen blijven ijveren
voor een beursindex die een reële weerspiegeling vormt van het industriële landschap in
België.
Op basis van de bijzonder sterke prestaties van de onderneming in 2004 en van het
vertrouwen in de toekomst, zal de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van
aandeelhouders voorstellen om het brutodividend te verhogen met 7% tot 1,875 euro. Naar
aanleiding van de viering van het 125-jarig bestaan van Bekaert in 2005, zal bovendien voorgesteld worden het dividend uitzonderlijk te verhogen met 0,125 euro. Indien beide voorstellen aanvaard worden, kan een brutodividend van 2 euro per aandeel uitgekeerd worden.
Begin 2005 verkocht Bekaert haar Europese afrasteringendivisie Bekaert Fencing NV aan
Gilde, een toonaangevende investeringsmaatschappij. De resultaten van een grondige
evaluatie toonden aan dat een verdere succesvolle groei van Bekaert Fencing NV best
gewaarborgd werd door een volledige verzelfstandiging. Een efficiënte benadering van
markten en klanten ligt in Europa immers anders voor deze divisie dan voor de overige
activiteiten van Bekaert. Dat komt door de specifieke aard van het klantenbestand, de
daarmee gepaard gaande marketingvereisten en de bijzondere noden van de distributie,
gekoppeld aan de eigen technologische karakteristieken.
2005 belooft, net als 2004, een jaar vol uitdagingen te worden voor Bekaert. Het ziet ernaar
uit dat de volatiliteit van de grondstoffenmarkt nog een tijd zal aanhouden. Het bewaken en
optimaal toewijzen van de voorraden blijft dus een prioritair aandachtspunt.
De economische vooruitzichten blijven positief. De Raad van Bestuur is ervan overtuigd dat
de onderneming – dankzij haar klantgerichte aanpak, haar streven naar toegevoegde
waarde en haar initiatieven op het vlak van kwaliteit en innovatie – in 2005 haar strategie van
duurzame rendabele groei verder succesvol zal uitbouwen.
Onze oprechte dank gaat uit naar onze klanten: voor hun vertrouwen in onze producten en
diensten en voor de goede band die we de voorbije jaren met hen uitbouwden. Dankzij die
constructieve samenwerking slagen wij erin producten op de markt te brengen die precies
beantwoorden aan de heersende behoeften.
De groei die Bekaert over het voorbije jaar realiseerde, was enkel mogelijk dankzij de volle
inzet van haar medewerkers overal ter wereld. Daarom danken we hen; samen creëren ze
een dynamiek die het bedrijf versterkt, vooruit stuwt en meer slagkracht biedt. Precies deze
slagkracht zullen we in 2005 gebruiken om duurzame rendabele groei te realiseren.

Julien De Wilde
Gedelegeerd bestuurder

Baron Paul Buysse
Voorzitter
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Bekaert Group Executive
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Marc Vandecasteele
Group Executive
Vice President

Henri-Jean Velge
Group Executive
Vice President

Julien De Wilde
Gedelegeerd
bestuurder

Bert De Graeve
Group Executive
Vice President

Georges Brys
Group Executive
Vice President
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Verendraad

Bekaert produceert een breed gamma staaldraden van hoge kwaliteit: zowel ronde
als profieldraden. Deze worden onder andere gebruikt in de automobielsector
voor de productie van koppelingsveren, waarin draden met hoge sterkte
en vermoeiingsweerstand vereist zijn.

STRATEGIE
Bekaert hanteert een langetermijnstrategie, gericht op duurzame rendabele groei. De fundamenten van
de onderneming zijn haar twee kerncompetenties: de geavanceerde metaaltransformatie en de
geavanceerde materialen en deklagen. De strategie is gebaseerd op de wereldwijde uitbouw van
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marktleiderschap en van technologisch leiderschap in geselecteerde toepassingen van deze twee kern-

18

competenties.

Marktleiderschap
Rendabele groei kan enkel op duurzame wijze gerealiseerd worden wanneer een onderneming een
leidende rol speelt in de markten waar ze actief is. Bekaert wil haar positie als wereldwijd
marktleider dan ook verder verstevigen en uitbreiden.
De onderneming streeft ernaar om wereldwijd nummer één of nummer twee te zijn. Vandaag
realiseert zij dit voor tal van producten, goed voor ruim de helft van de omzet.
Topspeler
In geavanceerde draadproducten is Bekaert nummer één in tot de verbeelding sprekende
nicheproducten zoals champagnekurkendraad, fijne kabeltjes voor de versterking van getande
polyurethaanriemen en boekbinddraad. Maar ook in producten voor de massamarkt is Bekaert
wereldleider. Enkele voorbeelden zijn staalkoordproducten voor banden, staalvezels voor betonbewapening en allerlei bedekte draden.

De deklaag van champagnekurkendraad bestaat in allerlei kleuren.

Fijnkoord versterkt getande polyurethaanriemen en verlengt de levensduur ervan.

In geavanceerde materialen en deklagen is Bekaert nummer één in specifieke productsegmenten, zoals metaalvezels, hittebestendige separatiematerialen die gebruikt worden bij de
productie van autoruiten, branders en bijhorende dienstverlening voor het drogen van papier,
premix-branders voor hoogrendementsverwarmingsketels, roterende sputter targets voor het
bedekken van glas, diamantachtige deklagen voor het bedekken van matrijzen voor de
productie van cd’s en dvd’s en voor het bedekken van motoronderdelen van racewagens.
Bekaert is nummer twee op de wereldmarkt voor glasfolie en voor hogedrukvaten, gebruikt bij
de ontzilting van zeewater via omgekeerde osmose.
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Textielproducten op basis van ultrafijne metaalvezels zijn beschikbaar in diverse vormen: garens, breisels, weefsels, naaldvilt of gevlochten producten. Ze worden vooral ingezet in antistatisch of elektrisch geleidend textiel en in hittebestendige
textielproducten.
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Motoronderdelen van racewagens worden bekleed met diamantachtige deklagen zodat ze beter bestand zijn tegen
slijtage.

Bekaert wil verder groeien door een combinatie van organische groei en groei via gerichte acquisities. Voortdurend bestendigt zij haar positie op de mature markten in West-Europa en NoordAmerika en versterkt zij haar positie op de groeimarkten in Latijns-Amerika, Centraal-Europa en Azië.
Om zich intern te versterken, hecht Bekaert bijzondere aandacht aan operationele uitmuntendheid
en kwaliteit. De onderneming heeft een reputatie opgebouwd in totaal kwaliteitsbeheer (TQM). TQM
is veel meer dan kwaliteit van producten en productieprocessen: het omvat alle bedrijfsprocessen
met als uitgangspunt de noden van de klant.
Extern versterkt de onderneming zich via gerichte acquisities die toegang geven tot nieuwe
geografische markten, nieuwe activiteitsdomeinen of nieuwe technologieën. Ook joint ventures
beschouwt Bekaert als een aangewezen middel om te groeien omdat deze flexibel zijn en toelaten
het risico te spreiden.
Sterk in Latijns-Amerika
Latijns-Amerika biedt met een markt van 500 miljoen inwoners en een aantrekkelijk groeipotentieel een groot aantal mogelijkheden voor Bekaert. Het staalverbruik per inwoner ligt er op
ongeveer één vijfde van dat in West-Europa. Op deze markt heeft Bekaert sinds tientallen jaren
een bijzondere ervaring opgebouwd. De groep telt er vijftien joint ventures, met een totaal van
twintig fabrieken. Ze vertegenwoordigen 85% van de omzet die Bekaert maakt via joint ventures.
De groep heeft hiermee aanzienlijke marktaandelen in de meeste landen in Latijns-Amerika.
Aan de basis van dit succes liggen onder meer de excellente relaties met de partners, de wil
om duurzame rendabele groei te realiseren en de complementariteit van de sterktes: de
Bekaert-deelname in het operationeel management, de efficiënte inzet van de Bekaerttechnologie, de partners’ belangrijke kennis van lokale markten en klanten en hun efficiënte
beheersing van de logistieke processen.

Technologisch leiderschap
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Bekaert wil een duurzame rendabele groei realiseren door haar technologisch leiderschap blijvend
te versterken, als hefboom om het marktleiderschap te bestendigen en verder uit te bouwen.
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Daartoe hecht de onderneming bijzondere aandacht aan Onderzoek en Ontwikkeling (O&O),
gecentraliseerd in het technologiecentrum in Deerlijk (België). Een uitgebreid en internationaal team
zorgt er voor de ontwikkeling van hoogtechnologische producten met een hoge toegevoegde
waarde.
Maar Bekaert levert meer dan louter producten. De brede waaier aan kennis in diverse technologische gebieden, de grote verscheidenheid aan klantensectoren en het inzicht in processen waarin de producten verwerkt worden, zorgen voor een groot inlevingsvermogen van de medewerkers
in de specifieke klantensituatie. Hiermee is Bekaert in staat in te spelen op de klantenbehoeften,
zelfs wanneer die niet expliciet uitgesproken worden. Op die manier slaagt Bekaert erin om uit te
pakken met producten en diensten die de ‘total cost of ownership’ verlagen: door besparingen in
het productieproces, door producten met een langere levensduur of door een goedkopere technologische oplossing.
In bepaalde toepassingen, vooral in de segmenten geavanceerde materialen en geavanceerde
deklagen, schuift Bekaert trouwens op in de waardeketen, waardoor er steeds meer mogelijkheden
ontstaan om waarde te creëren.
Waarde voor de klant
Zo slaagde Bekaert erin kostenbesparingen te realiseren in het productieproces van de klanten
met roterende sputter targets. Dit zijn cilindrische buizen die worden bekleed met hoogwaardige
deklagen. De targets worden tijdens het fabricageproces van de klant ingezet als materiaalbron
voor het aanbrengen van deklagen op grote oppervlakken, bijvoorbeeld op vlak glas, om het
thermisch isolerend te maken. Roterende sputter targets hebben een aanzienlijk langere looptijd – omdat ze meer materiaal bevatten én benutten – dan de vlakke targets. Bekaert was pionier in het op de markt brengen van deze roterende sputter targets. Vandaag zijn ze de
referentie en de standaard in de glasindustrie voor het bedekken van vlak glas. Het aantal productiestops op de bedekkinglijnen is veel kleiner, met aanzienlijke besparing op de productiekosten van de klant tot gevolg.

Dankzij roterende sputter targets krijgen glasoppervlakken op een efficiënte manier een deklaag.

Een ander voorbeeld is de nieuwe ruitenwisserarm met corrosiebeschermende deklaag. Deze
werd ontwikkeld door Bekaert in samenwerking met één van haar ‘lead customers’. Dankzij de
ruitenwisserarm wordt het mogelijk het aantal te assembleren onderdelen terug te brengen van
meer dan twintig tot minder dan tien. Bovendien worden ook een aantal behandelingen
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overbodig gemaakt, zodat het totale kostenplaatje voor de klant aanzienlijk kleiner wordt.
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In nauwe samenwerking met een ‘lead customer’ werd een draadtype ontwikkeld voor een nieuwe generatie
ruitenwissers.

Daarnaast zorgt de onderneming ervoor dat ze bij acquisities niet alleen haar marktpositie
versterkt, maar ook de technologische synergie optimaal benut. Nieuwe competenties kunnen immers
hun nut bewijzen in het ontwikkelen van oplossingen in andere activiteitenplatforms wereldwijd.
Kennis is kracht
Sorevi S.A., een Franse onderneming waarin Bekaert in 2003 haar participatie verhoogde tot
87%, leverde onder meer aanvullende technologische kennis over het aanbrengen van diamantachtige deklagen. Die kennis wordt nu verder in de onderneming verspreid en aangewend.

Globale aanwezigheid
Als gevolg van haar strategie van duurzame rendabele groei gestoeld op marktleiderschap en
technologisch leiderschap, is Bekaert wereldwijd aanwezig actief, over de grenzen van regio’s en
sectoren heen.
Wereldwijde speler

Bekaert wil overal ter wereld aanwezig zijn, waar er markten zijn voor haar producten. Ze heeft dan
ook een wereldwijd vertakt netwerk van verkoopactiviteiten, dat voortdurend wordt aangepast in
functie van de veranderende markten en de specifieke behoeften van de klanten. De onderneming
streeft er bovendien ook naar haar productievestigingen geografisch zo te spreiden dat ze optimaal
kan inspelen op de behoeften van haar klanten. Sleutelfactoren hierin zijn frequente en intense contacten en efficiënte logistieke ondersteuning.
Op een steenworp
In Centraal-Europa nam de totale bandenproductie de jongste vijf jaar toe met 70%. De
productie van vrachtwagenbanden is er verdubbeld. Bovendien neemt de radialisatiegraad – het
aantal ‘radiaalbanden’ of banden die versterkt worden met staalkoordproducten – toe. Met de
verwachting van een sterke economische groei, breidden alle grote bandenfabrikanten hun
capaciteit er gevoelig uit. Om soepel in te kunnen spelen op hun behoeften, beschikt Bekaert
op dit ogenblik in Centraal-Europa over twee staalkoordfabrieken (Hlohovec en Sladkovicovo in
Slowakije). Ze liggen tussen de grootste vrachtwagenbandenfabriek ter wereld en de derde
grootste fabriek voor personenwagenbanden ter wereld.
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Met haar wereldwijde aanwezigheid kan Bekaert een ruim en evenwichtig productenportfolio
uitbouwen en in stand houden. De onderneming stemt haar productie-installaties in diverse
regio’s optimaal af op de lokale behoeften. Zo worden bijvoorbeeld in Latijns-Amerika tal van
producten vervaardigd voor markten die volop groeien, terwijl deze markten in West-Europa maturiteit bereikt hebben.
Pioniersbloed
De eerste investeringen voor het vervaardigen van staalkoordproducten in China dateren al van
1993, met de start van de bouw van een fabriek in Jiangyin (Jiangsu provincie). In oktober 2004
werd de verdubbeling van de capaciteit van de tweede staalkoordfabriek in Shenyang (Liaoning
provincie) in China plechtig gevierd, terwijl de bouw van de derde staalkoordfabriek in Weihai
(Shandong provincie) bijna voltooid is.
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Haar wereldwijde ervaring helpt Bekaert om ook in moeilijk toegankelijke markten snel bruggenhoofden uit te bouwen, zowel voor lokale verkoop als voor productie. Ze laat bovendien toe om
snel en accuraat verschuivingen in markten en sectoren te detecteren en er tijdig op in te spelen.
Dubbel dollareffect
Het dollareffect is tweeledig. Transactieverschillen zijn gespreid over het jaar en ontstaan door
financiële transacties in vreemde munten, bijvoorbeeld verkoop uit een ‘euro’-land aan een
‘dollar’-land. Translatieverschillen doen zich voor op balansdatum, wanneer financiële
rekeningen van entiteiten in vreemde valuta worden omgezet in euro.
In 2004 werd ongeveer de helft van de gezamenlijke omzet van Bekaert gerealiseerd in
dollarmarkten: de Verenigde Staten en andere – zoals Latijns-Amerika en China – waar de munt
rechtstreeks of onrechtstreeks gekoppeld is aan de dollar.
Veruit het grootste deel van de impact van muntschommelingen ontstaat uit onvermijdelijke
translatieverschillen, omdat de onderneming haar financiële rekeningen in euro publiceert.
Bekaert slaagt erin de transactieverschillen tot een minimum te beperken door het gebruik van
een aantal hefbomen. Allereerst beschermt de onderneming zich strategisch door in dezelfde
muntzone enerzijds grondstoffen aan te kopen en te verwerken en anderzijds haar eindproducten te verkopen. Een tweede hefboom is het afsluiten van financiële termijncontracten waarbij
dollars systematisch ingedekt worden. Ten slotte heeft Bekaert een groot deel van haar
leningen in US dollar en in Chinese renminbi.

Over de grenzen van sectoren

Bekaert is met diverse producten actief in tal van sectoren. De automobiel- en de bouwsector zijn
de belangrijkste, elk goed voor ongeveer één derde van de gezamenlijke omzet. Een ander derde
van de omzet wordt gerealiseerd in zeer verscheiden economische sectoren, van de textiel- over
de machinebouw- tot de telecommunicatie- en elektronicasector.
Automobiel

Vele Bekaert-producten worden geassocieerd met de automobielsector. Staalkoordproducten die
ingezet worden als versterking voor radiaalbanden van zowel personenwagens als vrachtwagens
zijn een sprekend voorbeeld. Eén band op vier – of één per auto – bevat een staalkoordproduct van
Bekaert. Daarnaast levert de onderneming ook tal van andere producten in grote hoeveelheden aan
de automobielsector.

Auto’s van naaldje tot draadje
Heel wat draadproducten van Bekaert vinden hun weg naar de automobielsector: verendraden,
fijne kabeldraden, venstersystemen, ruitenwisserdraden, draden voor autozittingen, lasdraden.
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Een gemiddelde wagen bevat ongeveer 30 kg aan draadproducten.

Bekaert voorziet de automobielsector niet alleen van draad, maar ook van zonwerende folie. Deze zorgt voor meer comfort
in de wagen dankzij betere temperatuurregeling, minder lichtweerkaatsing en bescherming tegen schadelijke UV-stralen.

En ook andere Bekaert-producten zijn bestemd voor de automobielsector: metaalvezels
worden gebruikt voor verwarming van autozittingen en als toevoegstoffen bij kunststofbehuizingen
tegen elektrostatische oplading of om elektromagnetische straling rond kritische boordinstrumenten te vermijden. Electroluminiscente film wordt gebruikt in dashboards, ter vervanging van
lampjes. Tijdens de productie van autoruiten wordt gebruik gemaakt van metaalvezelweefsels
als hittebestendig scheidingsmateriaal. Diamantachtige deklagen op motoronderdelen verminderen de wrijving, verhogen de levensduur en verbeteren de prestatie van wagens.

De lange lijst van producten voor de automobielsector vraagt echter om enige nuancering. De
sector zelf is slechts in uitzonderlijke gevallen de rechtstreekse klant van Bekaert.
Staalkoordproducten, bijvoorbeeld, worden geleverd aan bandenfabrikanten. Bovendien is het
grootste deel van de Bekaert-producten voor auto’s bestemd voor de vervangingsmarkt. Een minderheid houdt verband met de originele productie van auto’s. Ruitenwisserdraden, bijvoorbeeld,
zijn grotendeels bestemd voor de vervangingsmarkt; glasfolie volledig.
Niettemin onderhoudt Bekaert goede relaties met de automobielfabrikanten om toekomstige
evoluties te kunnen inschatten en de gepaste oplossingen te kunnen aanbieden. In België is
Bekaert lid van het kennisnetwerk ‘Flanders’ DRIVE’, een excellentiepool en innovatiestimulerend
platform van toeleveranciers aan de voertuigenindustrie.
In China werkt Bekaert zeer nauw samen met de ‘China Tire Industry Association’ en de ‘China
Rubber Industry Association’. Daarnaast lopen er technische samenwerkingsprojecten tussen
Bekaert’s technisch centrum in Jiangyin en het ‘Beijing Research & Design Institute of Rubber
Industry’.
Bouwsector

In tegenstelling tot de automobielsector – waarin het aantal klanten per product veeleer beperkt is –
telt de bouwsector zeer veel, verspreide en verscheiden klanten. Het gaat meestal om aannemers
die gespecialiseerd zijn in een aantal activiteiten en die zich beperken tot lokale markten.
Afrasteringssystemen vormen vooral in Europa een belangrijke productgroep voor de bouwsector.
Ook Dramix®, de merknaam van Bekaert voor staalvezels voor de bewapening van beton, maakt
een belangrijk deel uit van de omzet van de onderneming in de bouwsector.
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Dramix®: stevigheidsgarantie
De Dramix®-staalvezels worden wereldwijd geproduceerd. Ze worden vooral gebruikt voor de
bewapening van industriële vloeren, voor tunnelbewapening en voor de bewapening van
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geprefabriceerde betonproducten.

24

Dankzij Dramix®-staalvezels wordt beton sterker en kunnen scheuren vermeden worden.

Dramix®-vezels werden in 2004 ingezet in een belangrijk project in China: bij de bouw van een
dam in Longhsou, gelegen in een seismologisch gevoelig gebied met extreme dag- en
nachttemperaturen. De staalvezels werden gebruikt in combinatie met betonmatten, om scheuren te voorkomen en om de ductiliteit en de taaiheid van het beton te verhogen. Een aantal
betonpanelen zonder vezels vertoonden reeds bij afwerking van de dam een aantal scheuren.
De betonpanelen, uitgerust met Dramix®-vezels, vertoonden geen enkele scheur, zelfs na twee
aardbevingen.

Ook tal van andere producten zijn bestemd voor de bouwsector: spanbetondraden en strengen,
metselwerkbewapening, pleisterdragers, hoekbeschermers, wegversterking om scheur- en spoorvorming tegen te gaan.
Kabels en kabeldraden voor constructiemachines of liften kunnen onrechtstreeks aan de
bouwsector toegewezen worden, net zoals glasfolie voor architecturaal gebruik en sputterproducten voor de glasindustrie.

Flexisteel®-kabels worden gebruikt in liften. Door hun hoge flexibiliteit wordt de motor compacter, is het systeem goedkoper en
energie-efficiënter én wordt een aparte machinekamer overbodig.

De internationale spreiding van de klanten en de grote verscheidenheid van producten en
toepassingsdomeinen – in residentiële en commerciële bouw, in overheidsprojecten en infrastructuurwerken, in recurrente business en projecten – ondervangen voor Bekaert de conjuncturele
schommelingen waaraan bouwactiviteiten onderhevig zijn.
Andere sectoren

Slechts weinig economische sectoren worden door Bekaert niet beleverd. De geavanceerde
draadproducten en geavanceerde materialen en deklagen zijn ruim verspreid, soms duidelijk
zichtbaar, maar meestal verborgen. Haar aanwezigheid in zo goed als alle sectoren is een troef voor
Bekaert. Omwille van die verscheidenheid is de onderneming immers minder afhankelijk van de

evolutie van de individuele sectoren. Bovendien geven de vele diverse contacten Bekaert niet
alleen een zeer brede kijk, maar ook de mogelijkheid om snel in te spelen op opportuniteiten en om
– vertrekkend van haar kerncompetenties – innovatieve en creatieve oplossingen te ontwikkelen.

Voor de textielindustrie, bijvoorbeeld, levert de onderneming kaarden, kaardendraden en
rietdraden. Bekaert brengt op onderdelen van textielmachines ook diverse deklagen aan via
thermisch spuiten of bekleedt ze met een diamantachtige deklaag.
De landbouw is klant voor afrasteringen. De wijnbouw koopt wijnbergdraden en
metaalvezelbranders.
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Greep uit het aanbod

De chemische industrie kent Bekaert voor filtermedia en filtersystemen op basis van metaalvezels, de kunststofindustrie voor diamantachtige deklagen op matrijzen voor injectiespuiten en
voor metaalvezels om statische elektriciteit en elektromagnetische storingen te vermijden.

Bekaert ontwikkelt filterelementen en -systemen voor de filtratie van gassen en vloeistoffen.

Aan

de

papierindustrie

worden

pulpbinddraden

geleverd,

maar

ook

industriële

brandersystemen en bijhorende diensten voor het drogen van kwaliteitspapier.
De telecommunicatie is een belangrijke afnemer van communicatiekabels. Zo leverde Bekaert
in 2004 een grote hoeveelheid kabelwapeningsdraden voor het Sea-Me-We-project,
bestaande uit 20 000 km onderzeese telecommunicatiekabel die 14 landen verbindt van
Frankrijk tot Singapore.
In de offshore sector worden verschillende Bekaert-producten gebruikt: draden voor
verankeringskabels van boorplatformen, gelast gaas voor de versterking van pijpleidingen en
profieldraad voor flexibele pijpen.
Ook voor energietransport worden kabels ingezet op basis van Bekaert-draden.
De elektronicasector maakt in groeiende mate gebruik van de hogedrukvaten voor
omgekeerde osmose voor hun behoefte aan ultrazuiver water in de halfgeleiderproductie. De
sector is bovendien ook afnemer van diverse deklagen, zoals gesputterde geleidende film voor
LCD- en plasmaschermen. Bekaert bedekt elektronische onderdelen en matrijzen voor cd’s en
dvd’s met diamantachtige deklagen.
Verendraden worden ook aangewend voor mechanische constructies. In de grafische sector
wordt boekbinddraad gebruikt. Dit jaarverslag is trouwens ingebonden met draad van Bekaert.

Boekbinddraden in allerlei kleuren bieden de grafische sector heel wat mogelijkheden.
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Autoband

Staalkoordproducten van Bekaert versterken wereldwijd gemiddeld één autoband op
vier. De combinatie van unieke technologie en procesbeheersing met zorgvuldig
geselecteerde walsdraadsoorten laat de onderneming toe staalkoordproducten aan te
bieden met ultrahoge treksterkte. Deze hogere treksterkte betekent minder staal.
Veiligheid en betrouwbaarheid zijn verzekerd, én de band wordt lichter.

BEKAERT IN 2004

2004 BEKAERT IN 2004

Recordjaar
In 2004 werd Bekaert geconfronteerd met buitengewone marktomstandigheden. Niettemin slaagde de
onderneming erin haar marktleiderschap en haar technologisch leiderschap wereldwijd verder te versterken.

Extreme omstandigheden op de grondstoffenmarkten

2004 is in alle opzichten een opmerkelijk jaar geweest voor walsdraad, de belangrijkste grondstof
voor het merendeel van de Bekaert-producten. Walsdraad maakt ongeveer 5% uit van de totale
staalproductie ter wereld. Bekaert is de grootste onafhankelijke verbruiker van walsdraad.
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Bekaert is de grootste onafhankelijke verbruiker van walsdraad, de belangrijkste grondstof voor de onderneming.

Wereldwijde bevoorrading
Bekaert koopt 250 walsdraadkwaliteiten van diverse leveranciers wereldwijd, bestemd voor
haar productievestigingen in de verschillende continenten. De onafhankelijke aankooppositie
van de onderneming bleek in 2004 duidelijk een troef. Bekaert koopt grotendeels aan bij
leveranciers die walsdraad vervaardigen op basis van een geïntegreerd productieproces,
uitgaande van ijzererts en cokes. Een tweede groep leveranciers vervaardigt walsdraad in
‘mini-mills’, die diverse soorten schroot smelten in elektrische ovens.

Door de sterke economische groei in een aantal regio’s – in de eerste plaats in China – steeg de
vraag naar staal sterk. De wereldstaalproductie, die lang schommelde rond de 800 miljoen ton,
beleefde een eerste opstoot in 2000 en piekte opnieuw in 2003-2004. Er ontstond een onevenwicht, niet zozeer in de staalmarkt zelf, maar veeleer in de grondstoffen voor staal: vooral in schroot
en cokes, in mindere mate in ijzererts. Waar een tijdelijk staaltekort opgelost kan worden door de
bouw van nieuwe staalfabrieken, stelt het tekort aan grondstoffen daarentegen structurele problemen.
Schroot blijft immers beperkt beschikbaar en investeringen in nieuwe cokesfabrieken zijn vandaag
niet vanzelfsprekend gezien de impact van de CO2-uitstoot op het milieu.
Het wereldwijd staaltekort had een belangrijke weerslag op de activiteiten van Bekaert. De
onderneming werd gedurende het jaar geconfronteerd met historische prijsstijgingen. De
groeiende productiecapaciteit van staal in China kon daar nauwelijks iets aan verhelpen.
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Bekaert slaagde erin om deze extreem moeilijke situatie op te vangen. Door een optimale interne
organisatie en doelgerichte samenwerking tussen de verschillende diensten, kon worden voldaan
aan de behoeften van de klanten in de verschillende regio’s. Wereldwijd wist de onderneming haar
fabrieken voortdurend te bevoorraden om haar productie op peil te houden. De klanten werden op
geregelde tijdstippen geïnformeerd over de evolutie van de grondstoffenmarkten en de noodzakelijke prijsstijgingen. De onderneming heeft steeds al het nodige gedaan om haar klanten tijdig te
beleveren.
Het bedrijfsresultaat van de onderneming werd ook beïnvloed door de toepassing van de voorraadwaarderingsregels in de context van deze sterke grondstofprijsstijgingen.
Versterking van het marktleiderschap

Bekaert streeft naar wereldwijd marktleiderschap voor haar diverse producten en maakt daarom
werk van duurzame groei. In 2004 kende de onderneming een sterke organische groei in alle
bedrijfssegmenten en in alle regio’s waarin ze actief is. Verder lag de klemtoon in het voorbije jaar
veeleer op de opbouw van een evenwichtig portfolio dan op nieuwe acquisities.
Organische groei

In 2004 zette Bekaert een belangrijke stap naar een structurele verbetering van haar operationele
prestaties in haar verschillende bedrijfssegmenten. Wereldwijd werden de diverse bedrijfsprocessen verder gestroomlijnd en werden productielijnen herschikt om optimaal tegemoet te komen aan
de evoluerende behoeften van markten en klanten. De onderneming investeerde ook in de
uitbreiding van de productiecapaciteit, voornamelijk in Europa en Azië.
Ondanks de moeilijkheden op de grondstoffenmarkten, slaagde Bekaert erin om zich intern zo te
organiseren dat ze haar positie in nagenoeg alle regio’s aanzienlijk kon versterken.
Zo nam de vraag naar staalkoordproducten wereldwijd sterk toe. Enkel in China vertraagde de
groei tijdelijk: strenge overheidsmaatregelen om het overladen van vrachtwagens te bestrijden,
leidden ertoe dat de transportsector minder snel overschakelde van diagonaalbanden naar – met
staalkoord versterkte – radiaalbanden. Eind 2004 kende de Chinese markt een lichte verbetering.
Bekaert heeft er haar verkooporganisatie uitgebreid met een sterke focus op de noden van de
verschillende klantensegmenten. Aangezien de nieuwe productiecapaciteit in China volledig werd
geïntegreerd in het wereldwijde productieplatform voor staalkoordproducten, is de onderneming er
ook via export in geslaagd om aan de hoge vraag elders in de wereld te beantwoorden, wat de
sterke groei van het activiteitenplatform staalkoord overige eveneens heeft ondersteund.

Eén band op vier bevat staalkoordproducten van Bekaert.

Omwille van de dollarkoers werden draadproducten voor de Aziatische markt – die Bekaert niet in
de regio zelf vervaardigt – bij voorkeur geïmporteerd uit de dollarzone (Verenigde Staten en LatijnsAmerika) en in mindere mate uit West-Europa.
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Gezien de volatiliteit van de grondstoffenmarkten bood de vakkundige internationale coördinatie
van de aankoop de onderneming in 2004 meer dan ooit bijzondere troeven. Na een studie in 2003
werd ook een actieplan uitgerold voor het optimaliseren van de globale aankoop van andere producten. Hiermee worden, na de internationalisatie van de verkoop en van de productie, nu ook
stappen gezet om gemeenschappelijke of gelijkaardige producten en diensten internationaal aan
te kopen. Met het oog op mogelijke besparingen wisselen lokale en centrale aankoopcellen systematisch informatie uit over de aanbodsituatie in verschillende domeinen, om zo opportuniteiten op
wereldschaal te kunnen benutten.
Voorsprong door aankoop
De onafhankelijke aankooppositie van Bekaert maakte het in 2004 mogelijk om, ondanks de
schaarste, telkens de meest geschikte walsdraadsoort te selecteren, waar ook ter wereld. Zo worden meer dan 250 verschillende walsdraadkwaliteiten aangekocht, afhankelijk van de toepassing.

30

De aankooppolitiek voor walsdraad steunt op twee pijlers.
Allereerst zijn er de strenge eisen met betrekking tot de staalsoort. Bekaert legt hoge kwaliteitsnormen op aan haar leveranciers, maar werkt er ook nauw mee samen om de juiste kwaliteit te
ontwikkelen. Getuige daarvan is de kwaliteitsprijs die de onderneming toekent aan de walsdraadleverancier die de grootste vooruitgang boekt op het vlak van kwaliteit. Deze tweejaarlijkse prijs
werd eind 2003 toegekend aan Baosteel in Shanghai (China). De tweede pijler heeft betrekking op
de geografische spreiding. In de mate waarin de kwaliteitsvereisten het toelaten, wil Bekaert de
spreiding van de aankopen laten aansluiten bij de spreiding van de productie. Als globale onderneming doet zij dat niet alleen uit logistieke overwegingen, maar ook om het effect van de wisselkoersfluctuaties zoveel mogelijk te beperken. Lokale aankopen dragen bovendien bij tot goede en
langdurige relaties met lokale leveranciers.

Voor glasfolie verwacht Bekaert een belangrijke groei in Europa, in architecturale toepassingen.
Hiertoe werd de organisatiestructuur versterkt. Zo werd een nieuw Europees distributiecentrum
opgericht in Wervik (België) en werden een aantal nieuwe programma’s gestart, o.m. het Panoramaglasfolieprogramma voor de residentiële markt in België.
In Brazilië werden de eerste stappen gezet voor een nieuw distributienetwerk. En in Azië, vooral in
China, werd de organisatie uitgebreid om in te spelen op de sterk groeiende markt van glasfolie,
zowel voor voertuigen als voor gebouwen.
Externe groei en stroomlijning van de activiteiten

In januari 2004 nam Bekaert het Franse bedrijf Solaronics Technologies over, samen met de
dochtervennootschappen Solaronics IRT en Solarelec. Solaronics is gespecialiseerd in oplossingen
op basis van gas en elektriciteit voor het drogen van deklagen op papier, metaal en hout. Het bedrijf
is tevens wereldwijd marktleider in het infrarood drogen voor de papierindustrie. Via haar uitgebreid
servicenetwerk biedt Solaronics klanten meerwaarde. Bij de overname realiseerde het bedrijf met
een honderdtal medewerkers wereldwijd een omzet van 20 miljoen euro.

Bekaert is wereldwijd marktleider in het infrarood drogen voor de papierindustrie.

Begin 2004 verhoogde Bekaert haar aandeel van 33,33% naar 66,7% in het Singaporese Precision
Surface Technology Pte Ltd, actief in diamantachtige deklagen, vooral voor matrijzen voor cd’s en
dvd’s. Eind september werd in Suzhou (China) voor het aanbrengen van deze deklagen een
productie-eenheid opgericht. Het land heeft immers een belangrijk klantenpotentieel en er worden
vaak extreem korte levertermijnen gevraagd; 24 uur is geen uitzondering. Om dezelfde redenen
werd in 2004 in de Verenigde Staten de productie gestart van diamantachtige deklagen op
onderdelen van racewagens in de Amerikaanse Nascar-competitie. In de volgende jaren voorziet
de onderneming nog verschillende bijkomende vestigingen.
In het streven naar een evenwichtiger portfolio, werd eind 2003 de activiteit composietprofielen
verkocht. Het uitbouwen van een wereldwijd marktleiderschap in composietprofielen zou immers
al te veel middelen gevergd hebben.
Begin 2005 werd de Europese afrasteringendivisie, Bekaert Fencing NV verkocht aan Gilde. Het
was al een zelfstandige entiteit sinds 2003. In de loop van 2004 werd een grondig onderzoek
gevoerd naar de verschillende toekomstmogelijkheden van deze divisie.
De resultaten van deze evaluatie toonden aan dat een verdere succesvolle groei best gewaarborgd
werd door een definitieve verzelfstandiging. Een efficiënte benadering van markten en klanten ligt
in Europa immers anders voor deze divisie dan voor de overige activiteiten van Bekaert. Dat komt
door de eigen technologische karakteristieken en door de specifieke aard van het klantenbestand,
de daarmee gepaard gaande marketingvereisten en de bijzondere noden van de distributie.

Begin 2005 werd de Europese afrasteringendivisie verkocht aan de investeringsmaatschappij Gilde.

Gilde, één van de toonaangevende Europese investeringsmaatschappijen, wil de divisie verder
laten groeien met industriële veiligheidsafsluitingen, met nieuwe producten, met een focus op
specifieke projecten en door een versterking van het regionale leiderschap. Met de nieuwe
aandeelhouder wordt dus continuïteit verzekerd en verandert er niets aan de engagementen die
Bekaert Fencing NV aanging ten aanzien van haar medewerkers, klanten en leveranciers.
Versterking van het technologisch leiderschap

Innovatie is voor Bekaert een continue opdracht, met als doel de uitgesproken en latente behoeften van de klant beter te begrijpen en er in de mate van het mogelijke aan tegemoet te komen. In
de loop van 2004 werd het Onderzoek en Ontwikkeling-budget aanzienlijk verhoogd. Het centraal
O&O-team werd versterkt met een vijftiental hooggeschoolde medewerkers.
Een belangrijk deel van het innovatiebudget bij Bekaert was bestemd voor de geavanceerde
materialen en geavanceerde deklagen; niettemin werden ook aanzienlijke middelen toegewezen
aan innovatie in geavanceerde draadproducten.
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Voor Bekaert betekent deze acquisitie een wereldwijde versterking van het activiteitenplatform
verbrandingstechnologie. De onderneming krijgt immers toegang tot een wereldwijd netwerk in een
nieuw marktsegment. Bovendien is het de bedoeling het metaalvezelconcept van Bekaert voor
milieuvriendelijke gasbranders te integreren in de systemen die Solaronics haar klanten aanbiedt.
Bekaert kan zo haar aanbod verruimen met hoogperformante brandersystemen die compatibel zijn
met verschillende gaskwaliteiten.
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Nieuwigheden 2004
Een opmerkelijke verbetering is de geïmpregneerde fijnkoordkabel voor getande polyurethaan-
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riemen, die gebruikt worden in transmissie en in materiaal-‘handling’. Dankzij de geïmpregneerde
fijnkoordkabels neemt niet alleen de levensduur van de riemen toe, maar blinken ze ook uit in
corrosiebestendigheid en precisie. De riemen passen perfect op de bestaande machines; deze
hoeven bovendien niet langer bijgesteld nadat de riem ingelopen is.
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Geïmpregneerde fijnkoordkabels zorgen ervoor dat getande polyurethaanriemen uitblinken in corrosiebestendigheid
en precisie.

Een ander voorbeeld is de Bezinal®-deklaag op industriële draden. Deze deklaag biedt beduidend
betere corrosiebescherming dan de traditionele verzinking. In een aantal minder kritische gevallen
kunnen dus Bezinal®-bedekte draden van Bekaert ingezet worden als alternatief voor duurdere
roestvaste producten. Roestvaste draden kunnen overigens in bepaalde gevallen ook vervangen
worden door de Bekipro® fijne verzinkte draden, waarvan de ontwikkeling in 2004 versneld werd.

Industriële draden die dankzij hun deklaag corrosiebestendig zijn, hebben tal van toepassingen in de automobielsector.

In de staalkoordproducten werd in 2004 andermaal een doorbraak gerealiseerd. Omwille van
het milieu willen bandenfabrikanten hun banden steeds lichter maken, zonder afbreuk te doen
aan de veiligheid en de betrouwbaarheid ervan. Bekaert werkt nauw samen met een aantal
grote klanten om de treksterkte van de staalkoord alsmaar verder te verbeteren. Een hogere
treksterkte betekent immers minder staal, dus minder gewicht. De combinatie van zorgvuldig
geselecteerde walsdraadsoorten met de unieke knowhow van Bekaert laat toe staalkoordproducten met ultrahoge treksterkte aan te bieden.
Bij geavanceerde deklagen werd de Dylyn®Plus, een nieuwe diamantachtige deklaag met
betere hechting en nog betere sleetbestendigheid op de markt gebracht. De Dylyn®Plustechnologie laat toe grote series te bedekken en is daarom ideaal geschikt voor het bedekken
van componenten voor onder meer de automobielsector. Ook introduceerde Bekaert voor de
glasindustrie de nieuwe tin-sputter targets met hoge densiteit voor een verbeterde sputterkwaliteit, net als de ‘ACV3-end blocks’, een nieuwe generatie basiscomponenten van sputteruitrusting.

In de verbrandingstechnologie werd in 2004 een nieuwe brander ontwikkeld die toelaat een
volledig gamma branders te vervangen door één enkel type. Hierdoor wordt de totale kost voor
perfect inspeelt op de behoefte aan compactere verwarmingsketels. Ook vanuit Bekaert
Solaronics werd een nieuwe ontwikkeling geïntroduceerd op basis van metaalvezels.
In composieten bracht Bekaert een nieuw gamma Protec®-hogedrukvaten voor omgekeerde
osmose op de markt. Het ontwerp van de vaten laat een aanzienlijke besparing toe op
aanvoerleidingen en montage terwijl de totale kost gedrukt wordt dankzij de lagere
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de klant lager. Bovendien laat de metaalvezeltechnologie toe de brander kleiner te maken, wat

onderhouds- en werkingskosten. In hetzelfde domein is – als wereldprimeur – een nieuw hogedrukvat ontwikkeld met een diameter van 457,2 mm, samen met een belangrijke klant.

De initiatieven op het vlak van innovatie werden over het voorbije jaar verder gestroomlijnd. De
‘marketing roadmap’, een leidraad bij productontwikkeling voor de activiteitenplatforms, werd
inhoudelijk licht bijgestuurd en rigoureus toegepast. Het gebruik van de roadmap werd
geïntegreerd in de ‘virtuele ondernemingen’ die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en
opvolging van het productontwikkelingsproces.
Een virtuele onderneming opereert als een startend bedrijf, beheerd door cross-functionele teamleden die werken volgens welbepaalde procedures, verantwoordelijkheden en tijdschema’s. Het
samenwerken van teamleden uit diverse afdelingen van de onderneming, meestal in een internationale context, bevordert de ondernemerszin en heeft een motiverende en stimulerende invloed op
de teamleden.
In 2004 realiseerde een virtuele onderneming de ontwikkeling van een nieuwe glasfolie met
maximale weerkaatsing van zonnewarmte die het zichtbaar licht nagenoeg volledig doorlaat. Deze
onderneming omvatte de twee activiteitenplatforms gespecialiseerde filmdeklagen en industriële
deklagen en bestond uit marketing-, onderzoek- en productiespecialisten van San Diego (VS), van
Deinze en Zulte (België) en van het technologiecentrum.
Roadmap voor systematiek
De ‘marketing roadmap’ garandeert een systematische benadering van het volledige ontwikkelingsproces. De roadmap start bij de klantenbehoefte, met een toetsing aan de commerciële en
financiële haalbaarheid vanaf het begin van het project en met de nodige terugkoppelingen
onderweg.
Het op elkaar afstemmen van de ‘marketing roadmap’ van de activiteitenplatforms en de
innovatie-initiatieven van het technologiecentrum resulteert in een zorgvuldige projectselectie en
in een sneller en efficiënter ontwikkelingstraject.

Niet alleen werd de ontwikkelingsactiviteit gebaseerd op de twee kerncompetenties, verder
gesystematiseerd, er werd ook meer gefocust, om de slaagkansen en snelheid van de innovaties
te vergroten. In 2004 koos Bekaert resoluut voor een gevoelige vermindering van het aantal
ontwikkelingsprojecten, maar met aanzienlijk grotere budgetten, gerichte aandacht en een strikte
opvolging per individueel project. Alleen projecten die aanzienlijke en meetbare waarde toevoegen
voor de klant, én commercieel en financieel haalbaar zijn, kwamen in aanmerking.
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Menselijke sterkte
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De sterke positie van Bekaert in talloze domeinen is te danken aan de inzet van duizenden
professionele, hooggeschoolde en toegewijde medewerkers. Hun technologische knowhow, hun
marktkennis en hun nieuwsgierigheid naar de behoeften van de klant vormen de basis van elke
klantenrelatie en van elke nieuwe ontwikkeling.
Krachtige klantenrelaties

De Bekaert-medewerkers hebben een basisinstelling van klantgericht zoeken naar oplossingen. Ze
zijn bovendien technisch zeer goed onderlegd. Daarbij worden technieken zoals ‘voice of the
customer’ en ‘quality function deployment’ als systematische ondersteuning gebruikt. Deze helpen
bij de precieze omschrijving van de behoeften en bij het definiëren van de product- of dienstparameters. Op die manier wordt met de klant gezocht naar de ideale oplossing, die uitmondt in een
win-winsituatie.
Hiertoe breekt Bekaert met het klant-leveranciermodel, waarbij één verantwoordelijke verkoper
contact heeft met één verantwoordelijke aankoper; een situatie die vaak leidt tot suboptimalisatie
langs beide zijden. Veelal werkt een volledig team van specialisten van Bekaert intensief samen met
een team van specialisten bij de klant. Alleen een dergelijke aanpak, gebaseerd op wederzijds
vertrouwen en respect, garandeert het realiseren van blijvende meerwaarde voor beide partijen.
Poort naar succes
In de afrasteringssystemen kwam in 2004 in Frankrijk en Zuid-Europa de modulaire poort op de
markt. Deze beantwoordt aan alle kwaliteitsnormen en werd ontwikkeld op vraag van de
klanten; regelmatig rees de vraag naar een zeer brede poort, die echter zowel in productie als
in logistiek problemen zou stellen. De poort werd ontworpen uit individuele, goed
verhandelbare standaardmodules met stevige verbindingen, die het de klant mogelijk maken
poorten van om het even welke breedte te plaatsen.

Klantennabijheid en klantenservice worden op geregelde tijdstippen getoetst in tevredenheidsbevragingen en in dieptegesprekken met klanten. Op basis daarvan worden Bekaert-medewerkers
in gespecialiseerde opleidingsprogramma’s bijgeschoold.
Verkoop versterkt

Dankzij het internationaal verkoopnetwerk worden markt- en productkennis vlot uitgewisseld
tussen de verschillende regio’s. Zo geeft de succesvolle introductie van producten in één regio
vaak aanleiding tot een overeenkomstig marktonderzoek in een andere regio. Dankzij de succesvolle overschakeling van verzinkte verendraden naar Bezinal®-bedekte draden voor de automobielsector in Europa, bijvoorbeeld, werd deze ook versneld geïntroduceerd in de Verenigde Staten. In
2004 werd het verkoopnetwerk vooral verder uitgebreid in de segmenten geavanceerde
materialen en geavanceerde deklagen, onder meer op het vlak van industriële deklagen, glasfolie
en hogedrukvaten voor omgekeerde osmose.
Globaal personeelsbeleid

De toenemende internationalisatie van Bekaert heeft belangrijke consequenties op het personeelsbeleid. Sterke lokale teams, een efficiënte en intense onderlinge samenwerking, de juiste opleiding,
een hoge mobiliteit en een consistente bedrijfsethiek staan hierin centraal. Bekaert streeft ernaar
om maximaal mensen uit de regio in te zetten. Deze benadering getuigt van respect voor en geloof
in de capaciteiten van lokale medewerkers; een politiek die gewaardeerd wordt en die de acceptatie en integratie van Bekaert in de lokale economie bevordert. De onderneming wil lokaal sterke
en competente teams creëren, die optimaal functioneren in een globaal netwerk.
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Goed samenwerkende teams zijn cruciaal om aan de klanten de juiste ondersteuning te bieden.
Uitwisseling van kennis en ervaring en intense samenwerking over de bedrijfseenheden en functies
heen staan centraal in de diverse technische en managementopleidingen. Over de regio’s heen
komen managers uit de diverse landen samen om onderling ‘best practices’ uit te wisselen in een
permanent lerende organisatie. Dergelijke contactenfora bevorderen eveneens de teamvorming
door formele en informele contacten.
Toptalent wereldwijd
Het beleid in de verschillende landen is erop gericht Bekaert te positioneren als aantrekkelijke
werkgever voor toptalent. In 2004 werden in de snelgroeiende regio’s, zoals Centraal-Europa en
China, verschillende opleidingsprogramma’s georganiseerd. Hierdoor kregen tal van nieuwe
managers de kans om zich versneld in te werken in domeinen zoals strategie, organisatie,
technologie, productie, verkoop, coaching en probleemoplossing.

Bekaert ondersteunt de internationale mobiliteit van haar medewerkers actief. Het aantal uitwisselingen van medewerkers nam in 2004 toe, waardoor de kennisoverdracht sterk verhoogde. Zo
trokken kaderleden uit de Verenigde Staten naar China om er het Quantum®-programma voor
glasfolie voor auto’s te ondersteunen en werd een kaderlid uit Brazilië er hoofd van de staalkoordfabriek in Jiangyin (China). Een belangrijk aantal geëxpatrieerden, afkomstig uit de verschillende
continenten, zet zich in om de lokale managementteams te ondersteunen. De verhoogde mobiliteit
in 2004 gaf aanleiding tot een uitgebreide studie over de diverse regelingen inzake internationale
personeelstransfers. De resultaten zullen toelaten om flexibeler in te spelen op de groeiende vraag
naar internationaal mobiel talent.
Evolutie aantal medewerkers
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2002

2003

2004

47%

28%

74%
13%

■ Geconsolideerd
■ Joint ventures & geassocieerde ondernemingen
23
■ Geavanceerde draadproducten: 74%
■ Afrasteringen Europa: 11%
■ Geavanceerde materialen: 4%
■ Geavanceerde deklagen: 4%
■ Anderen: 7%

■ Europa: 47%
■ Noord-Amerika: 13%
■ Latijns-Amerika: 28%
■ Azië: 11%
■ Rest van de wereld: 1%

Het totaal aantal medewerkers is in 2004 gestegen, van 17 183 naar 18 375. In de geconsolideerde
ondernemingen steeg het aantal van 11 204 naar 12 291. Het aantal medewerkers in de joint
ventures en de geassocieerde ondernemingen steeg lichtjes van 5 979 naar 6 084. De stijging is grotendeels het gevolg van de verdere expansie in China. Ook in Slowakije, Turkije en de Verenigde
Staten kende het personeelsbestand een belangrijke toename. In de geavanceerde materialen steeg
het aantal medewerkers ook door de overname van het Franse Solaronics. Na de verkoop van de
Europese afrasteringendivisie begin 2005 telt de onderneming 16 400 medewerkers.
Over ethiek
Om wereldwijd een consistente bedrijfsethiek te waarborgen, beschreef Bekaert de belangrijkste
bedrijfseigen principes, richtlijnen en procedures in twee documenten: de ‘Bekaert Code of
Conduct’ en de ‘Bekaert Guide to Business Control’.
Op het vlak van interne audit lag de klemtoon op pro-actieve interne controleverbetering
enerzijds en op operationele en integratieaudits anderzijds. Primaire aandachtspunten waren
controleverzekering m.b.t. veiligheid van informatietechnologie, aankoopprocessen, voorraadwaardering en uitgaande kasstromen.
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Onderzoek en Ontwikkeling
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Bekaert maakte de strategische keuze om haar Onderzoek en Ontwikkeling-activiteiten in België te centraliseren. Deze keuze beantwoordt aan de ambitie van de Europese en Belgische overheden om een
kenniseconomie tot stand te brengen. Bekaert werkt ook mee aan het Innovatiepact voor Vlaanderen.
In 2004 bedroeg het Onderzoek en Ontwikkeling-budget 55 miljoen euro. Met haar centrale opstelling van O&O kiest Bekaert voor een brede technologische basis, optimaal om de synergie tussen
de verschillende technologische competenties te identificeren en te benutten. De beschikbaarheid
van een enkel aanspreekpunt garandeert bovendien dat de strategie van onderzoek, ontwikkeling
en innovatie in lijn ligt met de ondernemingsstrategie en met de deelstrategieën van de bedrijfssegmenten en activiteitenplatforms.
De portefeuille aan octrooien is bij Bekaert op tien jaar tijd toegenomen met meer dan 70%.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan het afstemmen van de octrooiaanvragen op de belangrijkste
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van het technologiecentrum, en aan het garanderen van de
bescherming van industriële eigendom.
De centrale O&O-organisatie wordt wereldwijd aangevuld met productontwikkelingsactiviteiten op
lokaal vlak. Zo richtte Bekaert begin 2004 een technisch centrum op in Jiangyin (China), waar alle
aandacht gaat naar productontwikkeling in partnerschap met lokale staalkoordklanten. In dit centrum beschikt Bekaert over ‘state of the art’-testinstallaties in het domein van de polymeerversterking van banden.
Innovatiepact
Het Innovatiepact voor Vlaanderen is een overeenkomst tussen private bedrijven enerzijds en de
Vlaamse overheid anderzijds. Doel is tegen 2010 drie procent van het bruto regionaal product te
besteden aan O&O-gerichte investeringen. Het Innovatiepact is een verdere ontplooiing van deze
kwantitatieve doelstelling. Een beleidsnota werd opgesteld in de schoot van de Vlaamse Raad
voor Wetenschapsbeleid, waarvan Bekaert lid is via de Commissie Technologiebeleid. Vijf belangrijke onderzoeksprojecten van Bekaert kregen steun van het Instituut voor de aanmoediging van
Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT).
Bekaert rekent op een actieve ondersteuning vanwege de diverse overheden, zowel op het vlak
van een adequate en efficiënte subsidiëring van O&O-projecten als op het vlak van een billijke
en competitieve fiscaliteit en parafiscaliteit voor de tewerkgestelde onderzoekers.

Toptechnologen en toptechnologie

Bekaert wil met het technologiecentrum in Deerlijk (België) aan de top staan en heeft in 2004 het
centraal O&O-team van meer dan 250 hooggeschoolde medewerkers versterkt. Ruim 10% van dit
team zijn specialisten uit het buitenland. Opdrachten in het technologiecentrum maken een vast
deel uit van het carrièrepad van de Bekaert-technologen overal ter wereld, zodat voor ieder van hen
dezelfde technologische basis wordt gegarandeerd.

Bekaert investeert permanent in onderzoeksuitrustingen zoals deze ‘dual beam scanning electron microscope’, die in 2004 als
een Europese primeur in dienst werd genomen in het technologiecentrum.
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Als onderdeel van de permanente vernieuwing van de onderzoeksapparatuur heeft Bekaert een
‘dual beam scanning electron microscope’ in gebruik genomen in Deerlijk, een Europese primeur.
Deze elektronenmicroscoop laat toe materialen beter te analyseren en is uiterst geschikt voor het
bestuderen van complexe deklagen. Ook werd een nieuw toestel voor ‘glow discharge optical
emission spectroscopy’ geïnstalleerd. Het wordt gebruikt om een chemische analyse of diepteprofilering uit te voeren op vlakke monsters. Hiermee kunnen dunne deklagen op metallische
of kunststofsubstraten – zoals het diepteprofiel in diamantachtige deklagen of van gesputterde
deklagen op glasfolie – worden bestudeerd.
Synergie maakt Bekaert uniek
De centrale opstelling van Onderzoek en Ontwikkeling en de uitgebreide waaier aan technologische competenties en markttoepassingen laten Bekaert toe de synergie tussen verschillende
activiteitenplatforms te benutten en zo nieuwe mogelijkheden aan te boren.
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De verregaande technologische kennis van Bekaert inzake deklagen vindt haar oorsprong in de
zoektocht naar deklagen op draden voor afrasteringen en voor industriële toepassingen. Zeker
in draadproducten en afrasteringssystemen hebben nagenoeg alle toepassingen een deklaag.
Ze zorgen voor een kleurrijk uitzicht, voor een betere corrosiebescherming, een betere adhesie,
een betere verwerking of voor een combinatie van meerdere eigenschappen.
Hogere producteisen stelden ook hogere eisen aan de deklagen. Zo evolueerde Bekaert verder
naar hooggeavanceerde deklagen, zoals vacuümdeklagen. Op hun beurt openden deze nieuwe
mogelijkheden, niet alleen voor nieuwe applicaties, maar ook voor producten van andere activiteitenplatforms.
De wisselwerking en de technologische synergie tussen geavanceerde draadproducten,
geavanceerde materialen en geavanceerde deklagen is aanzienlijk. Kunststofdeklagen, eerst
aangewend voor afrasteringen, vonden hun weg naar industriële draden, bv. voor het bedekken
van kabels. Silaandeklagen gecombineerd met zinkdeklagen geven nieuwe eigenschappen aan
draadproducten. Vacuümdeklagen worden toegepast op draden voor de textielsector omwille
van hun langere levensduur. Thermisch gespoten harde slijtvaste deklagen helpen bij het bedekken van onderdelen van draadtrekmachines. Thermisch spuiten is ook de technologie die aangewend wordt voor het maken van roterende sputter targets. Deze targets worden aan de
glasindustrie aangeboden samen met de nodige uitrusting om deklagen aan te brengen onder
vacuüm, een technologie die Bekaert dan weer ontleent aan haar technologische kennis van het
sputterproces. Dit proces wordt op zijn beurt ingezet voor de productie van glasfolie of van elektrisch geleidende folie. De competenties van de engineeringafdeling van Bekaert, oorspronkelijk vooral gericht op draadtrekmachines, worden ook ingezet voor de ontwikkeling en productie
van diverse branders en brandersystemen.

Engineering van belang

Engineering speelt een strategische rol in het streven naar technologisch leiderschap. Dat Bekaert
voor de meeste van haar kernprocessen eigen uitrusting ontwikkelt en bouwt, is immers een belangrijke troef. Medewerkers van de engineeringafdeling maken geregeld deel uit van O&O-projectteams
voor geavanceerde draadproducten, geavanceerde materialen en geavanceerde deklagen.
In België werkten ze ook actief aan een aantal onderzoeksprojecten samen met het ‘Flanders’
Mechatronics Technology Centre’, in het kader van een verbeterde sturing van machines en proceslijnen.
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In 2004 was het ondersteunen van de capaciteitsuitbreidingen van de fabrieken in Brazilië, in
Centraal-Europa en in Azië één van de hoofdtaken van Engineering. Om een optimale klantenservice te bieden, volgt de engineeringafdeling haar interne klanten. Zo is er een lokale engineeringactiviteit in Brazilië. Ook in China en Slowakije werden in 2004 engineeringcellen opgericht om de lokale
productie te ondersteunen.
Externe oriëntatie

Kaderend in het beleid van ‘open innovatie’, werd de samenwerking en het aantal externe contacten op technologisch vlak in 2004 verder uitgebreid.
Bekaert participeert via ‘venture capital’-initiatieven in een aantal startende technologiebedrijven.
Hiermee neemt de onderneming deel aan nieuwe ontwikkelingen die complementair zijn aan de
eigen inspanningen. In 2004 verhoogde Bekaert het totale budget voor deze onderzoeksinitiatieven
tot 10 miljoen euro. Zo nam de onderneming een participatie in Cymbet Corporation, een
Amerikaanse speler die hoogtechnologisch onderzoek doet in het domein van vacuümtechnologie
en de ontwikkeling van dunne films bestudeert in herlaadbare microbatterijen voor diverse elektronische toepassingen. Dit past in de ontwikkelingen van het segment geavanceerde deklagen.
Open blik op de onderzoekswereld
Bekaert sloot een groot aantal samenwerkingsakkoorden met hoogtechnologische bedrijven,
met onderzoekscentra en met universiteiten. Hieronder bevinden zich het MIT (Massachussetts
Institute of Technology) in de Verenigde Staten, het Fraunhofer Instituut en het Research Centre
Jülich in Duitsland, het National Physical Laboratory in het Verenigd Koninkrijk, het keramisch
onderzoekscentrum Cereco in Griekenland, EPL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) in
Zwitserland en het Flanders’ Mechatronics Technology Centre en Flanders’ DRIVE in België.
Ook zijn er contacten of is er samenwerking met de meeste Belgische universiteiten. Bekaert is
daarenboven, samen met een groot aantal wereldwijde topbedrijven, lid van het MIT ILP
(Industrial Liaison Program), waardoor directe toegang tot de MIT-faculteit, de MIT-faciliteiten
en de MIT-researchbibliotheek mogelijk wordt. In 2004 werd overigens een jonge Bekaerttechnoloog als ‘visiting scientist’ tijdelijk naar het MIT gedetacheerd.

Bekaert nam in 2004 ook actiever licenties op extern ontwikkelde ideeën in lijn met de eigen activiteiten. Tegelijk worden spin-offs van eigen ontwikkelingen die niet onmiddellijk intern ingezet worden,
in toenemende mate aangeboden aan andere bedrijven. Zo heeft Bekaert op dit ogenblik al meer dan
tien aanbiedingen op de website van Yet2.com, een internationale technologiewebsite.
De onderneming heeft ook actieve contacten met het Innovation Relay Centre (IRC): een netwerk van
technologietussenpersonen over gans Europa, gesteund door de Europese Commissie. De nieuwe
portaalwebsite voor innovatie op het Bekaert-intranet is overigens direct verbonden met het IRC voor
het consulteren en evalueren van de meest actuele technologieaanbiedingen en -behoeften.

Operationele uitmuntendheid is voor Bekaert een onderscheidende factor: het bedrijf staat wereldwijd bekend voor haar efficiëntie en uniforme hoge kwaliteitsstandaarden. Dit zijn voorwaarden
voor zowel het realiseren van marktleiderschap als van technologisch leiderschap. ‘Total Quality
Management’ (TQM) is dan ook ingebed in alle processen van de onderneming.
De stroomlijning van het volledige proces van ordervoorbereiding en orderontvangst over uitlevering en nazorg, tot logistiek en administratieve opvolging, verhoogde het TQM-bewustzijn. In de
loop van dit project, waarbij ook de IT-systemen werden aangepast, onderwierpen de operationele
eenheden wereldwijd hun TQM-werking aan een grondige zelfanalyse om bijkomende verbeteringspunten te definiëren en deze te integreren in de jaarplannen.
Kwaliteitsdagen
Diverse kwaliteitsdagen werden georganiseerd in Noord-Amerika, Europa, Latijns-Amerika en
Azië om ‘best practices’ inzake klantgerichtheid, kwaliteitsbeheer, procesoptimalisatie en afvalreductie uit te wisselen. Ook voor specifieke activiteiten binnen de onderneming vonden dergelijke bijeenkomsten plaats, bv. voor de afdelingen hoogkoolstofdraden en bouwproducten. Het
management brengt regelmatig TQM-bezoeken aan diverse fabrieken, met als bedoeling de
TQM-werking grondig te evalueren en te stimuleren.

De verschillende kwaliteitsinstrumenten worden verder gedocumenteerd en verspreid in heel de
organisatie. Grondige training is gericht naar nieuwe medewerkers, nieuwe vestigingen en recente
acquisities, zodat Bekaert overal ter wereld borg kan staan voor eenzelfde hoog kwaliteitsniveau.
Naast het beheersen van de instrumenten voor product- en proceskwaliteit, wordt toenemende
aandacht besteed aan de gedrags- en managementaspecten van het kwaliteitsgebeuren.
Kritische indicatoren, die verbeteringen op diverse domeinen moeten weergeven, werden herzien
en aangepast aan de noden van de wereldwijde economie. Zo werd werk gemaakt van de reductie
van leveringstermijnen en het verhogen van de flexibiliteit van de leveringen. Bekaert integreerde
de concepten en technieken van TQM bovendien met de methodiek van ‘Six sigma’ en het
concept van ‘Lean manufacturing’.
Key learning plants
Bekaert versterkte het concept van de ‘key learning plants’: fabrieken die – als onderdeel van
hun missie – als voorbeeld en leermodel moeten dienen voor zusterfabrieken inzake operationele uitmuntendheid, TQM, proceskennis en algemeen management.
Goede voorbeelden van dergelijke fabrieken zijn de fabrieken in Aalter (België), Dyersburg (VS)
en Jiangyin (China) in het domein van geavanceerde draadproducten. In Industrias Chilenas de
Alambre - Inchalam SA in Chili, waar Bekaert actief is in geavanceerde draadproducten, werd
een nieuw proces van productdoorstroming geïmplementeerd waardoor Bekaert haar klanten
veel efficiënter kan beleveren en ook het werkkapitaal aanzienlijk vermindert. De fabriek staat nu
model voor andere fabrieken die in gelijkaardige omstandigheden opereren.
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Kwaliteit als kracht
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Gezondheid, veiligheid en milieu zijn aandachtspunten voor Bekaert op twee niveaus: in de
producten én in de productie.
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... in de producten

Bekaert ontwikkelt en commercialiseert een aantal producten die specifiek inspelen op de noodzaak van meer veiligheid en een schoner milieu.
In de verbrandingstechnologie levert de onderneming een belangrijke bijdrage voor het milieu. De
milieuvriendelijke gasbranders van Bekaert worden door de meeste fabrikanten van verwarmingsketels ingebouwd in hun hoogrendementsketels. De metaalvezelbranders zorgen voor een zuivere
verbranding, waardoor minder schadelijke gassen zoals NOx vrijkomen. De premix-branders voor
huishoudelijke verwarmingsketels maken een rendementstoename met 10% mogelijk, waardoor
het gasverbruik daalt en de CO2-uitstoot vermindert. Hiermee anticipeert Bekaert op de steeds
strenger wordende wetgeving met betrekking tot uitstoot van broeikasgassen. Een recente wijziging van de wetgeving in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld gaf een sterke impuls aan de groei
van hoogrendementsketels met Bekaert-branders.

Metaalvezelgasbranders zorgen voor een zeer zuivere verbranding waardoor de CO2-uitstoot daalt.

Affakkelinstallaties worden ingezet voor het verbranden van afvalgassen. Metingen op een traditionele installatie toonden een emissie van 400 ton schadelijke gassen per uur aan. De affakkelinstallatie van Bekaert op basis van metaalvezels reduceert die uitstoot met een factor duizend.
Dergelijke installaties kunnen ook aangewend worden voor het verbranden van aardgas dat vrijkomt bij loskoppelingen van hoofdgasleidingen, waar nu in vele gevallen het gas vrij geloosd wordt
in de atmosfeer. De Bekaert-affakkelinstallatie kan tot 99,99% van de vrijkomende koolwaterstoffen milieuvriendelijk verwerken.
Hogedrukvaten uit composietmateriaal worden gebruikt voor omgekeerde osmose, het meest aangewezen proces om zeewater om te zetten in drink- en irrigatiewater in een groeiend aantal gebieden waar bruikbaar water onvoldoende voorhanden is. Hetzelfde proces wordt bijvoorbeeld ook
aangewend in de strijd tegen de voortschrijdende verzilting van grondwater in Florida.
Hogedrukvaten worden verder ingezet om het hergebruik van afvalwaters mogelijk te maken.
Glasfolie weerkaatst de warmtestralen van de zon en houdt op die manier in de zomer de binnentemperatuur in gebouwen lager. Daarmee kan een investering in een klimaatregeling vermeden
worden of kan alvast een belangrijke besparing op energie en koelvloeistoffen gerealiseerd worden.
Bekaert beschikt over een rekenprogramma om de besparing door het plaatsen van glasfolie te
berekenen. De universiteit van Porto Alegre in Brazilië berekende voor een kantoorgebouw in ZuidBrazilië over een heel jaar (zomer en winter) een vermindering van 31% op het koelvermogen, goed
voor een daling van 21% in het elektriciteitsverbruik.

Het streven naar meer en betere veiligheid en dus een continue verbetering en vernieuwing van
afrasteringen die mensen, dieren of gebouwen beschermen is één van de kernopdrachten in de
afrasteringssystemen. Schanskorven beschermen oevers tegen overstroming en buurten tegen
verkeerslawaai. Een voorbeeld van een recente innovatie is het in 2004 gelanceerde Bekazur®afrasteringssysteem dat inspeelt op de nieuwe Franse wetgeving (NF P90-306), ter bescherming
van de omgeving van zwembaden.

De omgeving van zwembaden wordt veilig gemaakt dankzij een innovatief afrasteringssysteem.

Vele kleintjes
Bekaert werkt mee met de bandenfabrikanten aan de gewichtsverlaging van voertuigen door
onder meer het gewicht aan staal in banden te reduceren met belangrijke innovaties op het vlak
van de materiaaleigenschappen. Staalkoordproducten met een steeds hogere treksterkte dragen daartoe bij. Dit heeft een gunstige impact op het verbruik van het voertuig en dus ook op
de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen. Ook de nieuwe ontwikkeling van een ruitenwisserarm
die uit minder onderdelen bestaat, levert een bijdrage dankzij zijn lager gewicht en een beter
aerodynamisch ontwerp.
In 2004 werden de eerste vorkheftrucks uitgerust met een dieselroetfilter op basis van Bekaertmetaalvezels. De Bekaert-technologie slaagt erin de schadelijke nanopartikels voor 95% op te
vangen.
De sputter targets en bijhorende uitrusting worden in de glasindustrie gebruikt om glas thermisch isolerend te maken en zo te besparen op energiegebruik.
Veiligheidsglasfolie vermijdt dat glasscherven bij bv. explosie of storm gevaarlijke projectielen
worden, die mensen kunnen verwonden of voorwerpen beschadigen.
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Folie wordt aangebracht op glas om bescherming te bieden tegen de zonnewarmte en tegen schadelijke UV-stralen.
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In lijn met haar strategie van duurzame rendabele groei streeft Bekaert naar een continue verbetering van de prestaties op het vlak van gezondheid, veiligheid en milieu.
Inzake preventie en welzijn op het werk stelde de onderneming zich tot doel de ongevallenfrequentie en de ernst van de ongevallen te verminderen. Deze trend zette zich het voorbije jaar
door in de bestaande fabrieken, maar nog niet in de nieuwe vestigingen. In 2005 zal hieraan extra
aandacht besteed worden.
Leren van elkaar

De verbeteringen in de bestaande productievestigingen vloeien voor een belangrijk deel voort uit
de uitwisseling van best practices en benchmarking tussen de verschillende Bekaert-fabrieken.
In 2004 werd voor de eerste maal een webboard rond veiligheid op het werk gelanceerd op het
intranet. In de milieu- en veiligheidsbijeenkomst in Jiangyin (China) voor de Bekaert-fabrieken in
Azië werden naast een algemene bewustmaking over het belang van het leefmilieu en veiligheidsmaatregelen, een aantal belangrijke thema’s behandeld: de bedrijfspolitiek, de milieuwetgeving in
China, milieuvriendelijke producten en processen. Analoge thema’s werden behandeld in milieurondetafelconferenties in de Verenigde Staten en in Europa.
Concrete acties

In 2004 werden actieplannen opgesteld voor de reductie van broeikasgassen en voor verdere energiebesparing, met initiatieven gespreid over twee jaar. Voor de emissiereductie van vluchtige organische stoffen werden alternatieve processen ontwikkeld voor gechloreerde solventen, de
belangrijkste oorzaak van bodem- en waterverontreiniging.
Een aantal activiteiten werden uitgevoerd als voorbereiding op de nieuwe wetgeving. De nodige
productinformatie werd samengebracht om proactief in te spelen op de nieuwe EU-richtlijnen voor
‘end of life vehicles’ voor afvalbeperking en ‘restriction of hazardous materials’ of het bannen van
schadelijke producten in de sectoren automobiel, elektriciteit en elektronica. Tevens gebeurde uitgebreid onderzoek naar de aanwezigheid van ‘banned or restricted substances’: stoffen die niet
meer of slechts beperkt mogen gebruikt worden.
In het kader van het gebruik van de best beschikbare technologieën, werd het ontwerpdocument
van best beschikbare techniek voor oppervlaktebehandelingen herzien en werd een beitslijn
getoetst aan de beste technologie voor metaalverwerking. Ook voor ‘REACH’ – registration, evaluation and authorisation of chemicals: wetgeving rond risico-evaluatie van chemicaliën – werd in een
eerste oefening de mogelijke impact voor Bekaert onderzocht.
Daarnaast realiseerde de onderneming een doorbraak in de richting van zero-emissie van afvalwater,
dankzij de ontwikkeling van een recuperatiesysteem voor zuurwassers. Dit is gebaseerd op de
ervaring van twee voortrekkers: de fabrieken van geavanceerde draadproducten in Bohumín
(Tsjechië) en in Lanklaar (België). Volgens het intern systeem voor milieumanagement ‘TEC’ (total
environmental care) werden verschillende fabrieken geauditeerd. Voor de Latijns-Amerikaanse
fabrieken werd een milieumanagementprogramma gelanceerd om het engagement inzake leefmilieu nog te versterken.

Met stip genoteerd
Voor het jaar 2004 kan Bekaert een aantal belangrijke prestaties voorleggen:
- Opstart van een verbrandingsinstallatie voor vluchtige organische stoffen in de fabriek in
Rome (VS).
- Uitvoering van verschillende bodemonderzoeken in Europa, Noord-Amerika, LatijnsAmerika en China in het kader van ‘due diligences’ en starten van drie bodem- en grondwatersaneringsprojecten voor historische verontreiniging in België.
- Lancering van een aantal veelbelovende projecten voor de reductie van het energie-
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- Goedkeuring van het energieplan voor de Belgische vennootschappen.

verbruik in verschillende processen.
- Voortgezette daling van het verbruik aan grond- en hulpstoffen. Zo reduceerde de fabriek in
Van Buren (VS) het waterverbruik per ton met de helft in vergelijking met de jaren 2002-2003.
- Certificering van China Bekaert Steel Cord Company Limited in Jiangyin (China) als
‘Groene Onderneming’, een certificaat dat slechts aan negen van de driehonderd kandidaat-bedrijven toegekend werd. Dit bevestigt dat Bekaert beschikt over een degelijk systeem van milieumanagement.
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Kabeldoorsnede

Bekaert produceert een gamma zwaar verzinkte draden met hoge treksterkte voor
gespiraleerde strengenconstructies. Deze strengen worden gebruikt als meerkabels
voor drijvende platforms bij oliewinning op zee. Hoge treksterkte, uitstekende
vermoeiingsweerstand en grote corrosiebestendigheid zorgen voor excellente
prestaties en voor een lange levensduur.

Ondanks de moeilijkheden op de grondstoffenmarkten kende dit segment een zeer goed jaar. In
een verbeterde economische context in Europa en Noord-Amerika, verstevigde Bekaert duidelijk
haar marktposities in het merendeel van de geavanceerde draadproducten. De draadactiviteiten in
Azië kenden een belangrijke groei. In een zeer goed economisch klimaat in de meeste LatijnsAmerikaanse landen werd een sterke prestatie neergezet, hoofdzakelijk door een aanzienlijke
volumestijging. De vraag naar staalkoordproducten voor de versterking van banden was wereldwijd
bijzonder sterk. Enkel de groei in China kende een tijdelijke stagnatie ten gevolge van overheidsmaatregelen. Bekaert heeft er haar verkooporganisatie uitgebreid met een sterke focus op de
noden van de verschillende klantensegmenten. Eind 2004 kende de Chinese markt een lichte verbetering. Aangezien de nieuwe productiecapaciteit in China volledig werd geïntegreerd in het
wereldwijde productieplatform voor staalkoordproducten, is de onderneming er ook via export in
geslaagd om aan de hoge vraag elders in de wereld te beantwoorden, wat de sterke groei van het
activiteitenplatform staalkoord overige eveneens heeft ondersteund.
Naast het effect van de belangrijke volumestijgingen vertegenwoordigt de impact van de
toepassing van de voorraadwaarderingsregels in de context van sterke grondstofprijsstijgingen een
effect van 35 miljoen euro op het bedrijfsresultaat.
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De gezamenlijke omzet steeg met 21% (draad Europa: +17%, draad Noord-Amerika: +22%, draad
Latijns-Amerika: +32%, draad Azië: +49%, bouwproducten: +20%, staalkoord China: +1%,
staalkoord andere: +21%, overige geavanceerde draadproducten: +2%).
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De gezamenlijke omzet van de afrasteringen Europa steeg met 19%.
De sterke prestatie van het segment afrasteringen Europa is het resultaat van een sterk seizoen,
een belangrijke volumestijging in de industriële afrasteringen en de verdere uitbouw van de
projectactiviteiten. De impact van de voorraadwaardering vertegenwoordigt 11 miljoen euro.
Begin 2005 heeft Bekaert de aandelen van Bekaert Fencing NV verkocht aan de investeringsmaatschappij Gilde voor een ondernemingswaarde van 281,5 miljoen euro. Dit bedrijfssegment
behaalde in 2004 een gezamenlijke omzet van 454 miljoen euro en een bedrijfsresultaat van
52 miljoen euro. De verwachte meerwaarde op de transactie die op 1 maart 2005 werd afgerond en met terugwerkende kracht - ingaat vanaf 1 januari 2005, bedraagt 56 miljoen euro.
Het bedrijfssegment afrasteringen Europa bevat de vennootschappen betrokken bij de verkooptransactie, met name Bekaert Fencing NV en haar dochterondernemingen. De handling activiteit
die vroeger in dit segment gerapporteerd werd, wordt vanaf nu ondergebracht in ‘verkoop tussen
segmenten en andere’. De vergelijkingen zijn gebaseerd op herwerkte cijfers voor 2003.
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Geavanceerde materialen
De gezamenlijke omzet van de geavanceerde materialen steeg met 13% (vezeltechnologie: +7%,
verbrandingstechnologie: +53%, composieten: -24%).
Bekaert realiseerde een verdere organische groei in vezeltechnologie en in verbrandingstechnologie.
In verbrandingstechnologie realiseerde de onderneming een belangrijke externe groei dankzij de
acquisitie van Solaronics dat gedurende de afgelopen maanden succesvol werd geïntegreerd en
vanaf 2005 volop zal bijdragen tot het resultaat.
Verder stapte Bekaert einde 2003 uit de activiteit composietprofielen.
48
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De gezamenlijke omzet van de geavanceerde deklagen steeg met 7% (industriële deklagen: +15%,
gespecialiseerde filmdeklagen: +2%).
De vraag naar industriële deklagen steeg in het algemeen en in het bijzonder voor diamantachtige
deklagen. In het najaar 2004 werd een bijkomende productie-eenheid operationeel in Suzhou
(China) die zich zal toeleggen op het aanbrengen van deze deklagen van hoge kwaliteit op
matrijzen in diverse industriële toepassingen. In de komende jaren voorziet de onderneming
wereldwijd nog verschillende bijkomende vestigingen. Met deze logistieke opstelling wil Bekaert
ook een snellere service leveren aan haar klanten.
In de gespecialiseerde filmdeklagen bleef het activiteitsniveau in de Verenigde Staten nagenoeg
stabiel. Dankzij de uitbouw van versterkte verkooporganisaties werd in Europa en Azië een
belangrijke groei gerealiseerd.
De bijzondere inspanningen zowel in O&O als in de verdere ontwikkeling van de verkooporganisaties hebben het bedrijfsresultaat in belangrijke mate beïnvloed. Een bijzondere waardevermindering
werd geboekt voor één van de nichetoepassingen van gespecialiseerde filmdeklagen.
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Celine Perque

Bekaert Solaronics,
Armentières, Frankrijk
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VERKLARING OVER
GOED BESTUUR

Brander

Bekaert produceert milieuvriendelijke gasbranders en gasbrandersystemen op basis
van fijne metaalvezels. Metaalvezelbranders geven een hoger rendement, een lager
verbruik en beperken de uitstoot van schadelijke NOx gassen.
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VERKLARING OVER GOED BESTUUR
Bekaert besteedt bijzondere aandacht aan ‘Goed Bestuur’ (Corporate Governance). Voor beleggers
speelt dit immers een essentiële rol bij hun investeringsbeslissingen. De onderneming respecteert
derhalve internationaal aanvaarde normen en regels.
De Belgische ‘Corporate Governance Code’, op 9 december 2004 uitgevaardigd door de
Commissie Lippens, staat op de agenda van de Gewone Algemene Vergadering op 11 mei 2005.
In de loop van 2005 zal de onderneming haar standpunt omtrent de Code bepalen.
Bekaert is lid van het Belgisch Instituut voor Bestuurders. Hiermee draagt de onderneming bij tot
een coherente visie op Corporate Governance, gebaseerd op gedegen onderzoek, op culturele
eigenheden en op praktische managementbehoeften.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Volgens de statuten heeft de Gewone Algemene Vergadering plaats op de tweede woensdag van
mei om 10.30 uur. Aandeelhouders die deze willen bijwonen, moeten hun intentie ten minste drie
volle werkdagen voordien aan de vennootschap kenbaar maken. Iedere aandeelhouder mag zich
laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf stemgerechtigd is, doch een rechtspersoon
mag zich laten vertegenwoordigen door een mandataris die geen aandeelhouder is. Alle houders
van aandelen op naam krijgen vooraf een uitnodiging, samen met de agenda en het jaarverslag. De
vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan,
maar er wordt steeds tijd voorzien om vragen te stellen. Alle aandelen hebben dezelfde rechten en
elk aandeel geeft recht op één stem.
Op de Gewone Algemene Vergadering van 12 mei 2004 waren 127 aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd, goed voor een totaal van 6 522 963 aandelen of 29,6% van het totaal aantal
aandelen. Tevens waren zeven warranthouders aanwezig, voor een totaal van 13 239 warrants of
3,6% van het totaal aantal uitgegeven warrants.
Op deze Algemene Vergadering werden de jaarrekening en de resultaatbestemming van het boekjaar 2003 goedgekeurd. Er werd kwijting verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Het
mandaat van bestuurder van de heren Pol Bamelis, Roger Dalle, François de Visscher en Baudouin
Velge werd hernieuwd voor een periode van drie jaar, tot en met de Gewone Algemene Vergadering
in 2007. Er werd akte genomen van het ontslag aangeboden door Baron Jan Huyghebaert. Sir
Anthony Galsworthy en de heer Bernard van de Walle de Ghelcke werden tot bestuurder benoemd
voor een periode van drie jaar, tot en met de Gewone Algemene Vergadering in 2007. De heer Pol
Bamelis werd tot onafhankelijk bestuurder benoemd in de zin van artikel 524 van het Wetboek van
vennootschappen en met toepassing van de overgangsbepaling van artikel 53, tweede lid, van de
wet van 2 augustus 2002. Sir Anthony Galsworthy werd tot onafhankelijk bestuurder benoemd in
de zin van bovengenoemd artikel 524. De heer Gary Allen en Baron Georges Jacobs werden in hun
hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder bevestigd in de zin van bovengenoemd artikel 524 en
van bovengenoemde overgangsbepaling. Het mandaat van commissaris van Deloitte & Partners
Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heren Geert Verstraeten en Guy
Wygaerts, werd hernieuwd voor een periode van drie jaar tot en met de Gewone Algemene
Vergadering in 2007. De jaarlijkse vergoeding van de bestuurders voor het boekjaar 2004 werd
gehandhaafd op 52 058 euro per persoon, waarvan 37 184 euro vast en 14 874 euro variabel op
basis van aanwezigheid op zes vergaderingen. De vergoeding van de commissaris voor het boekjaar 2004 werd bepaald op 78 000 euro.
Een Buitengewone Algemene Vergadering, op 12 mei 2004, hernieuwde de machtiging verleend
aan de Raad van Bestuur om aandelen van de vennootschap in te kopen gedurende een periode
van achttien maanden, en gedurende een periode van drie jaar ter voorkoming van een dreigend

Van de in 2003 in de statuten opgenomen bepaling die de Raad van Bestuur toestaat zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité, heeft de Raad van Bestuur tot dusver geen
gebruik gemaakt.
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ernstig nadeel voor de vennootschap (bv. een openbaar overnamebod). Daarnaast werd de
bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van
170 miljoen euro (toegestane kapitaal) met vijf jaar verlengd. In geval van openbaar overnamebod
op de effecten van de vennootschap, geldt deze verlenging voor drie jaar en zijn bijzondere beperkingen van toepassing. Voorts werd een statutaire basis gegeven aan de adviserende comités van
de Raad van Bestuur (zie hierna).

Samenstelling van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van NV Bekaert SA bestaat uit veertien leden, waarvan acht de referentieaandeelhouders vertegenwoordigen. Enkel de gedelegeerd bestuurder, aan wie de dagelijkse leiding van de vennootschap is toevertrouwd, heeft een uitvoerende functie. Alle andere leden zijn
niet-uitvoerende bestuurders. Vier bestuurders zijn onafhankelijk.
De leden van de Raad van Bestuur zijn benoemd voor een periode van drie jaar en zijn herverkiesbaar. Eventuele nieuwe kandidaten moeten zich tenminste twee maanden vóór de Gewone
Algemene Vergadering aan de Raad van Bestuur melden. De selectie van nieuwe kandidaatbestuurders werd formeel opgedragen aan het Comité voor Benoemingen, Remuneratie en
Pensioenen. De selectiecriteria omvatten de bekwaamheid om tot de Raad van Bestuur bij te dragen op grond van talent, belangstelling en achtergrond, en de mogelijkheid en de bereidheid om
voldoende tijd te besteden aan het mandaat. Bij een voordracht tot herverkiezing wordt de kwaliteit van de daadwerkelijke bijdrage tot de Raad in acht genomen. De minimumleeftijd om in de
Raad van Bestuur te zetelen is 35 jaar, de maximumleeftijd is 67 jaar. Enkel voor de voorzitter en
de gedelegeerd bestuurder vormt het bestuursmandaat hun hoofdopdracht. De Raad van Bestuur
draagt de kandidaten, aanbevolen door het Comité voor Benoemingen, Remuneratie en
Pensioenen, voor aan de Algemene Vergadering.
Naam

Functie

Leden referentieaandeelhouders

Hoofdfunctie1

Vervaldatum
mandaat

Baron Leon Bekaert
Roger Dalle
Graaf Charles de Liedekerke
François de Visscher
Hubert Jacobs van Merlen
Maxime Jadot

Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder

2006
2007
2006
2007
2006
2006

Bernard van de
Walle de Ghelcke
Baudouin Velge

Bestuurder

2007

Bestuurder van vennootschappen
President, de Visscher & Co. (VS)
President & Chairman, IEE SA, (Luxemburg)
Hoofd Investment Banking,
SC/CBRP
Fortis Bank (België)
Partner, Linklaters

Bestuurder

2007

Gedelegeerd bestuurder, FEDIS (België)

A&F

NV Bekaert SA

SC/A&F

NV Bekaert SA

SC/A&F/
CBRP
A&F/CBRP

2007

Bestuurder van vennootschappen

SC

2007

Bestuurder van vennootschappen

2005

Voorzitter Raad van Bestuur, UCB (België)

Directieleden

Julien De Wilde
Overige leden

Baron Paul Buysse
Gary J. Allen
Pol Bamelis
Sir Anthony Galsworthy
Baron Georges Jacobs

Gedelegeerd 2006
bestuurder
Voorzitter

2006

Onafhankelijk
bestuurder
Onafhankelijk
bestuurder
Onafhankelijk
bestuurder
Onafhankelijk
bestuurder

2005

Bestuurder van vennootschappen

Lid comités2

SC
CBRP
SC
A&F

Situatie op 31 maart 2005
1
2

Op de website van Bekaert staat het uitgebreid curriculum vitae van de leden van de Raad van Bestuur.
SC: Strategisch Comité - A&F: Audit & Finance Comité - CBRP: Comité voor Benoemingen, Remuneratie en Pensioenen
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Werking van de Raad van Bestuur

De Raad heeft in 2004 achtmaal vergaderd. Er waren zeven gewone vergaderingen, met een
gemiddelde aanwezigheidsgraad van 93,7%. Er werd één vergadering gehouden voor notaris met
het oog op de uitgifte van warrants in het kader van het toegestane kapitaal. Een gewone vergadering werd op 16 september 2004 gehouden in de vestiging van Bekaert Shenyang Steel Cord
Co., Ltd in Shenyang (Liaoning provincie, China).
De beslissingen werden steeds genomen op basis van consensus. De statutair voorziene mogelijkheid om te beraadslagen en beslissingen te nemen via teleconferentie, videoconferentie of eenparig
schriftelijk akkoord werd niet gebruikt. Hoewel de bestuurders het advies kunnen inwinnen van onafhankelijke experts op kosten van de vennootschap, werd daarvan in 2004 geen gebruik gemaakt.
Naast zijn wettelijke en statutaire bevoegdheden, keurde de Raad van Bestuur in 2004 o.a. de
update van de door het management voorgestelde strategie goed. De Raad besliste over belangrijke investeringen of acquisities en over de uitgifte van warrants conform het in 1999 ingevoerde
aandelenoptieplan van de vennootschap (SOP1). De Raad van Bestuur volgde de implementatie op
van de strategie en van de plannen op drie jaar en de budgetten op één jaar. De Raad van Bestuur
stelde de jaarrekeningen op van het boekjaar 2003.
De gedelegeerd bestuurder staat in voor de opvolging van de activiteiten van de dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde ondernemingen. De mandaten in hun bestuursraden worden bijna altijd opgenomen door het management en in enkele gevallen door leden van de Raad
van Bestuur van de hoofdvennootschap, die dan optreden als vertegenwoordiger van de gedelegeerd bestuurder.
De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door drie comités:
Het Strategisch Comité

Het Strategisch Comité (leden: zie tabel) telt zes leden. Het wordt voorgezeten door de voorzitter
van de Raad van Bestuur, en bestaat tevens uit de gedelegeerd bestuurder en vier bestuurders,
waarvan één onafhankelijk is en drie de referentieaandeelhouders vertegenwoordigen. Het secretariaat wordt waargenomen door de algemeen secretaris. Het Strategisch Comité vergaderde in
2004 viermaal. Het adviseert de Raad van Bestuur met betrekking tot het algemeen beleid en de
belangrijkste strategische beslissingen.
De voorzitter legt de aanbevelingen van het Strategisch Comité voor aan de Raad van Bestuur, die
beslist.
Het Audit & Finance Comité

Het Audit & Finance Comité (leden: zie tabel) telt zes leden. Het wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, en bestaat daarnaast uit de gedelegeerd bestuurder, drie bestuurders, waarvan één onafhankelijk is en twee de referentieaandeelhouders vertegenwoordigen, en de
Chief Financial & Administration Officer (die ook het secretariaat waarneemt). Deze samenstelling
waarborgt de noodzakelijke dialoog tussen de Raad van Bestuur en de directie. Het Audit &
Finance Comité vergaderde in 2004 driemaal.
Het adviseert over de financiële rekeningen, de jaarresultaten en halfjaarresultaten, het voorgestelde
dividend, het jaarverslag, de schuldpositie, de waarderingsregels, de dekkingspolitiek van vreemde valuta en strategische grondstoffen, de interne financiële en operationele controles, de keuze en
de vergoeding van de commissaris, en de opvolging van de aanbevelingen en adviezen van het
comité inzake adequate financiële richtlijnen.
Het voltallig Audit & Finance Comité hoort tweemaal per jaar de interne auditors en de commissaris. Daarnaast vinden per jaar enkele sessies plaats tussen de voorzitter van het Comité, tevens
voorzitter van de Raad van Bestuur, en de commissaris.
De voorzitter legt de aanbevelingen van het Audit & Finance Comité voor aan de Raad van Bestuur,
die beslist.

Het Comité voor Benoemingen, Remuneratie en Pensioenen

Het Comité voor Benoemingen, Remuneratie en Pensioenen (leden: zie tabel) bestaat uit vier leden.
Het wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, en bestaat daarnaast uit drie
bestuurders, waarvan één onafhankelijk is en twee de referentieaandeelhouders vertegenwoordigen.
Het secretariaat wordt waargenomen door de gedelegeerd bestuurder. Het Comité vergaderde in
2004 viermaal.
Het Comité adviseert de Raad van Bestuur omtrent de (her)benoeming van bestuurders, de benoeming en de vergoeding van de leden van het Bekaert Group Executive (zie hierna), de vergoedingspolitiek ten aanzien van het hoger management en alle aspecten van de warranten- en
optieplannen van de vennootschap.
De voorzitter legt de aanbevelingen van het Comité voor Benoemingen, Remuneratie en
Pensioenen voor aan de Raad van Bestuur, die beslist.
Belangenconflicten in de Raad van Bestuur

Zoals bepaald door de vennootschapswetgeving, wordt van de leden van de Raad van Bestuur
verwacht dat ze de voorzitter vooraf informeren over agendapunten waaromtrent zij rechtstreeks of
onrechtstreeks een met de vennootschap strijdig belang van vermogensrechtelijke aard hebben en
dat zij zich onthouden van deelname aan de beraadslaging en de stemming daarover. Een dergelijk belangenconflict kwam in 2004 tweemaal voor.
Uittreksel uit de notulen van 16 september 2004.
Vrijwaring van de burgerlijke bestuurdersaansprakelijkheid van Sir Anthony Galsworthy.
De voorzitter informeert de leden van de raad dat hij een brief ontving van Sir Anthony Galsworthy,
gedateerd 1 september 2004, waarin hij melding maakt van een belangenconflict in verband met
de beraadslaging en de beslissing van de Raad van Bestuur met betrekking tot de vrijwaring van
zijn burgerlijke bestuurdersaansprakelijkheid door de vennootschap. Het belangenconflict ontstaat
uit het feit dat Sir Anthony Galsworthy de begunstigde van deze vrijwaring zou zijn. Sir Anthony
Galsworthy heeft ook de commissaris van de vennootschap op 1 september 2004 schriftelijk hiervan op de hoogte gebracht.
Sir Anthony Galsworthy verlaat daarop de vergaderzaal.
De voorzitter legt uit dat de vennootschap sinds jaren de policy huldigt haar bestuurders en directieleden te vrijwaren tegen hun burgerlijke aansprakelijkheid uit hoofde van de uitoefening van hun
desbetreffende functies. Deze policy werd ingevoerd ingevolge de toenemende juridische risico’s
waaraan bestuurders en directieleden blootgesteld worden. Dit is de gevestigde internationale
marktpraktijk geworden, en wordt als een voorwaarde beschouwd om hooggekwalificeerde personen te kunnen aantrekken om bestuurs- en senior management functies te bekleden. De vennootschap heeft een verzekeringspolis aangegaan om de kost van deze vrijwaringsverplichtingen te
dekken. De totale ‘directors and officers liability’ verzekeringspremie voor de bestuurders en directieleden van de vennootschap en van haar dochterondernemingen wereldwijd bedraagt ongeveer
88 000 USD voor de lopende jaarlijkse verzekeringsperiode. De voorzitter is van oordeel dat aanneming van het voorgestelde besluit het belang van de vennootschap dient.
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In 2004 werd speciale aandacht besteed aan de omvang en efficiëntie van de interne controlesystemen. Het Audit & Finance Comité keurt de begroting goed voor de werking van de Raad van
Bestuur en houdt ook toezicht op de reële uitgaven daartoe.
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Besluit
De raad besluit dat de vennootschap Sir Anthony Galsworthy integraal zal vrijwaren van alle financiële gevolgen van zijn burgerlijke aansprakelijkheid als bestuurder van de vennootschap, behalve
indien deze aansprakelijkheid resulteert uit zijn bedrog of zijn opzettelijke fout.
Hierna komt Sir Anthony Galsworthy de vergaderzaal terug binnen.
Vrijwaring van de burgerlijke bestuurdersaansprakelijkheid van de heer Bernard van de Walle de
Ghelcke.
De voorzitter informeert de leden van de raad dat hij een brief ontving van de heer Bernard van de
Walle de Ghelcke, gedateerd 31 augustus 2004, waarin hij melding maakt van een belangenconflict in verband met de beraadslaging en de beslissing van de Raad van Bestuur met betrekking tot
de vrijwaring van zijn burgerlijke bestuurdersaansprakelijkheid door de vennootschap. Het
belangenconflict ontstaat uit het feit dat de heer Bernard van de Walle de Ghelcke de begunstigde
van deze vrijwaring zou zijn. De heer Bernard van de Walle de Ghelcke heeft ook de commissaris
van de vennootschap op 31 augustus 2004 schriftelijk hiervan op de hoogte gebracht.
De heer Bernard van de Walle de Ghelcke verlaat daarop de vergaderzaal.
De voorzitter verwijst naar zijn uiteenzetting over het vorige agendapunt. Hij is van oordeel dat aanneming van het voorgestelde besluit het belang van de vennootschap dient.
Besluit
De raad besluit dat de vennootschap de heer Bernard van de Walle de Ghelcke integraal zal vrijwaren van alle financiële gevolgen van zijn burgerlijke aansprakelijkheid als bestuurder van de vennootschap, behalve indien deze aansprakelijkheid resulteert uit zijn bedrog of zijn opzettelijke fout.
Hierna komt de heer Bernard van de Walle de Ghelcke de vergaderzaal terug binnen.
Bezoldiging van de Raad van Bestuur

De jaarlijkse vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur bestaat uit een vast en een variabel gedeelte, en uit de terugbetaling van de kosten die verband houden met de uitoefening van hun
mandaat. Op de Gewone Algemene Vergadering van 12 mei 2004 werd de jaarlijkse vergoeding
voor de bestuurders gehandhaafd op 52 058 euro, waarvan 37 184 euro vast en 14 874 euro variabel op basis van aanwezigheid op zes vergaderingen. De leden van de Raad van Bestuur, met uitzondering van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder, ontvangen geen aandelenopties, noch
enig voordeel in natura. De bestuurders die lid zijn van de comités van de Raad van Bestuur, met
uitzondering van de voorzitter en van de gedelegeerd bestuurder, ontvangen een vergoeding van
1 487 euro per bijgewoonde vergadering. De totale bezoldigingen die in 2004 werden toegekend
aan bestuurders van NV Bekaert SA voor prestaties in de Raad van Bestuur of voor deelname in
comités bedroegen 2,70 miljoen euro.
Dagelijks bestuur van de vennootschap

De dagelijkse leiding van de vennootschap behoort tot de verantwoordelijkheid van de gedelegeerd
bestuurder, die hierover rapporteert aan de Raad van Bestuur. Hij wordt hierin bijgestaan door het
Bekaert Group Executive. Dit comité bestaat uit hemzelf, als voorzitter, en vier leden die verantwoordelijk zijn voor de diverse activiteitenplatforms en voor financiën en administratie. Het Bekaert
Group Executive vergadert gemiddeld tweemaal per maand. Het is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de implementatie en de opvolging van de strategie van elk activiteitenplatform en van de
diverse functionele domeinen, voor het opstellen en opvolgen van de plannen op korte en lange
termijn, en voor de resultaten van de diverse activiteitenplatforms en van de Groep.

Het Comité voor Benoemingen, Remuneratie en Pensioenen formuleert alle adviezen met betrekking tot de benoeming en remuneratie van de Group Executive Vice Presidents en Group Vice
Presidents op voorstel van de gedelegeerd bestuurder. Het comité bespreekt uitvoerig de remuneratiepolitiek, de niveaus en de individuele evaluatie van de directie.
De remuneratie van de directie bestaat uit een basissalaris, een variabele bonus, een warrants- of
optieplan, een pensioenplan, een overlijdensverzekering en andere gebruikelijke verzekeringen (bv.
invaliditeit). Bestuurdersmandaten in bepaalde dochterondernemingen worden vergoed. De leden
van de directie beschikken over alle nodige werkmiddelen.
De remuneratie wordt op regelmatige tijdstippen aan benchmarking onderworpen door middel van
externe vergelijkende studies die uitgevoerd worden door onafhankelijke adviesbureaus.
De variabele vergoeding van de directieleden wordt toegekend op basis van individuele prestaties
en op basis van de resultaten in de domeinen waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
Het aantal warrants of opties van NV Bekaert SA dat aan de directie wordt aangeboden, is afhankelijk van het behalen van een vooropgesteld doel m.b.t. het resultaat van de Bekaertgroep.
De eindeloopbaanvergoeding bestaat uit zowel een ‘toegezegd-pensioenregeling’ gefinancierd via
de v.z.w. Bekaert Pensioenfonds als een ‘toegezegde-bijdragenregeling’ gefinancierd via een externe
verzekeringsmaatschappij.
Voor 2004 was de totale vergoeding van alle Group Executive Vice Presidents en alle Group Vice
Presidents:
in duizend €
Totaal

Aantal personen

Gemiddeld

17

-

3 019
1 712
761

178
101
45

205
399

12
24

Andere langetermijnpersoneelsbeloningen

-

-

Ontslagvergoedingen

-

-

6 469

381

50 420

2 966

Kortetermijnpersoneelsbeloningen
Basisvergoeding
Variabele vergoeding
Vergoeding als bestuurders bij dochterondernemingen
Pensioenregelingen
Toegezegd-pensioenregelingen
Toegezegde-bijdragenregelingen

Totale brutovergoeding

Aantal toegekende warranten / opties
(stock option plan)

Beleid in verband met de resultaatsbestemming

De Raad van Bestuur volgt een beleid waarbij aan de Gewone Algemene Vergadering een resultaatsbestemming voorgesteld wordt, gebaseerd op een stabiel of groeiend dividend, in de mate dat
de winstevolutie dit toelaat en tevens voldoende investeringen en autofinanciering waarborgt.
Concreet wordt ernaar gestreefd om op langere termijn een pay-outratio toe te passen van ongeveer 40% van de geconsolideerde winst.
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Remuneratiepolitiek van de directie
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Relaties met de belangrijkste aandeelhouders

De Stichting Administratiekantoor Bekaert, die werd opgericht met het oog op een betere organisatie van het referentieaandeelhouderschap en die gezamenlijk gecontroleerd wordt door een aantal natuurlijke personen en vennootschappen behorend tot de referentieaandeelhouders, bezit
4 741 750 aandelen of 21,68% van het maatschappelijk kapitaal van NV Bekaert SA. De Stichting
AK Bekaert samen met de natuurlijke personen en vennootschappen vermeld verder in dit jaarverslag, treden op in gemeenschappelijk overleg en bezitten samen 9 209 380 aandelen of
42,10% van het maatschappelijk kapitaal van NV Bekaert SA.
Aandelenoptieplannen

58

1) In 2004 werd voor de zesde en laatste maal gebruik gemaakt van het toegestaan kapitaal om
warrants uit te geven in het kader van het in 1999 ingevoerde aandelenoptieplan (SOP1). Door de
Raad van Bestuur werd op 30 september 2004 bij authentieke notariële akte beslist om 167 394
warrants uit te geven aan de kader- en directieleden van de vennootschap en van enkele dochterondernemingen, met uitsluiting van het voorkooprecht van de bestaande aandeelhouders. Elke
warrant kan omgezet worden in één aandeel NV Bekaert SA tegen een uitoefenprijs van 47,29 euro.
Onder SOP1 werden tot op het einde van 2004 in totaal 536 664 warrants uitgegeven. Een overzicht is te vinden in Toelichting 5.11 van dit jaarverslag.
Tijdens de periode van 16 tot 30 november 2004 werden voor het eerst warrants, uitgegeven in
2000, van de eerste en tweede series uitgeoefend. Het totaal aantal uitgeoefende warrants bedroeg
23 705, hetgeen tot uitgifte van 23 705 nieuwe aandelen NV Bekaert SA leidde, en tot een verhoging van het kapitaal van de vennootschap tot 171 miljoen euro.
2) Onder een tweede aandelenoptieplan (SOP2) dat door de Raad van Bestuur goedgekeurd werd
in 2000 ten gunste van de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder en het topmanagement van de
vennootschap en haar dochterondernemingen, al dan niet werknemers, en dat beperkt is tot maximum 50 personen, werden in 2004 een totaal van 32 800 opties toegekend aan dezelfde voorwaarden als aan de werknemers onder SOP1. Bij de eventuele uitoefening van deze opties zal
NV Bekaert SA eigen aandelen verwerven via de beurs. Onder SOP2 werden tot op het einde van
2004 in totaal 52 920 opties toegekend. Een overzicht is te vinden in Toelichting 5.11 van dit jaarverslag.
Inkoop eigen aandelen

Om de mogelijke toekomstige verwatering van de stemrechten van de bestaande aandelen als
gevolg van de omzetting van warrants in aandelen te neutraliseren, werden in de loop van 2004 in
totaal 220 300 aandelen NV Bekaert SA aangekocht tegen een gemiddelde prijs van 46,28 euro en
vervolgens vernietigd. Als gevolg van de vernietiging van deze aandelen werden de statuten van
NV Bekaert SA dienovereenkomstig aangepast.
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Fietswiel

Bekaert maakt spakendraden voor fietswielen. Bedekt met een Bezalplastdeklaag bieden ze een hoge sterkte, een superieure corrosieweerstand en bovendien
bestaan ze in een uitgebreid kleurenpalet.
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Voor Bekaert was 2004 een recordjaar, gekenmerkt door buitengewone marktomstandigheden. Ondanks aanhoudende
volatiliteit in de grondstoffenmarkten die stijgingen van de verkoopprijs noodzaakte, is de onderneming er, dankzij een
efficiënte en flexibele interne organisatie, in geslaagd om zonder onderbreking de levering aan haar klanten te waarborgen. Bekaert heeft belangrijke volumestijgingen gerealiseerd in het merendeel van haar activiteiten en haar positie
in de meeste markten versterkt.
Daarnaast zette de onderneming de stroomlijning van haar productportfolio verder om optimaal tegemoet te komen
aan de steeds evoluerende behoeften van markten en klanten. Bekaert investeerde ook in de uitbreiding van haar
productiecapaciteit, voornamelijk in Europa en Azië. Naast de continue aandacht voor kwaliteit en kostenbeheersing
heeft Bekaert in 2004 de inspanningen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) aanzienlijk verhoogd.
Omzet

Bekaert realiseerde in 2004 een geconsolideerde en een gezamenlijke1 omzet van respectievelijk
2,2 miljard euro en 3,1 miljard euro, hetzij een stijging met respectievelijk 21% en 20%2.
De toename van de geconsolideerde omzet was voor 22% toe te schrijven aan de organische groei en voor 3%
aan de nettobewegingen ten gevolge van acquisities en desinvesteringen, terwijl de wisselkoersfluctuaties een
negatieve impact van 4% vertegenwoordigden.
In 2004 heeft Bekaert een belangrijke organische omzetgroei gerealiseerd in alle bedrijfssegmenten en
alle regios.
Geavanceerde draadproducten

De gezamenlijke omzet van de geavanceerde draadproducten steeg met 21% (draad Europa: +17%, draad
Noord-Amerika: +22%, draad Latijns-Amerika: +32%, draad Azië: +49%, bouwproducten: +20%, staalkoord
China: +1%, staalkoord andere: +21%, overige geavanceerde draadproducten: +2%).
Ondanks de moeilijkheden op de grondstoffenmarkten kenden de geavanceerde draadproducten een zeer
goed jaar. In een verbeterde economische context in Europa en Noord-Amerika, verstevigde Bekaert duidelijk
haar marktposities in het merendeel van de geavanceerde draadproducten. De draadactiviteiten in Azië kenden
een belangrijke groei. In een zeer goed economisch klimaat in de meeste Latijns-Amerikaanse landen werd een
sterke prestatie neergezet, hoofdzakelijk door een aanzienlijke volumestijging.
De vraag naar staalkoordproducten voor de versterking van banden was wereldwijd bijzonder sterk. Enkel de
groei in China kende een tijdelijke stagnatie ten gevolge van overheidsmaatregelen. Bekaert heeft er haar
verkooporganisatie uitgebreid met een sterke focus op de noden van de verschillende klantensegmenten. Eind
2004 kende de Chinese markt een lichte verbetering. Aangezien de nieuwe productiecapaciteit in China volledig
werd geïntegreerd in het wereldwijde productieplatform voor staalkoordproducten, is de onderneming er ook
via export in geslaagd om aan de hoge vraag elders in de wereld te beantwoorden, wat de sterke groei van het
activiteitenplatform staalkoord andere eveneens heeft ondersteund.
De geconsolideerde omzet van de geavanceerde draadproducten kende ook een externe groei, met de acquisitie van Bekaert Hlohovec, a.s. (Slowakije) en de overname van de resterende aandelen in Contours Ltd (VS),
die in 2003 respectievelijk slechts negen en zes maanden in de geconsolideerde cijfers werden opgenomen.
Naast het effect van de belangrijke volumestijgingen vertegenwoordigt de impact van de
toepassing van de voorraadwaarderingsregels in de context van sterke grondstofprijsstijgingen een effect van
35 miljoen euro op het bedrijfsresultaat.
Afrasteringen Europa3

De gezamenlijke omzet van de afrasteringen Europa steeg met 19%.
De sterke prestatie van het segment afrasteringen Europa is het resultaat van een sterk seizoen, een belangrijke
volumestijging in de industriële afrasteringen en de verdere uitbouw van de projectactiviteiten. De impact van
de voorraadwaardering vertegenwoordigt 11 miljoen euro.
Geavanceerde materialen

De gezamenlijke omzet van de geavanceerde materialen steeg met 13% (vezeltechnologie: +7%,
verbrandingstechnologie: +53%, composieten: -24%).
Bekaert realiseerde een verdere organische groei in vezeltechnologie en in verbrandingstechnologie. In verbrandingstechnologie realiseerde de onderneming een belangrijke externe groei dankzij de acquisitie van Solaronics dat
gedurende de afgelopen maanden succesvol werd geïntegreerd en vanaf 2005 volop zal bijdragen tot het resultaat.
Verder stapte Bekaert einde 2003 uit de activiteit composietprofielen.

De gezamenlijke omzet is de omzet gerealiseerd door de geconsolideerde ondernemingen, de joint ventures en de
geassocieerde ondernemingen.
Alle vergelijkingen zijn ten opzichte van 2003.
3
Het bedrijfssegment afrasteringen Europa bevat de vennootschappen betrokken bij de verkooptransactie afgesloten op 1 maart
2005, met name Bekaert Fencing NV en haar dochterondernemingen. De handling-activiteit die vroeger in dit segment
gerapporteerd werd, wordt vanaf nu ondergebracht in verkoop tussen segmenten en andere. De vergelijkingen zijn gebaseerd
op herwerkte cijfers voor 2003.
1

2

De gezamenlijke omzet van de geavanceerde deklagen steeg met 7% (industriële deklagen: +15%, gespecialiseerde
filmdeklagen: +2%).
De vraag naar industriële deklagen steeg in het algemeen en in het bijzonder voor diamantachtige deklagen. In het
najaar 2004 werd een bijkomende productie-eenheid operationeel in Suzhou (China) die zich zal toeleggen op het
aanbrengen van deze deklagen van hoge kwaliteit op matrijzen in diverse industriële toepassingen. In de komende jaren
voorziet de onderneming wereldwijd nog verschillende bijkomende vestigingen. Met deze logistieke opstelling wil
Bekaert ook een snellere service leveren aan haar klanten.
In de gespecialiseerde filmdeklagen bleef het activiteitsniveau in de Verenigde Staten stabiel. Dankzij de uitbouw van
versterkte verkooporganisaties werd in Europa en Azië een belangrijke groei gerealiseerd.
De geconsolideerde omzet van de geavanceerde deklagen nam ook toe door de verhoogde participatie in Sorevi S.A.
(Frankrijk) en in Precision Surface Technology Pte Ltd (Singapore).
De bijzondere inspanningen zowel in O&O als in de verdere ontwikkeling van de verkooporganisaties
hebben het bedrijfsresultaat in belangrijke mate beïnvloed. Een bijzondere waardevermindering werd geboekt voor één
van de nichetoepassingen van gespecialiseerde filmdeklagen.
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Geavanceerde deklagen

Rendabiliteit

Bekaert boekte een geconsolideerd bedrijfsresultaat (EBIT) van 185,1 miljoen euro, tegenover
111,8 miljoen euro, hetzij een stijging met 66%. Dit resultaat stemt overeen met een EBIT-marge op omzet van
8,5%, tegenover 6,2%. De eenmalige elementen bedroegen -14,3 miljoen euro voornamelijk ten gevolge van
diverse bijzondere waardeverminderingen. Het resultaat werd negatief beïnvloed door bijkomende voorzieningen
met betrekking tot personeelsbeloningen.
Het geconsolideerde nettoresultaat bedroeg 167,6 miljoen euro, tegenover 86,7 miljoen euro, hetzij een stijging met 93%.
De niet-operationele opbrengsten en lasten omvatten een bijzondere waardevermindering van 4,6 miljoen euro voor
de handling-activiteit, terwijl een positief resultaat van 3,6 miljoen euro werd behaald op financiële instrumenten.
Het aandeel in het resultaat van de ondernemingen die gewaardeerd worden volgens de ‘equity’-methode bedroeg
56,8 miljoen euro, tegenover 36,9 miljoen euro1.
Balans

Op 31 december 2004 bedroeg het totaal eigen vermogen 44% van de totale activa.
Cashflow

De operationele cashflow (EBITDA) bereikte 316,7 miljoen euro. De cashflow bedroeg 307,1 miljoen euro, wat
een cashflow per aandeel vertegenwoordigt van 14,04 euro.
De nettomiddelen gegenereerd uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 159,7 miljoen euro en de afschrijvingen en
waardeverminderingen bedroegen 131,6 miljoen euro. Het werkkapitaal bedroeg 452,6 miljoen euro, tegenover
354,0 miljoen euro, gezien de hogere omzet en de daarbij horende voorraadposities. De nettomiddelen besteed
in investeringsactiviteiten voor de geconsolideerde ondernemingen bedroegen 159,7 miljoen euro. De verwervingen van deelnemingen bedroegen 16,7 miljoen euro. De investeringen in materieel vast actief bedroegen
166,2 miljoen euro, hoofdzakelijk voor de expansieprojecten in Europa en Azië.
De nettoschuld is door het omvangrijke investeringsprogramma en door de stijging van het werkkapitaal gestegen
tot 409,3 miljoen euro en de ‘gearing ratio’, de verhouding tussen nettoschuld en totaal eigen vermogen,
bedroeg 43%.
NV Bekaert SA (statutaire rekeningen)

De omzet van de vennootschap bedroeg 620,0 miljoen euro en de winst 57,7 miljoen euro.
Dividend

Op basis van de bijzonder sterke prestaties van Bekaert in 2004 en van het vertrouwen in de toekomst, zal de Raad
van Bestuur aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders voorstellen om het bruto
dividend te verhogen met 7% tot 1,875 euro. Naar aanleiding van de viering van het 125-jarig bestaan van Bekaert in
2005, zal bovendien voorgesteld worden het dividend uitzonderlijk te verhogen met 0,125 euro. Indien beide voorstellen aanvaard worden, kan een bruto dividend van 2 euro per aandeel uitgekeerd worden. Dit stemt overeen met een
nettodividend per aandeel van 1,5 euro. Het nettodividend voor aandelen vergezeld van een VVPR-strip, die recht geeft
op een verminderde roerende voorheffing van 15%, zal in dat geval 1,7 euro bedragen. Het dividend is betaalbaar vanaf
18 mei 2005.
Gebeurtenissen na balansdatum

Begin 2005 heeft Bekaert de aandelen van Bekaert Fencing NV verkocht aan de investeringsmaatschappij Gilde
voor een ondernemingswaarde van 281,5 miljoen euro. Dit bedrijfssegment behaalde in 2004 een gezamenlijke
omzet van 454,0 miljoen euro en een bedrijfsresultaat van 51,7 miljoen euro. De verwachte meerwaarde op de
transactie die op 1 maart 2005 werd afgerond en - met terugwerkende kracht - ingaat vanaf 1 januari 2005,
bedraagt 56 miljoen euro.
1

Gezien de meeste Latijns-Amerikaanse joint ventures inmiddels de IFRS-waarderingsregels toepassen, werden de cijfers van
2003 herzien.
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Bedrijfscashflow (EBITDA)

Cashflow

Eigen vermogen (totaal)

Equity-methode

66
Financiële autonomie
Gearing
Kapitaalgebruik

Nettoschuld

Omzet (gezamenlijk)

ROCE
Werkkapitaal

Bedrijfsresultaat (EBIT) + afschrijvingen, waardeverminderingen en bijzondere waardeverminderingen van activa.
Nettoresultaat + afschrijvingen, waardeverminderingen en bijzondere
waardeverminderingen van activa.
Voor ratioberekeningen wordt het totaal eigen vermogen gedefinieerd als
eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij plus minderheidsbelangen.
Een waarderingsmethode waarbij de deelneming (in een joint venture of geassocieerde onderneming) initieel opgenomen wordt tegen kostprijs en later
aangepast wordt voor wijzigingen in het aandeel van de investeerder in de
nettoactiva (= het eigen vermogen) van de joint venture of geassocieerde
onderneming. De winst- en verliesrekening toont het aandeel van de
investeerder in het nettoresultaat van de joint venture of geassocieerde
onderneming.
Totaal eigen vermogen in verhouding tot totaal activa.
Nettoschuld in verhouding tot totaal eigen vermogen.
Werkkapitaal + nettoboekwaarde van goodwill, immateriële en materiële vaste
activa. Het gemiddeld kapitaalgebruik wordt berekend als het kapitaalgebruik
op vorig jaareinde plus het kapitaalgebruik op balansdatum gedeeld door
twee.
Financiële schulden, verminderd met volgende vlottende activa: leningen,
financiële activa, geldmiddelen en kasequivalenten. Derivaten en waardeaanpassingen als gevolg van hedge accounting worden niet meegerekend.
Omzet van de geconsolideerde vennootschappen + 100% van omzet van de
joint ventures en de geassocieerde ondernemingen.
Bedrijfsresultaat (EBIT) in verhouding tot gemiddeld kapitaalgebruik.
Voorraden + handelsvorderingen - handelsschulden - ontvangen
vooruitbetalingen - schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale
lasten - roerende voorheffing op bezoldigingen.

in duizend €
Toelichting

2004

2003

Omzet
Kostprijs van verkopen

JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER

4.1
4.2

2 173 167
(1 682 369)

1 796 987
(1 424 481)

MARGE OP OMZET

4.2

490 798

372 506

Distributiekosten en commerciële kosten
Administratieve kosten
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling
Andere bedrijfsopbrengsten
Andere bedrijfskosten

4.2
4.2
4.2
4.1
4.2

(111 666)
(108 933)
(53 867)
19 559
(50 810)

(111 496)
(100 632)
(35 928)
20 135
(32 784)

BEDRIJFSRESULTAAT

4.3

185 081

111 801

Renteopbrengsten en -lasten
Niet-operationele opbrengsten en lasten

4.4
4.5

(26 595)
(3 971)

(32 305)
(10 660)

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTING

154 515

68 836

Winstbelastingen

(28 113)

(8 158)

126 402

60 678

56 772

36 9111

(3 220)
(12 350)

(3 429)
(7 486)

167 604

86 6742

4.6

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA BELASTING

Aandeel in het resultaat van de ondernemingen gewaardeerd volgens
de ‘equity’-methode
4.7
Afschrijving op goodwill met betrekking tot de ondernemingen
gewaardeerd volgens de ‘equity’-methode
4.7/5.4
Minderheidsbelangen van derden in het resultaat
5.13
NETTOWINST

RENDABILITEIT PER AANDEEL

4.9/2

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTING
(euro per aandeel)
inclusief bedrijfsactiviteiten die beëindigd worden
Basisberekening
Na verwateringseffect
exclusief bedrijfsactiviteiten die beëindigd worden
Basisberekening
Na verwateringseffect
NETTOWINST (euro per aandeel)
inclusief bedrijfsactiviteiten die beëindigd worden
Basisberekening
Na verwateringseffect
exclusief bedrijfsactiviteiten die beëindigd worden
Basisberekening
Na verwateringseffect
RESULTAAT VOOR EENMALIGE GEBEURTENISSEN
exclusief bedrijfsactiviteiten die beëindigd worden

7,049
7,038

3,113
3,113

5,087
5,079

2,412
2,412

7,646
7,634

3,9203
3,920

5,685
5,676

3,230
3,230

130 366

64 019

5,947
5,938

2,895
2,895

4.8/4.9
2

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTING
RENDABILITEIT PER AANDEEL
4.9
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTING
(euro per aandeel)
Basisberekening
Na verwateringseffect
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze winst- en verliesrekening.
Het effect van de beëindiging van bedrijfsactiviteiten wordt uitgelegd in toelichting 2.
1
2
3

Impact van IFRS herwerking door joint ventures bedraagt + € 1 461 (vorig jaar gerapporteerd € 35 450). Zie toelichting 4.7.
Impact van IFRS herwerking door joint ventures bedraagt + € 1 461 (vorig jaar gerapporteerd € 85 213). Zie toelichting 4.7.
Impact van IFRS herwerking door joint ventures bedraagt + € 0,066 per aandeel (vorig jaar gerapporteerd € 3,854).
Zie toelichting 4.9.
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Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
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Jaarrekening

Geconsolideerde balans
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in duizend €
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ACTIVA PER 31 DECEMBER

Toelichting

VASTE ACTIVA

Immateriële activa
Goodwill en negatieve goodwill
Materiële vaste activa

5.1
5.2
5.3

– Terreinen en gebouwen
– Installaties, machines en uitrusting
– Meubilair en rollend materieel
– Overige materiële vaste activa
– Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

Deelnemingen gewaardeerd volgens de ‘equity’-methode
Leningen en financiële vorderingen
Financiële activa
– Beleggingen beschikbaar voor verkoop
– Derivaten

1 165 644

42 438
75 982
791 620

48 542
70 917
757 564

207 091
482 582
10 846
4 025
87 076

211 542
475 266
9 557
3 425
57 774

201 0061
860
86 755

5.5
5.17

6 351
86 489

13 126
73 629

948 251

756 936

419 300

322 642

145 982
252 767
20 551

102 284
200 971
19 387

5.7
5.8
5.9

385 176
763
35 768

307 740
5 766
25 082

5.17

32
3 621
41 804

48
1 916
30 607

Voorraden

5.7

Vorderingen

421 707

– Handelsvorderingen
– Leningen
– Overige vorderingen

Financiële activa

Geldmiddelen en kasequivalenten
Overlopende rekeningen
Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €

1 222 943

219 707
356
92 840

– Grond- en hulpstoffen
– Goederen in bewerking en gereed product
– Handelsgoederen en vooruitbetalingen

UITGESTELDE BELASTINGVORDERINGEN

2003

5.4
5.6

VLOTTENDE ACTIVA

– Beleggingen beschikbaar voor verkoop
– Derivaten
– Geldbeleggingen

2004

45 457

338 588
32 571

5.9

57 059
4 728

50 468
12 667

5.10

18 153

15 064

2 189 347

1 937 644

TOTAAL

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze balans.
Het effect van de beëindiging van bedrijfsactiviteiten wordt uitgelegd in toelichting 2.
1

Impact van IFRS-herwerking door joint ventures bedraagt + € 11 884 (vorig jaar gerapporteerd € 189 122). Zie toelichting 5.4.

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal

5.11

– Geplaatst kapitaal

2004

2003

909 708

790 834

171 000

170 000

171 000

170 000

Groepsreserves en overgedragen resultaten
Afdekkingsreserve
Gecumuleerde omrekeningsverschillen

5.12

883 119
(1 061)
(143 350)

MINDERHEIDSBELANGEN

5.13

48 831

43 344

463 172

539 270

SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

759 6591
(3 018)
(135 807)2

Voorzieningen met betrekking tot personeelsbeloningen
Overige voorzieningen
Financiële schulden

5.14
5.15

172 004
44 436
246 477

171 435
43 804
322 169

– Financiële leasing
– Kredietinstellingen
– Obligatieleningen
– Derivaten

5.16
5.16
5.16
5.17

1 581
131 946
108 760
4 190

1 034
204 317
106 998
9 820

704 212

499 516

314 370

177 343

75 394
236 583
2 393

8 480
168 103
760

Overige schulden

5.16

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

Financiële schulden
– Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen
– Kredietinstellingen
– Derivaten

Handelsschulden
Ontvangen vooruitbetalingen
Personeelsbeloningen
Schulden met betrekking tot belastingen
– Winstbelastingen
– Overige belastingen

5.16
5.16
5.17

5.7
5.7
5.7

Overige schulden
Overlopende rekeningen

5.18
5.18

UITGESTELDE BELASTINGVERPLICHTINGEN

5.10

TOTAAL

255

191 417
6 245
69 922
24 937

12 637
19 006

7 289
17 648

63 424

64 680

2 189 347

1 937 644

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze balans.
Het effect van de beëindiging van bedrijfsactiviteiten wordt uitgelegd in toelichting 2.
1
2

1 862

250 798
2 446
88 734
31 643

9 067
7 154

Impact van IFRS herwerking door joint ventures bedraagt + € 12 617 (vorig jaar gerapporteerd € 747 042).
Impact van IFRS herwerking door joint ventures bedraagt € (733) (vorig jaar gerapporteerd € (135 074)).
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22 005
7 647

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €

Toelichting

2004 FINANCIEEL OVERZICHT

in duizend €
PASSIVA PER 31 DECEMBER

Geconsolideerde staat van het eigen vermogen
2004 FINANCIEEL OVERZICHT

in duizend €
Kapitaal

Kapitaalpremie

170 000

-

-

-

-

-

170 000

-

-

(13 015) 685 199

-

-

-

- 85 213
- 11 952

-

-

SALDO PER
31 DECEMBER 2003

170 000

-

-

(3 018) 738 313

21 346 (135 807) 790 834

SALDO PER
1 JANUARI 2004

170 000

-

-

(3 018) 738 313

21 346 (135 807) 790 834

Nettowinst gerapporteerd
Direct in het eigen vermogen verwerkt:
- Omrekeningsverschillen
- Kasstroomafdekkingen 3
- Overige
Creatie van nieuwe aandelen
1 000
Inkoop eigen aandelen
Vernietiging eigen aandelen
Dividenden aan aandeelhouders
-

-

-

- 167 604

-

249
- (9 924)
- 9 924
-

1 957
- 4 916
- (9 924)
- (38 579)

(806)
-

SALDO PER
31 DECEMBER 2004

249

(1 061) 862 330

SALDO PER 1 JANUARI 2003

HERWERKING1

SALDO PER 1 JANUARI 2003
NA HERWERKING

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €
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Nettowinst gerapporteerd vorig jaar
Herwerking2
Direct in het eigen vermogen verwerkt:
- Omrekeningsverschillen
- Kasstroomafdekkingen3
- Overige
Inkoop eigen aandelen
Vernietiging eigen aandelen
Dividenden aan aandeelhouders

171 000

Eigen Afdekkingsaandelen
reserve

Andere
groepsreserves

(13 015) 684 534

-

665

Uitgestelde
Gecumubelastingen
leerde
via eigen omrekeningsvermogen
verschillen

22 728 (105 844) 758 403

-

-

665

22 728 (105 844) 759 068

-

- 85 213
(733) 11 219

- (29 230)
- 9 997
- (4 702) (1 382)
(2 185)
2 185
- (2 185)
- (37 164)
-

-

Totaal

(29 230)
9 997
(6 084)
(2 185)
(37 164)

- 167 604
(7 543)
-

(7 543)
1 957
4 110
1 249
(9 924)
(38 579)

20 540 (143 350) 909 708

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze staat.
Het effect van de beëindiging van bedrijfsactiviteiten wordt uitgelegd in toelichting 2.
1

Betreft de impact van de herwerking van de openingspositie van het eigen vermogen; zie Impact van eerste toepassing van IFRS
door joint ventures onder toelichting 1.
Betreft de impact van de herwerking op de nettowinst (+ € 1 461) en op andere elementen van het eigen vermogen (voornamelijk
tijdsverschillen in de opname van dividenden en omrekeningsverschillen) bij afsluiting op 31 december 2003; zie toelichting 5.4.
‘Deelnemingen gewaardeerd volgens de ‘equity’-methode’.
3
Zie toelichting 5.12 ‘Afdekkingsreserve’.
2

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
2004

2003

Geconsolideerde bedrijfswinst
Posten zonder kasstroomeffect
verwerkt in bedrijfswinst

185 081

111 801

131 042

96 096

- Afschrijvingen en waardeverminderingen
- Bijzondere waardeverminderingen
- (Meerwaarden) / minwaarden bij realisatie van vaste activa
- Voorzieningen voor risicos en kosten
- Durfkapitaalfondsen geherklasseerd als onderzoek en ontwikkeling

122 629
9 005
3 303
(7 521)
3 626

127 307
(2 602)
(28 609)
-

Brutomiddelen gegenereerd uit de bedrijfsactiviteiten

283 258

189 407

Wijzigingen in operationeel werkkapitaal
Wijzigingen in overig werkkapitaal
Andere niet-operationele kasstromen

(112 585)
(12 780)
1 843

NETTOMIDDELEN GEGENEREERD UIT DE BEDRIJFSACTIVITEITEN

159 736

150 133

(16 686)
63
503
22 772

(33 947)
5 701
(243)
18 902

BEDRIJFSACTIVITEITEN

INVESTERINGSACTIVITEITEN

Verwervingen van deelnemingen en kapitaalverhogingen
Inkomsten uit verkoop van deelnemingen
Bruto(toename) / -afname leningen en vorderingen op meer dan een jaar
Ontvangen dividenden van deelnemingen gewaardeerd volgens de ‘equity’-methode
Middelen gegenereerd uit / (besteed in) portfolio-activiteiten

(32 865)

(18 490)

(18 570)
(18 503)
(2 201)

6 652

(9 587)

Investeringen in immateriële activa
Investeringen in materiële vaste activa
Inkomsten uit de verkoop van immateriële activa
Inkomsten uit de verkoop van materiële vaste activa
Inkomsten uit investeringssubsidies

(6 629)
(166 236)
22
6 623
(88)

(9 519)
(108 630)
11 738
(11)

Middelen gegenereerd uit / (besteed in) industriële investeringsactiviteiten

(166 308)

(106 422)

MIDDELEN GEGENEREERD UIT / (BESTEED IN)
INVESTERINGSACTIVITEITEN

(159 656)

(116 009)

3 229
(19 232)
(45 314)
1 249
422
(10 041)
6 337
76 875
5 021
(11 231)

3 329
(21 574)
(44 860)
249
(2 185)
82 153
(40 025)
1 652
(11 542)

MIDDELEN GEGENEREERD UIT / (BESTEED IN)
FINANCIERINGSACTIVITEITEN

7 315

(32 803)

TOENAME / (AFNAME) IN GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN

7 395

1 321

50 468

52 381

(804)

(3 234)

57 059

50 468

FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Ontvangen rente
Betaalde rente
Betaalde brutodividenden
Nieuwe aandelen uitgegeven voor uitgeoefende warranten
Deelname van minderheidsaandeelhouders in kapitaalverhoging
(Toename) / afname eigen aandelen aan kostprijs
Kasstromen m.b.t. financiële schulden op meer dan één jaar
Kasstromen m.b.t. financiële schulden op ten hoogste één jaar
Kasstromen m.b.t. leningen en financiële vorderingen op ten hoogste één jaar
Bruto(toename) / -afname vlottende financiële activa1

GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN - BEGIN VAN HET JAAR

Effect van koersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten
GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN - EINDE VAN HET JAAR

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze staat.
Het effect van de beëindiging van bedrijfsactiviteiten wordt uitgelegd in toelichting 2
1

Uitgezonderd derivaten
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Winstbelastingen
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in duizend €
JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER
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Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
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1. Samenvatting van de belangrijkste
waarderingsregels
1.1. Conformiteitsverklaring

NV Bekaert SA (‘de onderneming’) is een onderneming
die in België gedomicilieerd is. De geconsolideerde jaarrekening van de onderneming omvat de onderneming en
haar dochterondernemingen (samen verder de ‘Groep’
genoemd) en het belang van de Groep in ondernemingen gewaardeerd volgens de ‘equity’-methode. De
geconsolideerde jaarrekening werd door de Raad van
Bestuur op 16 maart 2005 voor publicatie vrijgegeven.
De geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld in
volledige overeenstemming met de International
Financial Reporting Standards (‘IFRS’), met inbegrip
van de International Accounting Standards (‘IAS’),
IFRIC en SIC interpretaties, gepubliceerd door de
International Accounting Standards Board (IASB) en
goedgekeurd door de Europese Unie. De onderneming
heeft beslist om geen nieuwe of verbeterde standaarden vervroegd toe te passen.
1.2. Algemene principes
Voorstellingsbasis

De geconsolideerde rekeningen worden voorgesteld in
duizend euro, op basis van de historische kostprijsmethode, behalve voor financiële activa aangehouden
voor handelsdoeleinden of beschikbaar voor verkoop,
die tegen reële waarde gewaardeerd worden.
Financiële activa waarvoor geen prijsnotering voorhanden is in een actieve markt en waarvan de reële
waarde niet op een betrouwbare manier kan bepaald
worden, worden echter gewaardeerd tegen historische
kostprijs.
De waarderingsregels zijn consistent toegepast met het
vorig boekjaar. Omdat de geëigende informatie voor
een herwerking van de boekjaren vóór 2000, zoals
voorgesteld in het ‘Historisch overzicht’ niet beschikbaar is, zijn deze boekjaren niet herwerkt.
Consolidatieprincipes
Dochterondernemingen

Dochterondernemingen zijn ondernemingen waarop
NV Bekaert SA een beslissende invloed (‘zeggenschap’) uitoefent. Dit betekent over het algemeen dat
NV Bekaert SA, rechtstreeks of onrechtstreeks, meer
dan 50% bezit van de stemrechten verbonden met het
kapitaal en in staat is om het financiële en operationele
beleid van de onderneming te sturen om de voordelen
ervan te verwerven. De overnamemethode wordt
gebruikt voor de consolidatie van verworven dochterondernemingen volgens IAS 22 ‘Bedrijfscombinaties’
voor verwervingen waarvoor een akkoord bereikt werd
vóór 31 maart 2004 en volgens IFRS 3
‘Bedrijfscombinaties’ voor verwervingen waarvoor een
akkoord bereikt werd na deze datum. De financiële
staten van dochterondernemingen worden in de consolidatiekring opgenomen vanaf de datum van verwerving

tot het einde van de zeggenschap. Alle intragroepsverrichtingen, intragroepssaldi en niet-gerealiseerde
winsten op intragroepsverrichtingen worden geëlimineerd; niet-gerealiseerde verliezen worden eveneens
geëlimineerd tenzij het om een permanente waardevermindering gaat. Het deel van het eigen vermogen, resp.
van het resultaat dat toewijsbaar is aan de minderheidsaandeelhouders wordt afzonderlijk vermeld in de
balans resp. de winst- en verliesrekening.
Joint ventures en geassocieerde ondernemingen

Een joint venture is een contractuele overeenkomst,
waarbij NV Bekaert SA en andere partijen rechtstreeks
of onrechtstreeks een economische activiteit opzetten,
waarover zij gezamenlijke zeggenschap hebben.
Geassocieerde ondernemingen zijn ondernemingen
waarin NV Bekaert SA, rechtstreeks of onrechtstreeks,
een invloed van betekenis heeft en die geen dochteronderneming of joint venture zijn. Dit is verondersteld
het geval te zijn indien de Groep tenminste 20% bezit
van de stemrechten verbonden aan de aandelen.
Financiële staten van joint ventures en geassocieerde
ondernemingen worden enkel herwerkt conform de
waarderingsregels toegepast door de Groep indien de
geëigende informatie beschikbaar is. In 2004 hebben
de voornaamste Latijns-Amerikaanse joint ventures
hun financiële staten herwerkt volgens IFRS. De jaarrekeningen van de andere entiteiten zijn opgesteld
volgens andere waarderingsregels dan die van de
Groep.
De geconsolideerde jaarrekeningen bevatten het aandeel van de Groep in het resultaat van joint
ventures en geassocieerde ondernemingen overeenkomstig de ‘equity’-methode vanaf de dag dat de gezamenlijke zeggenschap resp. de betekenisvolle invloed
aanvangt tot de dag dat er effectief een einde aan komt.
Wanneer het aandeel van de Groep in de verliezen van
de joint venture of de geassocieerde onderneming groter wordt dan de boekwaarde van de participatie, wordt
de boekwaarde op nul gezet en worden bijkomende
verliezen enkel nog geboekt in de mate dat de Groep
bijkomende verplichtingen op zich genomen heeft. Nietgerealiseerde winsten uit transacties met joint ventures
en geassocieerde ondernemingen worden geëlimineerd
ten belope van het belang van de Groep tegenover de
participatie in de joint venture resp. de geassocieerde
onderneming. De waardering van joint ventures en
geassocieerde ondernemingen wordt opnieuw geëvalueerd indien er indicaties zijn van een mogelijke bijzondere waardevermindering, of van het wegvallen van de
redenen waarom eerder bijzondere waardeverminderingen werden geboekt.
Valutaomrekening

Op basis van de relevante economische omgeving van
de Groep en zijn transacties werd de euro gekozen als
rapporteringsvaluta. Financiële staten van buitenlandse
dochterondernemingen worden omgerekend als volgt:
- activa en passiva tegen de wisselkoers
zoals genoteerd door de Europese

1.3. Balanselementen
Immateriële activa

Immateriële activa worden initieel gewaardeerd tegen
kostprijs. Immateriële activa worden opgenomen als
het waarschijnlijk is dat de onderneming zal genieten
van de toekomstige economische voordelen die ermee
gepaard gaan en als de kostprijs ervan op
betrouwbare wijze kan bepaald worden. Na hun initiële
opname worden immateriële activa gewaardeerd tegen
kostprijs verminderd met gecumuleerde afschrijvingen
en eventuele bijzondere waardeverminderingen.
Immateriële activa worden lineair afgeschreven over
hun naar best vermogen geschatte gebruiksduur. De
resterende levensduur en de gebruikte afschrijvingsmethode worden elk jaar opnieuw geëvalueerd bij
afsluiting van het boekjaar. Een wijziging in de
gebruiksduur van een immaterieel actief wordt prospectief verwerkt als een schattingswijziging. Volgens
de nieuwe bepalingen van IAS 38 kunnen immateriële
activa een oneindige gebruiksduur hebben, als ze verworven werden in een bedrijfscombinatie waarvoor een
akkoord bereikt werd op of na 31 maart 2004. Indien de
gebruiksduur van een immaterieel actief oneindig wordt
geacht, wordt er geen afschrijving verrekend, maar
wordt het actief minstens jaarlijks geëvalueerd met het
oog op een bijzondere waardevermindering.
Licenties, patenten en soortgelijke rechten

Uitgaven voor aangekochte licenties, patenten, handelsmerken en soortgelijke rechten worden geactiveerd en
lineair afgeschreven over de contractuele looptijd, indien
van toepassing, of over de geschatte gebruiksduur, die
geacht wordt niet langer dan tien jaar te bedragen.
Computersoftware

Uitgaven met betrekking tot aankoop, ontwikkeling of
onderhoud van computersoftware worden normaliter

ten laste van het resultaat genomen van de periode
waarin zij werden verwezenlijkt. Alleen externe uitgaven
die rechtstreeks verband houden met de aankoop en
implementatie van aangekochte ERP-software worden
als immateriële activa opgenomen en lineair
afgeschreven over vijf jaar.
Gebruiksrecht van terreinen

Het gebruiksrecht van terreinen die aan een derde
toebehoren wordt opgenomen als immaterieel actief en
lineair afgeschreven over de contractuele periode.
Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoeksuitgaven met het oog op het verwerven van
nieuwe wetenschappelijke of technologische inzichten
of kennis worden als kosten in de winst- en verliesrekening opgenomen op het ogenblik dat ze zich voordoen.
Ontwikkelingsuitgaven, waarbij onderzoeksresultaten
gebruikt worden in een plan of ontwerp voor de
productie van nieuwe of substantieel verbeterde
producten en processen voorafgaand aan commerciële
productie of ingebruikname, worden alleen opgenomen
in de balans als aan alle onderstaande voorwaarden is
voldaan:
- het product of proces is nauwkeurig
omschreven en de uitgaven zijn
afzonderlijk identificeerbaar en op een
betrouwbare manier meetbaar;
- de technische haalbaarheid van het
product is voldoende aangetoond;
- het product of proces zal gecommercialiseerd of binnen de onderneming
aangewend worden;
- de activa zullen toekomstige economische
voordelen genereren (bv. er bestaat een
potentiële markt voor het product of het nut
voor interne aanwending is afdoende
bewezen);
- de juiste technische, financiële en andere
middelen zijn aanwezig om het project te
finaliseren.
In de meeste gevallen is aan deze opnamecriteria niet
voldaan. Geactiveerde ontwikkelingskosten worden
lineair afgeschreven over de verwachte duur van de
gegenereerde voordelen vanaf de start van de
commerciële productie of ingebruikname van het
product of proces. De afschrijvingsduur wordt geacht
normaal niet meer dan tien jaar te bedragen.
Goodwill en negatieve goodwill

Goodwill vertegenwoordigt de meerprijs betaald bij

verwerving van een deelneming tegenover de reële
waarde van het belang van de Groep in de verworven
activa en verplichtingen op het ogenblik van verwerving. Goodwill wordt lineair afgeschreven over de
verwachte gebruiksduur met een maximum van
twintig jaar.
Negatieve goodwill vertegenwoordigt de meerwaarde
van de reële waarde van het aandeel van de Groep in
de verworven activa en verplichtingen op het ogenblik
van verwerving tegenover de betaalde prijs. Negatieve
goodwill wordt in dezelfde activarubriek gerapporteerd
als goodwill. Voorzover het opgenomen bedrag
verband houdt met verwachte toekomstige verliezen
en kosten die geïdentificeerd zijn in het verwervings-
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Centrale Bank op balansdatum;
- opbrengsten, kosten en kasstromen tegen
de gewogen gemiddelde jaarkoers;
- componenten van het eigen vermogen
tegen historische wisselkoers.
Wisselkoersverschillen die ontstaan bij de omrekening
van de netto-investering in buitenlandse dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde
ondernemingen tegen de wisselkoers per balansdatum
worden geboekt als deel van het eigen vermogen onder
gecumuleerde omrekeningsverschillen. Bij verkoop van
een dergelijke entiteit worden de betreffende gecumuleerde omrekeningsverschillen uitgeboekt tegenover de
meerwaarde of minwaarde op de realisatie van activa in
de winst- en verliesrekening. De jaarrekening van de
dochteronderneming Beksa Celik Kord Sanayi ve Ticaret
A.S. (Turkije) wordt opgesteld in de functionele valuta
euro, overeenkomstig de relevante economische
omgeving van deze onderneming en haar transacties.
Alle op het einde van het boekjaar bestaande tegoeden
en schulden in vreemde valuta worden omgerekend
tegen de wisselkoers per afsluitdatum, zowel bij de
moedermaatschappij als bij haar dochterondernemingen.
Alle gerealiseerde en niet-gerealiseerde koerswinsten
en -verliezen worden in de winst- en verliesrekening
opgenomen.
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plan en die op betrouwbare wijze bepaald zijn maar
geen identificeerbare schulden vertegenwoordigen,
wordt negatieve goodwill afgeschreven in de periode
dat deze verliezen en kosten zich voordoen. Andere
negatieve goodwill, voorzover niet hoger dan de reële
waarde van de verworven niet-monetaire activa, wordt
afgeschreven ten gunste van het resultaat over de
verdere gebruiksduur van deze activa. De eventueel
resterende negatieve goodwill na aftrek van de reële
waarde van de verworven niet-monetaire activa wordt
onmiddellijk in resultaat genomen. Goodwill en negatieve goodwill worden geboekt in consolidatie en niet in de
verworven entiteit. De boekwaarde van deelnemingen
gewaardeerd volgens de ‘equity’-methode in de balans
bevat ook de boekwaarde van de positieve of negatieve goodwill. Als gevolg van de nieuwe standaard IFRS 3
‘Bedrijfscombinaties’, wordt goodwill met betrekking tot
bedrijfscombinaties waarvoor een akkoord bereikt werd
op of na 31 maart 2004 niet langer afgeschreven maar
minstens jaarlijks geëvalueerd met het oog op bijzondere waardevermindering. Negatieve goodwill met
betrekking tot bedrijfscombinaties op of na die datum
wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening.
Volgens de overgangsbepalingen van IFRS 3 wordt de
afschrijving van eerder opgenomen goodwill stopgezet
vanaf 1 januari 2005, en wordt de nettoboekwaarde van
negatieve goodwill uitgeboekt tegenover eigen vermogen op 1 januari 2005. Een bijkomend gevolg van
IFRS 3 is dat goodwill zal moeten verwerkt worden als
een actief van, en in de munt van de verworven
deelneming.
Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen en
bijzondere waardeverminderingen. De kostprijs omvat
alle directe kosten en uitgaven die nodig waren om het
actief gebruiksklaar te maken in zijn huidige omgeving.
Intercalaire interesten worden niet geactiveerd.
Latere uitgaven met betrekking tot materieel vast actief
worden normaliter ten laste genomen van het resultaat
in de periode waarin ze zich voordoen. Dergelijke
uitgaven worden enkel geactiveerd wanneer kan
aangetoond worden dat als gevolg van deze uitgaven
de economische voordelen gegenereerd door deze
activa hoger zullen zijn dan hun oorspronkelijk
geraamde prestatienorm. Materiële vaste activa
worden lineair afgeschreven over hun verwachte
economische gebruiksduur, naargelang hun categorie.
De economische gebruiksduur en de afschrijvingsmethode worden minstens opnieuw geëvalueerd op
het einde van het boekjaar.
Volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages worden
toegepast:
- gebouwen: 5%
- installaties, machines en uitrusting: 8%
- meubilair en rollend materieel: 20%
- computermaterieel: 25%
Kosten van inrichting van gehuurde gebouwen worden
geactiveerd en afgeschreven over de looptijd van het
huurcontract of over de verwachte economische
gebruiksduur indien deze korter is. Als de boekwaarde
van een actief lager is dan de geschatte realiseerbare

waarde, wordt het onmiddellijk afgeschreven tot op de
realiseerbare waarde (zie paragraaf over ‘Bijzondere
waardevermindering van activa’).
Meer- en minwaarden bij de realisatie van vaste activa
worden opgenomen in het bedrijfsresultaat.
Lease-overeenkomsten
Financiële leasing

Lease-overeenkomsten die aan de Groep alle wezenlijke risicos en voordelen toekennen inherent aan de
eigendom, worden als financiële leasing beschouwd.
De activa verworven onder de vorm van financiële
leasing worden in de balans opgenomen tegen de reële
waarde (‘fair value’) bij de aanvang van de lease-overeenkomst, of indien deze lager is, tegen de contante
waarde (‘present value’) van de minimale leasebetalingen, verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen
en bijzondere waardeverminderingen. De disconteringsvoet die gebruikt wordt bij de berekening van de
contante waarde van de minimale leasebetalingen is de
in de lease-overeenkomst geïmpliceerde rentevoet, als
deze kan achterhaald worden, zoniet wordt de marginale ontleningsrentevoet van de onderneming gebruikt.
Initiële directe kosten worden meegeactiveerd.
Leasebetalingen worden opgesplitst in rentelasten en
terugbetalingen van de hoofdsom. De rentelasten
worden zó gespreid over de duur van de leaseovereenkomst dat men een constante periodieke rentevoet bekomt op de uitstaande schuld voor elke periode.
Een financiële lease-overeenkomst geeft aanleiding tot
het boeken van zowel een afschrijvingsbedrag als een
rentelast in elke periode. De afschrijvingsregels voor
activa verworven onder de vorm van financiële leasing
zijn consistent met deze voor activa verworven in eigendom.
Operationele leasing

Lease-overeenkomsten waarbij alle wezenlijke risicos en
voordelen inherent aan de eigendom bij de lessor berusten worden als operationele leasing beschouwd. Bij operationele leasing worden de leasebetalingen als kosten
opgenomen en lineair gespreid over de leaseperiode.
De totale waarde van kortingen of voordelen toegestaan door de lessor wordt in mindering gebracht van
de leasingkosten en lineair gespreid over de
leaseperiode.
Investeringssubsidies

Investeringssubsidies met betrekking tot de aankoop
van materiële vaste activa worden in mindering gebracht
van de aanschaffingsprijs of vervaardigingsprijs van deze
activa. Het verwachte bedrag wordt in de balans
geboekt op het ogenblik van de initiële goedkeuring en,
indien nodig, achteraf gecorrigeerd bij de definitieve toekenning. De subsidie wordt in resultaat genomen in verhouding tot de afschrijvingen van de materiële vaste
activa waarvoor de subsidie bekomen werd.
Financiële activa

Financiële activa, behalve derivaten, worden initieel
gewaardeerd tegen kostprijs, die gelijk staat met de
reële waarde van de aankoopprijs met inbegrip van
transactiekosten.

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of tegen
opbrengstwaarde indien deze lager is. De kostprijs
(aanschaffings- of vervaardigingsprijs) wordt bepaald
volgens de FIFO-methode (first-in, first-out). De vervaardigingsprijs omvat alle directe en indirecte kosten die
nodig zijn om de goederen tot hun afwerkingsstadium
op balansdatum te brengen. De opbrengstwaarde staat
gelijk met de geschatte verkoopprijs in normale
omstandigheden, verminderd met de afwerkingskosten
en de kosten verbonden aan verkoop.

De ingekochte aandelen worden geherklasseerd als
eigen aandelen, en getoond als een negatieve rubriek
van het eigen vermogen in de balans. Wanneer eigen
aandelen vernietigd worden, zoals gebeurt met
aanvaarde warranten uit het eerste aandelenoptieplan,
resulteert dit in een daling van de andere groepsreserves. Wanneer aanvaarde warranten uit het eerste
aandelenoptieplan uitgeoefend worden, resulteert dit in
een kapitaalverhoging. Wanneer eigen aandelen later
verkocht worden, zoals gebeurt met opties uit het
tweede aandelenoptieplan, geeft dit geen aanleiding tot
een kapitaalverhoging, maar wordt het resultaat op de
transactie rechtstreeks opgenomen in het eigen
vermogen.
Minderheidsbelangen

‘Minderheidsbelangen’ vertegenwoordigt het aandeel
van de minderheidsaandeelhouder(s) in het eigen
vermogen van dochterondernemingen waarin de
Groep niet de volle 100% bezit.
Bij een overname (bedrijfscombinatie) wordt het
minderheidsbelang initieel opgenomen tegen het
minderheidsaandeel van de reële waarde van de
identificeerbare activa en verplichtingen van de
overgenomen partij op de overnamedatum. Later wordt
hierin ook het minderheidsaandeel in de geboekte
winsten en verliezen opgenomen.
De geboekte verliezen toewijsbaar aan de minderheidsaandeelhouders van een dochteronderneming
kunnen groter worden dan hun aandeel in het eigen
vermogen van die dochteronderneming. In dit geval
wordt het resterende verlies, en ook alle latere verliezen, afgeboekt van de groepswinst, tenzij voor het
bedrag waarvoor de minderheidsaandeelhouders
eventueel een bindende verplichting hebben en in staat
zijn om verliezen bij te passen. Indien de dochteronderneming later winsten boekt, komen deze ten gunste
van de Groep tot wanneer de verliezen geabsorbeerd
door de Groep uit hoofde van de minderheidsaandeelhouders gerecupereerd zijn.
Voorzieningen algemeen

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs. Op het einde van het boekjaar wordt een
schatting gemaakt van de dubieuze vorderingen op
basis van een evaluatie van alle uitstaande bedragen en
wordt een overeenkomstig bedrag afgeschreven.
Geldmiddelen en kasequivalenten

Geldmiddelen omvatten gelden in kas en op zichtrekeningen. Kasequivalenten zijn kortetermijnbeleggingen
met een hoge liquiditeit, die op elk ogenblik kunnen
omgezet worden tegen een gekende prijs, een
oorspronkelijke looptijd hebben van hoogstens drie
maand en bijna geen risico dragen van waardeschommelingen. Geldmiddelen, kasequivalenten en
kortetermijnbeleggingen worden tegen nominale
waarde gerapporteerd in de balans.
Kapitaal

Bij inkoop van eigen aandelen wordt de aanschaffingsprijs, samen met de directe transactiekosten,
beschouwd als een wijziging van het eigen vermogen.
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Activa ‘beschikbaar voor verkoop’ en ‘aangehouden
voor handelsdoeleinden’ worden daarna gewaardeerd
tegen reële waarde vóór aftrek van transactiekosten.
Beleggingen in aandelen geklasseerd als ‘beschikbaar voor verkoop’ waarvoor geen prijsnotering in een
actieve markt voorhanden is en waarvan de reële
waarde niet op een betrouwbare manier kan bepaald
worden door andere waarderingsmethoden, worden
gewaardeerd tegen kostprijs.
Meerwaarden of minwaarden op financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden ingevolge herwaardering tegen reële waarde worden rechtstreeks in
het resultaat opgenomen, terwijl meerwaarden of minwaarden op financiële activa beschikbaar voor
verkoop worden opgenomen in het eigen vermogen.
Financiële activa ‘aangehouden tot einde looptijd’
worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
rekening houdend met de effectieve rentemethode,
behalve geldbeleggingen (kortetermijndepositos), die
tegen kostprijs gewaardeerd blijven.
Vaste financiële activa van het type ‘beschikbaar voor
verkoop’ omvatten beleggingen in andere aandelen,
vorderingen op meer dan één jaar en kaswaarborgen.
Vlottende financiële activa van het type ‘beschikbaar
voor verkoop’ omvatten privé-obligaties, overheidsobligaties, ‘commercial paper’, preferentiële en
gewone aandelen, warranten om effecten te kopen of
te verkopen; deze zijn zonder uitzondering
verkoopbaar op het ogenblik dat de houder dat wil
omdat er een markt voor bestaat.

Voorzieningen worden aangelegd in de balans indien de
Groep op balansdatum een in rechte afdwingbare of
feitelijke verplichting heeft als gevolg van een gebeurtenis in het verleden, waarvoor het waarschijnlijk is dat er
een uitstroom nodig zal zijn van middelen die economische voordelen in zich bergen, en indien deze uitstroom
op een betrouwbare manier kan geschat worden.
Het bedrag opgenomen als voorziening is de beste
schatting per balansdatum van de uitgave nodig om aan
de bestaande verplichting te voldoen, eventueel verdisconteerd indien de tijdswaarde van het geld relevant is.
Herstructurering

Een voorziening voor herstructurering wordt enkel
opgenomen wanneer de Groep een gedetailleerd en
formeel herstructureringsplan heeft goedgekeurd en de
herstructurering ofwel werd aangevat, ofwel publiek
werd aangekondigd vóór balansdatum. Een voorziening omvat enkel uitgaven die een rechtstreeks gevolg
zijn van de herstructurering en geen verband houden
met het instandhouden van de onderneming of
verderzetten van de activiteiten.
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Bodemsanering

Voorzieningen voor bodemsanering met betrekking tot
vervuilde terreinen worden aangelegd overeenkomstig
het door de Groep gepubliceerde milieubeleid en de
vigerende wettelijke bepalingen.
Voorzieningen
met
personeelsbeloningen

betrekking

De moedermaatschappij en haar dochterondernemingen in België, de VS, het Verenigd Koninkrijk en
Duitsland hebben bijkomende pensioen- en
overlijdensregelingen ten gunste van een belangrijk
deel van hun werknemers.
Toegezegd-pensioenregelingen
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De meeste regelingen zijn gebaseerd op een
toegezegd pensioen, en de voordelen zijn afhankelijk
van het aantal jaren dienst en het verloningsniveau.
Bij toegezegd-pensioenregelingen komt het bedrag in
de balans (de ‘nettoverplichting’) overeen met de
contante waarde van de brutoverplichting, aangepast
voor niet-opgenomen actuariële winsten en verliezen,
na aftrek van de reële waarde van de fondsbeleggingen
en van de niet-opgenomen pensioenkosten van
verstreken diensttijd.
De ‘contante waarde van de brutoverplichting van een
toegezegd-pensioenregeling’ is de contante waarde,
vóór aftrek van de fondsbeleggingen, van verwachte
toekomstige betalingen die vereist zijn om de verplichting af te wikkelen die resulteert uit het dienstverband
van de werknemer in de lopende periode en in voorgaande perioden.
De contante waarde van de brutoverplichtingen en de
aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten en
eventuele pensioenkosten van verstreken diensttijd worden berekend door een gekwalificeerd actuaris volgens
de ‘projected unit credit’-methode. De disconteringsvoet
komt overeen met het rendement op balansdatum op
bedrijfsobligaties van hoge kredietwaardigheid met een
resterende looptijd die vergelijkbaar is met de termijn van
de verplichtingen van de Groep.
‘Actuariële winsten en verliezen’ omvatten ervaringsaanpassingen (de gevolgen van verschillen tussen de
voorgaande actuariële veronderstellingen en wat er
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden) en de gevolgen
van wijzigingen in actuariële veronderstellingen.
Actuariële winsten en verliezen worden in principe niet
erkend op het ogenblik dat ze zich voordoen, maar in
de mate dat hun cumulatief bedrag buiten een
bepaalde ‘bandbreedte’ valt, lineair gespreid over de
verwachte gemiddelde resterende loopbaan van de
rechthebbende werknemers. Deze bandbreedte wordt
afzonderlijk bepaald voor elke toegezegdpensioenregeling en heeft een ondergrens en
bovengrens van 110% resp. 90% van het hoogste van
de contante waarde van de brutoverplichtingen en de
reële waarde van de fondsbeleggingen.
‘Pensioenkosten van verstreken diensttijd’ verwijst naar
de toename van de contante waarde van de brutoverplichting voor prestaties die in voorgaande perioden
door werknemers zijn verricht, en die in de lopende
periode resulteren uit de introductie van, of wijzigingen
in vergoedingen na uitdiensttreding of andere lange-

termijnspersoneelsbeloningen. Pensioenkosten van
verstreken diensttijd worden gradueel ten laste van het
resultaat genomen en lineair gespreid over de gemiddelde termijn totdat de voordeelrechten verworven zijn.
Ingeval voordeelrechten als verworven mogen
beschouwd worden ten gevolge van een nieuwe
regeling of ten gevolge van wijzigingen in een
bestaande regeling, worden de pensioenkosten van
verstreken diensttijd onmiddellijk ten laste van het
resultaat genomen.
Ingeval de in de balans op te nemen verplichting
negatief is, wordt een actiefpost opgenomen enkel
voor zover dat deze niet hoger is dan het totaal van de
niet-opgenomen cumulatieve actuariële nettoverliezen
en pensioenkosten van verstreken diensttijd en de
contante waarde van toekomstige terugbetalingen uit
de regeling of verminderingen in toekomstige bijdragen
aan de regeling (het ‘asset ceiling’-principe).
In dit geval worden de actuariële winsten en verliezen
echter wel onmiddellijk opgenomen indien het uitstellen
ervan zou resulteren in het opnemen van een winst
enkel en alleen als gevolg van een actuarieel verlies in
het huidig boekjaar, of in een verlies enkel en alleen als
gevolg van een actuariële winst in het huidig boekjaar.
Pensioenkosten van verstreken diensttijd worden in dit
geval eveneens onmiddellijk opgenomen indien de
lineaire spreiding ervan zou resulteren in het opnemen
van een winst enkel en alleen als gevolg van een
verhoging van de pensioenkosten van verstreken
diensttijd tijdens het huidig boekjaar.
Het bedrag dat in de winst- en verliesrekening wordt
opgenomen, bestaat uit volgende elementen: de aan
het dienstjaar toegerekende pensioenkosten, de eventuele opgenomen pensioenkosten van verstreken
diensttijd, de rentekosten, het verwachte rendement op
fondsbeleggingen, de opgenomen actuariële winsten
en verliezen en het effect van wijzigingen in de ‘asset
ceiling’.
In de winst- en verliesrekening worden de aan het
dienstjaar toegerekende pensioenkosten en de
opgenomen pensioenkosten van verstreken diensttijd
verwerkt in het bedrijfsresultaat en de andere
elementen in ‘rentebaten en -lasten’.
Brugpensioenregelingen in België en medische zorgregelingen voor gepensioneerden in de VS worden ook
verwerkt als toegezegd-pensioenregelingen.
Toegezegde-bijdragenregelingen

Verplichtingen aangaande contributies tot toegezegdebijdragenregelingen worden onmiddellijk ten laste van
het resultaat genomen. De overlijdens- en invaliditeitsuitkeringen die worden toegekend ten voordele van het
personeel van de moedermaatschappij en haar
Belgische filialen zijn gedekt door onafhankelijke pensioenfondsen. De jaarlijkse kosten die ten laste van het
resultaat van het boekjaar worden genomen komen
overeen met de verzekeringspremie die zou worden
betaald in de Belgische markt voor afdekking van het
volledige risico van één jaar bij een externe verzekeringsmaatschappij. Overlijdens- en invaliditeitsuitkeringen ten voordele van het personeel van andere
ondernemingen van de Groep worden hoofdzakelijk
gedekt door externe verzekeringspolissen waarvan de
jaarlijkse premie in het resultaat opgenomen wordt.

Andere langetermijnpersoneelsbeloningen

Andere langetermijnpersoneelsbeloningen zoals
jubileumpremies worden verwerkt volgens de
‘projected unit credit’-methode. De boekhoudkundige
verwerking verschilt echter van de toegezegdpensioenregelingen, omdat actuariële winsten en
verliezen en pensioenkosten van verstreken diensttijd
onmiddellijk opgenomen worden.
Beloningen in de vorm van eigen-vermogensinstrumenten

De aandelenoptieplannen kennen aan werknemers van
de Groep het recht toe om aandelen aan te kopen van
NV Bekaert SA. De prijs waartegen de opties kunnen
uitgeoefend worden komt overeen met de gemiddelde
marktprijs van de betrokken aandelen gedurende een
afgesproken periode kort vóór de toekenning en er
worden geen bijhorende kosten van deze verplichting
voor de Groep opgenomen. Op het ogenblik van
uitoefening van de opties wordt het eigen vermogen
verhoogd met de ontvangen inkomsten.
Financiële schulden

Financiële schulden, behalve derivaten, worden initieel
opgenomen tegen nominale waarde, na aftrek van
transactiekosten. Later worden ze gewaardeerd tegen
nettowaarde na afschrijving op basis van de
‘effectieve-rentemethode’. Verschillen tussen het
ontvangen leningsbedrag (na aftrek van transactiekosten) en het terug te betalen bedrag op de vervaldatum
worden lineair in het resultaat opgenomen gedurende
de leningstermijn. Indien financiële schulden afgedekt
zijn met behulp van derivaten die als reële-waardeafdekking fungeren, worden deze schulden gewaardeerd
tegen reële waarde (zie waarderingsprincipes over
derivaten en afdekking).
Handelsschulden en overige schulden

Handelsschulden en overige schulden zijn gewaardeerd tegen kostprijs, die overeenkomt met de reële
waarde van de ontvangen tegenprestatie.
Winstbelastingen

Winstbelastingen omvatten actuele en uitgestelde
belastingen. Actuele belastingen omvatten de over de
verslagperiode verschuldigde en verrekenbare
belastingen, en aanpassingen aan de belastingen van
vorige jaren. Uitgestelde belastingen worden berekend
volgens de balansmethode voor tijdelijke verschillen
tussen enerzijds de belastingsbasis van activa en
passiva en anderzijds hun nettoboekwaarde in de
balans. De voornaamste tijdelijke verschillen hebben
betrekking op afschrijvingen van materiële vaste activa,

toegezegd-pensioenregelingen en overdraagbare fiscale verliezen. Uitgestelde belastingvorderingen en
verplichtingen worden gewaardeerd tegen de belastingtarieven die naar verwachting van toepassing zullen
zijn op de periode waarin de vorderingen of verplichtingen zullen gerealiseerd of afgerekend worden.
Wijzigingen in belastingtarieven worden alleen in aanmerking genomen als het wetgevingsproces hiervoor
(zo goed als) afgesloten is op balansdatum. Uitgestelde
belastingvorderingen worden opgenomen in de mate
dat het waarschijnlijk is dat er voldoende belastbare
winst zal gerealiseerd worden waartegen de tijdelijke
verschillen kunnen afgezet worden; dit criterium wordt
op elke balansdatum opnieuw geëvalueerd.Uitgestelde
belastingen worden ook berekend voor tijdelijke verschillen op deelnemingen in dochterondernemingen,
joint ventures en geassocieerde ondernemingen,
behalve in het geval dat de Groep kan beslissen over
het tijdstip waarop het tijdelijk verschil teruggedraaid
wordt en het onwaarschijnlijk is dat het tijdelijk verschil
teruggedraaid wordt in de nabije toekomst.
Derivaten, afdekking en afdekkingsreserve

De Groep gebruikt verschillende derivaten om valuta-,
rente- en grondstoffenprijsrisicos af te dekken die
voortvloeien uit zijn bedrijfsactiviteiten, financieringsen investeringsactiviteiten. Het nettorisico van alle
dochterondernemingen van de Groep wordt centraal
beheerd door het coördinatiecentrum in overeenstemming met de doelstellingen en regels die door de
groepsdirectie werden vastgelegd. Het is de politiek
van de Groep om geen speculatieve transacties of
transacties met een hefboomeffect aan te gaan en in
geen geval handel te drijven in financiële instrumenten.
Valutarisico

Om de impact van valutaschommelingen te beperken
worden termijncontracten afgesloten die de ingeschatte ontvangsten en betalingen per valuta afdekken voor
de komende 6 maanden. Voor belangrijke valutatransacties die meer dan 6 maanden later vervallen worden
eventueel bijkomende contracten afgesloten.
Renterisico

Volgende algemene richtlijnen worden toegepast om
het renterisico af te dekken:
- het streefdoel voor de gemiddelde vervaltermijn van langetermijnleningen is vier jaar,
en
- er zijn minimum- en maximumpercentages
vastgelegd voor de verhoudingen van
langetermijnleningen tegen vlottende resp.
vaste rente.
Grondstoffenprijsrisico

In 2003 werd besloten om de afdekkingspolitiek voor
zinkprijzen stop te zetten, voornamelijk omwille van het
eerder beperkte risico voor de Groep en het uitblijven
van significante voordelen.
Bij het aangaan van een derivaat catalogeert het
coördinatiecentrum het instrument als hetzij:
a. een afdekking van de reële waarde van
een actief of passief element (‘reëlewaardeafdekking’);
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Omdat toegezegde-bijdragenregelingen in België nu
wettelijk verplicht zijn om een minimum rendabiliteit te
garanderen, wordt het Belgisch aanvullend pensioenplan voor kaderleden, dat aan de deelnemers een
bepaalde vrijheid laat inzake beleggingsvormen, nu
verwerkt als een toegezegd-pensioenregeling. De overige Belgische toegezegde-bijdragenregelingen voor
arbeiders en bedienden worden nog altijd verwerkt als
toegezegde-bijdragenregelingen, omdat de wettelijk
vereiste rendabiliteitsgarantie voldoende afgedekt is
door de verzekeringsmaatschappij.
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b. een afdekking van het risico op
schommeling in de kasstromen (‘kasstroomafdekking’) die gepaard gaan met
een actief, een passief element of een
voorziene transactie;
c. een afdekking van de netto-investering in
een buitenlandse entiteit;
d. een derivaat dat geen afdekkingsinstrument is.
Om een derivaat te klasseren als een afdekking worden
door de Groep volgende criteria gebruikt: (1) de afdekking wordt verwacht zeer effectief te zijn in het bereiken
van compensatie van aan het afgedekte risico toe te
rekenen veranderingen in reële waarde of kasstromen,
en wel in overeenstemming met de oorspronkelijk
gedocumenteerde strategie voor risicobeheer voor die
bepaalde afdekkingsrelatie; (2) de effectiviteit van de
afdekkingstransactie kan op betrouwbare wijze worden
gemeten; (3) de vereiste documentatie over het verband tussen het afgedekte risico en het afdekkingsinstrument is voorhanden bij het begin van de afdekking;
(4) voor een kasstroomafdekking moet de realisatie van
de voorziene transactie die het voorwerp uitmaakt van
de afdekking, zeer waarschijnlijk zijn; (5) de afdekking
werd continu opgevolgd en is duidelijk gedurende de
verslagperiode zeer effectief geweest.
Reële-waardeafdekking

Reële-waardeafdekkingen zijn afdekkingen van het
risico op schommelingen in de reële waarde van
opgenomen activa en passiva. Zowel de derivaten
geklasseerd als reële-waardeafdekkingen als hun afgedekte activa of passiva worden gewaardeerd tegen
reële waarde in de balans en veranderingen in reële
waarde tegenover de vorige periode worden
opgenomen in de winst- en verliesrekening. Wanneer
een afdekking niet langer voldoende effectief blijkt,
wordt de ‘hedge accounting’ stopgezet en wordt de
aanpassing van de boekwaarde van de afgedekte
positie meteen teruggedraaid.
Kasstroomafdekking

Kasstroomafdekkingen zijn afdekkingen van het risico
op schommelingen in toekomstige kasstromen die
verband houden met opgenomen activa of passiva,
met heel waarschijnlijke, voorziene transacties of
niet-opgenomen vaste toezeggingen.
Veranderingen in reële waarde van een afdekkingsinstrument dat voldoet als heel effectieve kasstroomafdekking, worden in het eigen vermogen verwerkt, meer
bepaald in de afdekkingsreserve. Het niet-effectieve deel
ervan wordt onmiddellijk in het resultaat opgenomen.
Ingeval de afgedekte kasstroom resulteert in de
opname van een actief of passief element worden de
cumulatieve reële-waardeaanpassingen van het
derivaat weggeboekt uit het eigen vermogen en
opgenomen in de initiële waardering van het actief of
passief element. In alle andere gevallen worden de
cumulatieve reële-waardeaanpassingen van het
derivaat weggeboekt uit het eigen vermogen naar het
resultaat op het ogenblik dat de afgedekte vaste
verbintenis of voorziene transactie, de winst- en
verliesrekening beïnvloedt (bijvoorbeeld wanneer een

voorziene verkoop zich werkelijk voordoet). Wanneer
een afdekking niet langer heel effectief blijkt, wordt de
‘hedge accounting’ stopgezet, maar niet met terugwerkende kracht. In dit geval blijven de cumulatieve reëlewaardeaanpassingen op het afdekkingsinstrument
weerhouden in het eigen vermogen tot de toegezegde
of voorziene transactie zich voordoet. Wanneer
verwacht wordt dat een toegezegde of voorziene
transactie zich niet meer zal voordoen, worden de
cumulatieve reële-waardeaanpassingen overgeboekt
vanuit het eigen vermogen naar de winst- en
verliesrekening.
Derivaten die niet bestempeld worden als afdekkingsinstrument

Sommige afdekkingstransacties komen niet in
aanmerking voor ‘hedge accounting’ volgens de
specifieke criteria van IAS 39, hoewel zij een effectieve
economische afdekking bieden volgens het
risicobeleid van de Groep. Wijzigingen in de reële
waarde van dergelijke instrumenten worden
rechtstreeks in het resultaat opgenomen.
Bijzondere waardevermindering van activa

De activa van de Groep, andere dan voorraden,
uitgestelde belastingvorderingen, personeelsbeloningen en financiële instrumenten, worden geëvalueerd
met het oog op een bijzondere waardevermindering
(‘impairment’), telkens wanneer er aanwijzingen zijn dat
de boekwaarde van een actief eventueel niet meer kan
gerecupereerd worden. Indien de boekwaarde van een
actief hoger is dan zijn realiseerbare waarde (zijnde het
hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde), wordt er een bijzonder waardeverminderingsverlies
geboekt in de winst- en verliesrekening. De opbrengstwaarde is het bedrag dat kan bekomen worden uit een
niet gedwongen verkoop van een actief tussen terzake
goed geïnformeerde, onafhankelijke partijen. De
bedrijfswaarde komt overeen met de contante waarde
van de geschatte toekomstige kasstromen verwacht uit
het voortgezet gebruik van een actief en de verkoop
ervan op het einde van zijn gebruiksduur. Realiseerbare
waarden worden geraamd voor individuele activa, en
indien dit niet mogelijk is, voor de kleinste kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief element
behoort.
Bijzondere waardeverminderingen opgenomen in
vroegere boekjaren worden teruggedraaid tegenover
het resultaat wanneer er een aanwijzing is dat de
vroeger opgenomen bijzondere waardeverminderingen
weggevallen zijn of gedaald. Bijzondere waardeverminderingen op goodwill worden slechts bij uitzondering
teruggedraaid.

Opbrengsten worden opgenomen als het waarschijnlijk
is dat de economische voordelen geassocieerd met de
transactie zullen ten goede komen aan de
onderneming en als het bedrag van de opbrengsten op
een betrouwbare manier kan gemeten worden.
Omzet wordt opgenomen na aftrek van omzetbelastingen en kortingen.
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden
opgenomen als de levering heeft plaatsgevonden, alsook de volledige overdracht van risicos en voordelen.
Opbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten in
opdracht van derden worden opgenomen in
verhouding tot het stadium van afwerking als dit op een
betrouwbare manier kan gemeten worden. Wanneer
het resultaat van een onderhanden project in opdracht
van derden niet op een betrouwbare manier kan
geschat worden, worden enkel opbrengsten
opgenomen ten belope van de recupereerbare kosten.
In de periode dat het vast komt te staan dat er een verlies zal ontstaan uit de afwerking van het contract wordt
het volledige bedrag van het geraamde finale verlies
ten laste van het resultaat genomen.
Er worden geen opbrengsten opgenomen in verband
met ruiltransacties waarbij het gaat om een uitwisseling
van gelijkaardige goederen of diensten.
Rente wordt opgenomen op een tijdsbasis die het
effectieve rendement op het actief weerspiegelt.
Royalties worden opgenomen op basis van het toerekeningsbeginsel (accrual basis) in overeenstemming
met de condities van de overeenkomst.
Dividenden worden opgenomen op het ogenblik dat
het recht van de aandeelhouder op ontvangst
vastgelegd is.
1.5. Diverse

verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten’ die in
werking treedt op 1 januari 2005 en IAS 35 vervangt,
zullen activa geklasseerd als beschikbaar voor verkoop
gewaardeerd worden tegen het minimum van de
boekwaarde en de reële waarde na aftrek van
verkoopkosten. Een eventueel overschot van de
boekwaarde tegenover de reële waarde na aftrek van
verkoopkosten zal geboekt worden als een bijzonder
waardeverminderingsverlies.
Voorwaardelijke vorderingen en
verplichtingen

Voorwaardelijke vorderingen worden niet getoond in de
balans, maar worden opgenomen in de toelichtingen,
wanneer een instroom van economische voordelen
waarschijnlijk is.
Voorwaardelijke verplichtingen worden niet getoond in
de balans, maar worden opgenomen in de toelichtingen, tenzij de kans op een uitstroom van middelen die
economische voordelen in zich dragen, gering is.
Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum die bijkomende
informatie verschaffen omtrent de situatie van de
onderneming op balansdatum (‘adjusting events’)
worden verwerkt in de jaarrekening. Andere
gebeurtenissen na balansdatum worden enkel vermeld
in de toelichtingen als ze een belangrijke impact kunnen hebben.
Impact van eerste toepassing van IFRS
door joint ventures

De financiële staten van de belangrijkste LatijnsAmerikaanse joint ventures werden herwerkt
conform IFRS. Dit had een klein effect op de
openingspositie van het eigen vermogen in 2003:

Beëindiging van bedrijfsactiviteiten (IAS 35)

‘IAS 35’ ‘Beëindiging van bedrijfsactiviteiten’ definieert
een bedrijfsactiviteit die wordt beëindigd als een
onderdeel van een onderneming dat de onderneming
afstoot of van plan is af te stoten, dat een afzonderlijke
belangrijke bedrijfsactiviteit of geografisch bedrijfsgebied vertegenwoordigt en dat zowel operationeel als
voor de financiële verslaggeving kan worden onderscheiden. De beëindiging van een bedrijfsactiviteit
wordt vermeld zodra de onderneming een bindende
verkoopsovereenkomst afgesloten heeft voor in wezen
alle activa die kunnen worden toegerekend aan de
bedrijfsactiviteit die wordt beëindigd, of zodra de Raad
van Bestuur van de onderneming een gedetailleerd,
formeel plan voor de beëindiging goedgekeurd en
bekendgemaakt heeft. Als de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de eerste vermelding plaatsvindt na het
einde van een financiële verslagperiode, dienen
bepaalde toelichtingen verstrekt in de jaarrekening. De
boekwaarde van een bedrijfsactiviteit die wordt
beëindigd, met inbegrip van de goodwill die eraan kan
toegerekend worden, wordt geëvalueerd met het oog
op een bijzondere waardevermindering, en een
eventueel overschot van de boekwaarde tegenover de
realiseerbare waarde wordt geboekt als een bijzonder
waardeverminderingsverlies.
Als gevolg van IFRS 5 ‘Vaste activa beschikbaar voor

EIGEN VERMOGEN ZOALS
GERAPPORTEERD PER 31.12.2002
IFRS herwerking van joint ventures
HERWERKT EIGEN
VERMOGEN PER 1.1.2003

in duizend €
758 403
665
759 068

Als gevolg van deze herwerking vertegenwoordigen de
joint ventures die conform IFRS rapporteren nu 88%
van de totale waarde van de deelnemingen die
gewaardeerd worden volgens de ‘equity’-methode.
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1.4. Opname van opbrengsten
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2. Impact van beëindiging van bedrijfsactiviteiten
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Op 12 januari 2005 ondertekende de Groep een
overeenkomst voor de verkoop van het bedrijfssegment afrasteringen Europa. De betrokken entiteiten
zijn Bekaert Fencing NV (België), Bekaert Fencing
Limited (Verenigd Koninkrijk), Bekaert Fencing S.A.
(Frankrijk), Bekaert France S.A. (Frankrijk), Société
de Participations Financières Bekaert (Frankrijk),
Bekaert Fencing S.p.A. (Italië), Bekaert Fencing Sp.z
o.o. (Polen), Bekaert Deutschland GmbH
(Duitsland), Werler Drahtwerke GmbH (Duitsland),
Bekaert Fencing España, S.L. (Spanje), Bekaert
Portugal Lda (Portugal), Bekaert Bastion Fencing
Systems (Pty) Ltd (Zuid-Afrika) en de geassocieerde
onderneming Pindurg S.L. (Spanje). De verkoopstransactie werd afgesloten op 1 maart 2005, maar
de controle over afrasteringen Europa werd afge-

staan aan de overnemer op 1 januari 2005.
De verwachte meerwaarde op deze transactie
bedraagt € 56 miljoen.
De gegevens in deze toelichting worden voorgesteld vanuit het standpunt van de Bekaert-groep, en
moeten gezien worden in verhouding tot de geconsolideerde cijfers naar analogie met de segmentrapportering. De bedoeling is niet om een beeld te
geven van de beëindigde afrasteringsactiviteit op
zich, noch van de activiteiten die binnen de Groep
blijven. Deze voorstelling is in overeenstemming
met de principes verwerkt in IAS 35 voor rapportering van bedrijfsactiviteiten die beëindigd worden.

in duizend €
WINST- EN VERLIESREKENING

Omzet
Kostprijs van verkopen

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €

Marge op omzet

2004

2003

450 624
(355 397)

377 311
(308 467)

95 227

68 844

Distributiekosten en commerciële kosten
Administratieve kosten
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling
Andere bedrijfsopbrengsten
Andere bedrijfskosten

(28 465)
(14 991)
(370)
2 010
(1 669)

(27 630)
(16 487)
(243)
3 599
(723)

BEDRIJFSRESULTAAT

51 742

27 360

Renteopbrengsten en -lasten
Niet-operationele opbrengsten en lasten

(11 038)
2 296

(9 477)
(2 389)

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTING

43 000

15 494

(89)

(383)

42 911

15 111

90

157

(7)

(7)

42 994

15 261

Winstbelastingen
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA BELASTING

Aandeel in het resultaat van de ondernemingen gewaardeerd
volgens de ‘equity’-methode
Afschrijvingen op goodwill met betrekking tot de
ondernemingen gewaardeerd volgens de ‘equity’-methode
NETTOWINST

2003

VASTE ACTIVA

93 771

95 975

Immateriële activa
Goodwill en negatieve goodwill
Materiële vaste activa
Deelnemingen gewaardeerd volgens de ‘equity’-methode
Leningen en financiële vorderingen

3 068
622
89 549
341
191

4 273
784
90 489
253
176

VLOTTENDE ACTIVA

241 060

206 745

Voorraden
Vorderingen
Financiële activa
Geldmiddelen en kasequivalenten
Overlopende rekeningen

102 566
73 379
41 659
22 712
744

72 801
62 139
26 139
45 356
310

10 662

10 294

345 493

313 014

SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

(194 668)

(205 072)

Voorzieningen
Financiële schulden

(29 253)
(165 415)

(34 358)
(170 714)

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

(104 114)

(82 166)

(20 353)
(57 865)
(14 875)
(3 315)
(3 153)
(4 553)

(22 928)
(37 533)
(11 796)
(1 707)
(3 458)
(4 744)

(9 536)

(14 185)

(308 318)

(301 423)

UITGESTELDE BELASTINGVORDERINGEN
TOTAAL ACTIVA

Financiële schulden
Handelsschulden
Personeelsbeloningen
Schulden met betrekking tot belastingen
Overige schulden
Overlopende rekeningen
UITGESTELDE BELASTINGVERPLICHTINGEN
TOTAAL SCHULDEN
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Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €

2004
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in duizend €
BALANS
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3. Segmentrapportering
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Twee segmentaties zijn toegepast: de primaire
segmentatie per bedrijfssegment en de secundaire segmentatie per geografische markt.
De bedrijfssegmentatie is gebaseerd op een
grondige analyse van diverse factoren die
kenmerkend zijn voor elk segment (risicoprofiel,
aard van de producten, diensten en productieprocessen, en rendementsverwachtingen die
op lange termijn gelijklopend zijn), en op de
interne financiële rapportering van de Groep.
De risicos en opbrengsten van Bekaert zijn
voornamelijk verbonden met twee kerncompetenties: geavanceerde metaaltransformatie
(waarop de bedrijfssegmenten geavanceerde
draadproducten en afrasteringen Europa

gesteund zijn) en geavanceerde materialen en
deklagen (waarop de bedrijfssegmenten
geavanceerde materialen en geavanceerde
deklagen gesteund zijn). Het segment afrasteringen Europa is enigszins geherconfigureerd
zodat het nu samenvalt met alle entiteiten die
verkocht zijn met ingang van 1 januari 2005; de
cijfers voor 2003 zijn overeenkomstig herwerkt
(zie toelichting 2 ‘Impact van beëindiging van
bedrijfsactiviteiten’).
Meer segmentinformatie is te vinden in het
jaarverslag van de Raad van Bestuur en in de
aandeelhoudersbrochure.

Kerngegevens per primair rapporteringssegment

in duizend €

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €

2004

Geavanceerde
draadproducten

Afrasteringen Geavanceerde Geavanceerde
Europa
materialen
deklagen

Overige

Eliminaties Geconsolideerd

Netto-omzet (extern)
Netto-omzet (intern)

1 472 297 450 624 116 290 124 702
9 254
2 173 167
27 815
2 066
230
2 269 111 136 (143 516)
-

Totaal netto-omzet

1 500 112 452 690 116 520 126 971 120 390 (143 516) 2 173 167

Bedrijfsresultaat
vóór eenmalige gebeurtenissen 184 664
Eenmalige gebeurtenissen
(4 107)

180 557

51 742
-

51 742

9 273
(1 750)

(1 490)
(6 257)

(44 849)
(2 145)

(7 747) (46 994)

185 081

Afschrijvingen en
waardeverminderingen
77 448
Bijzondere waardeverminderingen 1 039

14 985
-

5 498
1 757

14 691
6 209

10 007
-

122 629
9 005

259 044

66 727

14 778

13 153

(36 987)

316 715

1 180 061

292 264

111 458

160 008

107 125

(136 401) 1 714 515
474 832

240 881

105 583

31 055

20 652

91 075

80 403 139 356
72 130 143 956
10,4% (5,4%)

16 050
11 708

1 230 808
994 1 362 664
5 709 1 296 820
14,3%

Bedrijfsresultaat (EBIT)

EBITDA
Activa van het segment
Niet toegewezen activa

7 523

Totaal activa

Schulden van het segment
Niet toegewezen schulden

Totaal schulden
Kapitaalgebruik
Gemiddeld kapitaalgebruik
ROCE
Investeringsuitgaven materiële vaste activa
Investeringsuitgaven immateriële activa
Aandeel in het resultaat van joint
ventures en geassocieerde
ondernemingen
Deelnemingen gewaardeerd
volgens de ‘equity’-methode
(excl. goodwill)
Aantal medewerkers (einde jaar)

199 340
(14 259)

2 189 347

939 180 186 681
884 822 178 495
20,4% 29,0%

(137 395)

351 851
878 957

144 510

8 834

4 006

6 815

2 071

166 236

3 247

411

414

1 355

1 202

6 629

56 127

90

35

-

520

56 772

212 690

284

75

-

-

213 049

8 217

1 911

712

676

775

12 291

andere activa en schulden (passiva, uitgezonderd
eigen vermogen en minderheidsbelangen) werden
‘niet toegewezen’ aan de segmenten en zijn vermeld
als niet-toegewezen.

Kerngegevens per primair rapporteringssegment
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Activa en schulden van het segment bevatten enkel
de elementen van het kapitaalgebruik: immateriële
activa, goodwill, materiële vaste activa en de
elementen van het operationeel werkkapitaal. Alle

in duizend €
Overige

Eliminaties Geconsolideerd

Netto-omzet (extern)
Netto-omzet (intern)

1 196 156 377 311 102 730 111 552
44 843
5 110
403
1 046

9 238
1 796 987
54 184 (105 586)
-

Totaal netto-omzet

1 240 999 382 421 103 133 112 598

63 422 (105 586) 1 796 987

Bedrijfsresultaat
vóór eenmalige gebeurtenissen 124 359
Eenmalige gebeurtenissen
(3 146)

Bedrijfsresultaat (EBIT)

27 116
244

8 650
(912)

(183)
(1 921)

(38 239)
(4 167)

(2 104) (42 406)

111 801

121 703
(9 902)

121 213

27 360

7 738

Afschrijvingen en
waardeverminderingen
85 247
Bijzondere waardeverminderingen
-

17 522
-

6 008
-

13 931
-

4 599
-

127 307
-

206 460

44 882

13 746

11 827

(37 807)

239 108

1 009 024

247 560

87 935

171 441

60 529

(69 084) 1 507 405
418 355

178 561

77 252

24 079

22 884

53 163

(79 507)

63 856 148 557
62 196 157 502
12,4% (1,3%)

7 366
2 479
-

1 103 466
10 423 1 230 973
15 268 1 243 474
9,0%

EBITDA
Activa van het segment
Niet toegewezen activa

Totaal activa

Schulden van het segment
Niet toegewezen schulden

1 925 760

Totaal schulden
Kapitaalgebruik
830 463 170 308
Gemiddeld kapitaalgebruik
830 246 175 783
ROCE
14,6% 15,6%
Investeringsuitgaven materiële vaste activa
87 577
7 843
Investeringsuitgaven immateriële activa
6 177
651
Aandeel in het resultaat van joint
ventures en geassocieerde
ondernemingen
35 162
157
Deelnemingen gewaardeerd
volgens de ‘equity’-methode
(excl. goodwill)
186 107
253
Aantal medewerkers (einde jaar)
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7 400

1 864

‘Overige’ omvat voornamelijk de functionele eenheid
groepstechnologie, niet-doorgerekende kosten voor
groepsmanagement en -diensten, en het deel van
afrasteringen Europa dat niet verkocht is maar te klein
is om op zichzelf te staan als bedrijfssegment. EBIT
vóór eenmalige gebeurtenissen daalde van € (38 239)
in 2003 tot € (44 849). De verhoogde activiteit in
engineering werd gecompenseerd door hogere
interne en externe kosten voor onderzoek en ontwik-

276 432
827 034

3 665

5 601

3 944

108 630

1 459

89

1 143

9 519

40

472

1 080

36 911

81

614

4 073

191 128

592

606

742

11 204

keling en door meer uitgaven voor consulting.
Eenmalige gebeurtenissen onder ‘Overige’ hadden
betrekking op milieusaneringsprogrammas (2004:
€ 1 340, 2003: € 2 305), versnelde afschrijving van
uitrusting voor onderzoek en ontwikkeling (2004:
€ 805) en de herstructurering van Bekaert Indoor
Safety B. V. (2003: € 1 862), dat gesloten werd in 2004
en weggehaald uit afrasteringen Europa.

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €

2003

Geavanceerde Afrasteringen Geavanceerde Geavanceerde
draadEuropa
materialen
deklagen
producten
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Kerngegevens per secundair rapporteringssegment

Als gevolg van de uitbreiding van de Europese Unie in mei 2004 werden de vroegere geografische segmenten
‘Europese Unie’ en ‘Rest van Europa’ samengevoegd.
84

in duizend €
2004

Netto-omzet (extern)
Totaal activa
vóór consolidatie
Eliminaties tussen
vennootschappen
Consolidatie-aanpassingen

Europa

NoordAmerika

LatijnsAmerika

Azië

Rest van
de wereld

Geconsolideerd

1 272 663

587 010

312 230

242 493

39 778

2 173 167

2 357 635

484 373

39 314

347 563

3 507

3 232 392

(1 125 602)

(7 417)

-

(18 628)

(678)

(1 152 325)
109 280

Totaal activa na consolidatie
Investeringsuitgaven
Materiële vaste activa
Immateriële activa

2 189 347

75 132
4 210

12 820
1 755

-

78 133
664

151
-

166 236
6 629

1 051 788

483 570

22 394

210 951

28 284

1 796 987

2 152 947

481 011

39 057

230 452

2 203

2 905 670

(1 053 039)

(5 649)

-

(5 509)

(103)

(1 064 300)
84 390

2003

Netto-omzet (extern)

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €

Totaal activa vóór
consolidatie
Eliminaties tussen
vennootschappen
Consolidatie-aanpassingen

Totaal activa na consolidatie
Investeringsuitgaven
Materiële vaste activa
Immateriële activa

1 925 760

49 056
4 439

14 208
5 080

De opdeling van netto-omzet per regio is
gebaseerd op de geografische locatie van de
externe klanten. De opdeling van totale activa en
investeringsuitgaven per regio is gebaseerd op de

8
-

45 321
-

37
-

108 630
9 519

geografische locatie van de activa. De niettoegewezen consolidatie-aanpassingen behelzen
voornamelijk goodwill geboekt en afgeschreven in
consolidatie.

4.1. Omzet en andere bedrijfsopbrengsten

in duizend €
Omzet

2004

2003

%

2 173 167

1 796 987

+20,9

De omzet werd gunstig beïnvloed door organische
groei (22,4%) en nieuwe verwervingen na aftrek van
desinvesteringen (2,6%). Er was een negatief
valuta-effect (voornamelijk van de US dollar en de
Chinese renminbi) van 4,1%.

Voor details inzake omzet per bedrijfssegment en per
regio verwijzen wij naar toelichting 3
‘Segmentrapportering’ en naar het jaarverslag van de
Raad van Bestuur.
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4. Winst- en verliesrekeningelementen
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Andere bedrijfsopbrengsten

Ontvangen royalties
Winsten op verkoop van materiële en
immateriële vaste activa
Gerealiseerde wisselresultaten op verkopen en
aankopen
Terugbetaalde belastingen
Overheidssubsidies
Diverse

Diverse opbrengsten in 2004 behelzen voornamelijk
verzekeringsvergoedingen (€ 4 100), doorgerekende
kosten (€ 461), verhuuropbrengsten (€ 439) en
terugnames van voorzieningen (€ 267).

2003

19 559

20 135

7 424

3 801

1 562

6 508

(845)
459
2 867
8 092

(330)
421
2 834
6 901

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €

in duizend €
2004
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4.2. Bedrijfskosten
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De onderstaande tabel levert bijkomende informatie over de toewijzing van de voornaamste bedrijfskosten
per natuur aan de functionele rubrieken van de winst- en verliesrekening.
in duizend €
Kostprijs
van verkopen

Distributieen commerciële
kosten

Administratieve
kosten

Onderzoek
en
ontwikkeling

Andere
bedrijfskosten

TOTAAL

836 797

-

-

-

-

836 797

141 722

-

-

-

-

141 722

(62 137)
389 563

59 008

51 800

25 242

19 788

(62 137)
545 401

93 646

820

1 814

2 123

287

98 690

843

719

8 296

3 701

275

13 834

(846)

-

-

-

-

(846)

-

-

-

-

5 777

5 777

3 918

-

-

-

-

3 918

-

1 256

-

-

-

1 256

Afschrijvingen en
waardeverminderingen
97 561
Bijzondere waardeverminderingen
Vervoerkosten verkopen
82 734
Verhandelingskosten
6 172
Diverse
189 957

2 795
49 863

10 110
47 023

5 824
22 801

6 339
9 005
15 678

122 629
9 005
82 734
6 172
325 322

1 682 369

111 666

108 933

53 867

50 810

2 007 645

Kostprijs
van verkopen

Distributieen commerciële
kosten

Administratieve
kosten

Onderzoek
en
ontwikkeling

Andere
bedrijfskosten

TOTAAL

569 904

-

-

-

-

569 904

102 462

-

-

-

-

102 462

7 099
370 483

58 368

45 912

22 490

9 620

7 099
506 873

98 367

778

1 649

1 261

458

102 513

791

3 405

8 358

8

284

12 846

(930)

-

-

-

-

(930)

-

-

-

-

6 984

6 984

4 304

-

-

-

-

4 304

-

1 590

-

-

-

1 590

Afschrijvingen en
waardeverminderingen
102 532
Bijzondere waardeverminderingen
Vervoerkosten verkopen
70 263
Verhandelingskosten
6 501
Diverse
195 237

5 773
47 355

10 007
44 713

1 269
12 169

7 726
15 438

127 307
70 263
6 501
314 912

111 496

100 632

35 928

32 784

1 705 321

2004

Grondstoffen
Halfproducten en
handelsproducten
Voorraadwijziging goederen
in bewerking en gereed product
Personeelskosten
Afschrijvingen materiële
vaste activa
Afschrijving immateriële
activa
Afschrijving investeringssubsidies
Afschrijvingen goodwill
- dochterondernemingen
Waardeverminderingen
op voorraden
Waardeverminderingen
op handelsvorderingen
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TOTAAL

in duizend €

2003

Grondstoffen
Halfproducten en
handelsproducten
Voorraadwijziging goederen in
bewerking en gereed product
Personeelskosten
Afschrijvingen materiële
vaste activa
Afschrijving immateriële
activa
Afschrijving investeringssubsidies
Afschrijvingen goodwill
- dochterondernemingen
Waardeverminderingen
op voorraden
Waardeverminderingen
op handelsvorderingen

TOTAAL

1 424 481

externe inspanningen voor onderzoek en ontwikkeling
werden opgedreven. Andere bedrijfskosten werden
ongunstig beïnvloed door bijzondere waardeverminderingen (zie toelichting 4.8. ‘Eenmalige gebeurtenissen’)
en hogere voorzieningen voor personeelsbeloningen.

4.3. Bedrijfsresultaat

in duizend €
Bedrijfsresultaat

2004

2003

%

185 081

111 801

+65,5

Het bedrijfsresultaat nam toe met 65,5% in 2004.
De bedrijfssegmenten geavanceerde draadproducten en afrasteringen Europa hadden het
hoofdaandeel in deze stijging, die steunde op
hogere volumes (en omzet) en het effect (nagenoeg
€ 46 miljoen) van de toepassing van FIFOwaardering in de context van aanzienlijke prijsstijgingen voor grondstoffen. De resultaten in
geavanceerde materialen en geavanceerde
deklagen werden gedrukt door hogere uitgaven
voor onderzoek en ontwikkeling. De externe

uitgaven voor onderzoek via durfkapitaalfondsen
liepen op tot ongeveer € 10 miljoen. De resultaten
werden ook negatief beïnvloed door hogere
voorzieningen voor personeelsbeloningen. De
kosten van eenmalige gebeurtenissen bedroegen
€ 14 miljoen (2003: € 10 miljoen), voornamelijk
bestaand uit bijzondere waardeverminderingen in
een niche van de gespecialiseerde filmdeklagen, in
de kaardenactiviteit en de composieten voor
glasvezelversterkte hogedrukvaten en bijkomende
provisies voor milieusanering.
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De stijging van de kostprijs van verkopen is hoofdzakelijk gerelateerd aan hogere volumes en substantiële
prijsstijgingen voor grondstoffen. Administratieve
kosten werden voornamelijk beïnvloed door hogere
uitgaven voor adviesopdrachten. Zowel de interne als
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4.4. Renteopbrengsten en -lasten
2003

3 229

3 329

Rente- en soortgelijke
opbrengsten
Rente- en soortgelijke
lasten
Rentegedeelte van
rentedragende voorzieningen

(19 580)

(21 457)

(10 244)

(14 177)

TOTAAL

(26 595)

(32 305)

Het rentegedeelte van rentedragende voorzieningen
bestaat voornamelijk uit de niet-operationele componenten van de periodekosten voor toegezegdpensioenregelingen, zijnde alle componenten

behalve de aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten en pensioenkosten voor verstreken
diensttijd (zie toelichting 5.14. ‘Voorzieningen m.b.t.
personeelsbeloningen’).

4.5. Niet-operationele opbrengsten en lasten

in duizend €
2004

2003

Waardeaanpassingen van financiële instrumenten
Niet-gerealiseerde wisselresultaten
Gerealiseerde wisselresultaten
Omrekeningswinsten / (-verliezen) - inflatieboekhouding
Winst / (verlies) op verkoop van financiële activa
Dividenden van andere deelnemingen
Terugnemingen / (waardeverminderingen) op deelnemingen
Bijzondere waardeverminderingen op deelnemingen
Terugnemingen / (waardeverminderingen) op leningen en
financiële vorderingen
Overige

12 971
(8 649)
(2 384)
343
(2)
7
(4 593)

23 968
(23 075)
(7 146)
341
(55 930)
7
62 421
(5 800)

(22)
(1 642)

(424)
(5 022)

TOTAAL

(3 971)

(10 660)
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in duizend €
2004

2004 FINANCIEEL OVERZICHT

Waardeaanpassingen van financiële instrumenten
omvatten de wijzigingen in reële waarde van alle
derivaten die niet als ‘kasstroomafdekkingen’
bestempeld worden, alsook van leningen die afgedekt zijn door een ‘reële-waardeafdekking’ (zie
onderstaande tabel). Niet-gerealiseerde wisselresultaten tonen de impact van de waardering van

vorderingen en schulden tegen de wisselkoers per
afsluitdatum, terwijl gerealiseerde wisselresultaten
in deze tabel alleen betrekking hebben op andere
transacties dan normale verkopen en aankopen. De
bijzondere waardevermindering van € 4 593 heeft
betrekking op Bekaert Handling Group A/S.

Impact van financiële instrumenten op niet-operationele opbrengsten en lasten

in duizend €
2004

2003

Zinkopties
Termijnwisselcontracten
Interest-rate swaps
Cross-currency interest-rate swaps

1 671
2 470
19 348

86
51
2 126
41 854

Totaal waardeaanpassingen van derivaten

23 489

44 117

Waardeaanpassingen van afgedekte leningen

(10 518)

(20 149)

Totaal waardeaanpassingen van financiële instrumenten

12 971

23 968

Niet-gerealiseerde wisselresultaten op afgedekte leningen

(9 340)

(22 024)

3 631

1 944

Waardeaanpassingen

88

TOTAAL

De ‘niet-gerealiseerde wisselresultaten’ die hier
gerapporteerd worden, slaan alleen op de euroleningen van Bekaert Corporation, die afgedekt zijn
door middel van cross-currency interest-rate
swaps die niet aan de voorwaarden voldoen voor
een ‘reële-waardeafdekking’. Bijgevolg worden

deze leningen niet gewaardeerd tegen reële waarde, maar hun herwerking tegen de wisselkoers per
afsluitdatum wordt geboekt als ‘niet-gerealiseerde
wisselresultaten’ in plaats van als ‘waardeaanpassingen van financiële instrumenten’.
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4.6. Winstbelastingen

in duizend €
2004

2003

Over de verslagperiode (verschuldigde) / verrekenbare belastingen
Regularisatie van actuele belastingen op voorgaande jaren
Uitgestelde belastingen

(32 744)
(1 018)
5 649

(17 909)
(1 116)
10 867

TOTAAL WINSTBELASTINGEN

(28 113)

(8 158)

Verband tussen de belastingen en resultaat vóór belasting

In onderstaande tabel wordt met winst of verlies
vóór belasting bedoeld: resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening vóór belasting.

in duizend €
2004

2003

Winst vóór belasting
Belastingbaat / (-last) op resultaten van fiscale entiteiten tegen
de theoretische locale belastingvoet van de betrokken landen
Theoretische belastingvoet
Belastingimpact van:
Fiscaal niet-aftrekbare uitgaven
Andere belastingvoeten en speciale belastingregimes
Niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen
Aanwending van uitgestelde belastingvorderingen
die voorheen niet opgenomen waren
Regularisatie van actuele belastingen op voorgaande jaren
Regularisatie van uitgestelde belastingen op voorgaande jaren
Belasting op (niet) uitgekeerde overgedragen winsten
Overige

154 515

68 836

(49 059)
31,8%

(16 975)
24,7%

(4 795)
16 306
(2 382)

(5 336)
7 213
(6 229)

13 868
(1 018)
3 147
(3 245)
(935)

16 159
(1 116)
(2 498)
624

Totaal belastingbaat / (-last) in winst- en verliesrekening

(28 113)

(8 158)

De belangrijkste Latijns-Amerikaanse joint ventures1 hebben hun financiële staten herwerkt in conformiteit met IFRS vanaf 2003 (te beginnen met de
openingsbalans op 1 januari 2003).
Het effect op het aandeel in hun resultaat van 2003
bedroeg € 1 461, wat voornamelijk te maken had

met verschillen in afschrijving van materiële vaste
activa. De meeste Latijns-Amerikaanse entiteiten
van de Groep genoten van zeer gunstige economische omstandigheden en realiseerden aanzienlijke
volumestijgingen.
in duizend €
2004

2003
herwerkt

Herwerking

2003
gerapporteerd

Bekaert Australia Steel Cord Pty Ltd
Australië
Bekaert Faser Vertriebs GmbH
Duitsland
Bekaert Handling Group A/S
Denemarken
Belgo Bekaert Arames Ltda.
Brazilië
BMB-Belgo Mineira Bekaert
Artefatos de Arame Ltda.
Brazilië
Chileense entiteiten 2
Chili
Contours Ltd 3
VSA
Ideal Alambrec S.A. 4
Ecuador
Netlon Sentinel Limited
Verenigd Koninkrijk
Spaleck-Bekaert GmbH & Co. KG
Duitsland
Vicson, S.A.
Venezuela

425
35
520
32 489

210
41
1 080
18 739

-

210
41
1 080
18 739

6 917
11 114
1 728
59
208
3 174

6 857
5 540
1 047
662
72
484
1 646

1 222
284
(45)

5 635
5 256
1 047
662
72
484
1 691

SUBTOTAAL – JOINT VENTURES

56 669

36 378

1 461

34 917

72
31
-

(23)
84
280
192

-

(23)
84
280
192

103

533

-

533

TOTAAL – JOINT VENTURES en GEASSOCIEERDE
ONDERNEMINGEN vóór afschrijving goodwill

56 772

36 911

1 461

35 450

Afschrijving goodwill

(3 220)

(3 429)

-

(3 429)

TOTAAL – JOINT VENTURES en GEASSOCIEERDE
ONDERNEMINGEN na afschrijving goodwill

53 552

33 482

1 461

32 021

JOINT VENTURES
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4.7. Aandeel in het resultaat van ondernemingen gewaardeerd volgens de
‘equity’-methode

89

Jiangyin Fasten-Bekaert Optical Cable
Steel Products Co., Ltd
Pindurg S.L.
Precision Surface Technology Pte Ltd 5
Sorevi S.A. 6

China
Spanje
Singapore
Frankrijk

SUBTOTAAL – GEASSOCIEERDE
ONDERNEMINGEN

Belgo Bekaert Arames Ltda., BMB-Belgo Mineira Bekaert Artefatos de Arame Ltda., de Chileense entiteiten en Vicson, S.A.
Bevat de Prodalamgroep en de Inchalamgroep.
3
Werd een dochteronderneming in 2003.
4
Bevat de Ideal Alambrecgroep.
5
Werd een dochteronderneming in 2004.
6
Werd een dochteronderneming in 2003.
1

2
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GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

4.8. Eenmalige gebeurtenissen
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in duizend €

90

2004

Zoals gerapporteerd
in winst- en
verliesrekening

Bedrijfsopbrengsten / (-kosten)
Herstructureringskosten
Bijzondere waardeverminderingen
Andere

Eenmalige
gebeurtenissen

Vóór eenmalige
gebeurtenissen

(1 675)
(9 005)
(3 579)

Bedrijfsresultaat

185 081

(14 259)

199 340

Renteopbrengsten / (-lasten)
Niet-operationele opbrengsten / (lasten)
Bijzondere waardeverminderingen deelnemingen in joint
ventures en geassocieerde ondernemingen
Andere

(26 595)
(3 971)

(4 593)

(26 595)
622

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting

154 515

De voornaamste eenmalige gebeurtenissen die het
bedrijfsresultaat beïnvloed hebben, waren:
- herstructureringen in geavanceerde draadproducten in verband met de reconfiguratie in
Europa van diverse productielijnen, aangevat
in 2003;
- bijzondere waardeverminderingen met betrekking tot Sobelcard (€ 1 040), de display-activiteit bij Bekaert Specialty Films, LLC (€ 6 208)

(4 593)
(18 852)

173 367

en composieten bij Bekaert Progressive
Composites Corporation (€ 1 757);
- andere eenmalige gebeurtenissen, in hoofdzaak bijkomende provisies voor milieusaneringsprogrammas in België en Slowakije.
De eenmalige gebeurtenis opgenomen in
niet-operationele opbrengsten en lasten was een bijzondere waardevermindering op Bekaert Handling
Group A/S (€ 4 593).
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in duizend €
2003

Zoals gerapporteerd
Eenmalige
in winst- en gebeurtenissen
verliesrekening

Bedrijfsopbrengsten / (-kosten)
Herstructureringskosten
Bijzondere waardeverminderingen
Andere

Vóór eenmalige
gebeurtenissen

(7 280)
(2 622)

Bedrijfsresultaat

111 801

(9 902)

121 703

Renteopbrengsten / (-lasten)
Niet-operationele opbrengsten / (lasten)
Bijzondere waardeverminderingen deelnemingen in joint
ventures en geassocieerde ondernemingen
Andere

(32 305)
(10 660)

(530)

(32 305)
(10 130)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting

De belangrijkste eenmalige gebeurtenissen die het
bedrijfsresultaat beïnvloed hebben, waren herstructureringsprogrammas in:
- geavanceerde draadproducten: NV Bekaert SA
(België), Bekaert Hemiksem (België), Rome (VS)
en Industrias del Ubierna, S.A. (Spanje);
- afrasteringen Europa: afwerking van het programma dat in 2002 gestart werd en sluiting
van Bekaert Indoor Safety B.V. (Nederland);
- geavanceerde deklagen: herstructurering van de
productie-eenheid in Santa Rosa (een onderdeel
van Bekaert Specialty Films, LLC (VS)).

(5 800)
5 270
68 836

(10 432)

79 268

Andere eenmalige gebeurtenissen hadden hoofdzakelijk te maken met bijkomende voorzieningen voor
milieusaneringsprogrammas in België en de VS.
Eenmalige gebeurtenissen die verwerkt zijn in nietoperationele opbrengsten en lasten omvatten een bijzondere waardevermindering op Bekaert Handling
Group A/S (€ 5 800) en een winst naar aanleiding van
de verkoop van Bekaert ECD Solar Systems LLC en
United Solar Systems Corp. (€ 5 270).

4.9. Rendabiliteit per aandeel
Basis-

Na verwate-

Per 31 december 2004

berekening

ringseffect

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen
Verwateringseffect van uitgegeven warranten (toelichting 5.11.)
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen (na verwateringseffect)

21 920 662
-

21 920 662
34 179
21 954 841

Basis-

Na verwate-

Inclusief bedrijfsactiviteiten die beëindigd worden

berekening

ringseffect

167 604

167 604

Winst per aandeel (in euro)

7,646

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting

154 515

7,049

7,038

173 367

173 367

7,909

7,897

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (in euro)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting
en eenmalige gebeurtenissen

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting
en eenmalige gebeurtenissen (in euro)

Exclusief bedrijfsactiviteiten die beëindigd worden

Netto toe te kennen winst aan de gewone aandeelhouders
Winst per aandeel (in euro)

Basis-

Na verwate-

berekening

ringseffect

124 610

124 610

5,685

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting

111 514

5,087

5,079

130 366

130 366

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting
en eenmalige gebeurtenissen (in euro)

5,947

5,938

Basis-

Na verwate-

Per 31 december 2003

berekening

ringseffect

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen
Verwateringseffect van uitgegeven warranten (toelichting 5.11.)
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen (na verwateringseffect)

22 111 807
-

22 111 807
83
22 111 890

De winst per aandeel werd herberekend na de herwerking van de joint ventures overeenkomstig IFRS.
in duizend €, tenzij anders gespecifieerd
Inclusief bedrijfsactiviteiten
die beëindigd worden

Na herwerking

Vóór herwerking

basisberekening =

basisberekening =

na verwateringseffect na verwateringseffect

Netto toe te kennen winst aan de gewone aandeelhouders
Winst per aandeel (in euro)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (in euro)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting
en eenmalige gebeurtenissen
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting en eenmalige gebeurtenissen (in euro)

86 674
3,920

85 213
3,854

68 836

68 836

3,113

3,113

79 268

79 268

3,585

3,585

71 413

69 952

Exclusief bedrijfsactiviteiten die beëindigd worden

Netto toe te kennen winst aan de gewone aandeelhouders
Winst per aandeel (in euro)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (in euro)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting
en eenmalige gebeurtenissen
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting en eenmalige gebeurtenissen (in euro)

De gewogen gemiddelde slotkoers in 2004 was
€ 50,06 per aandeel (2003: € 41,22 per aandeel). Het
effect van beëindiging van bedrijfsactiviteiten wordt
uitgelegd in toelichting 2.

3,230

91

5,676

111 514

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (in euro)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting
en eenmalige gebeurtenissen

7,634

154 515

3,164

53 343

53 343

2,412

2,412

64 019

64 019

2,895

2,895
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Netto toe te kennen winst aan de gewone aandeelhouders
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in duizend €, tenzij anders gespecifieerd
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5. Balanselementen
5.1. Immateriële activa

in duizend €
Licenties,
patenten en soortgelijke rechten

Computer
software

Gebruiksrecht
terreinen

Ontwikkelingsuitgaven

Per 1 januari
36 142
Aanschaffingen
20
Verkopen en buitengebruikstellingen
(3)
Overboekingen
787
Eerste consolidatie
445
Uit consolidatie genomen
Omrekeningswinsten / (-verliezen)
Per 31 december
37 391

44 313
5 771
(32)
555
(351)
50 256

6 750
664
(545)
6 869

Per 1 januari
12 194
Afschrijvingen van het boekjaar
3 463
Bijzondere waardeverminderingen 2 277
Verkopen en buitengebruikstellingen
Overboekingen
240
Eerste consolidatie
253
Uit consolidatie genomen
Omrekenings(winsten) / -verliezen
Per 31 december
18 427

27 440
6 072
(4)
29
(229)
33 308

NETTOBOEKWAARDE PER
31 DECEMBER 2004

18 964

NETTOBOEKWAARDE PER
31 DECEMBER 2003

23 948

AANSCHAFFINGSWAARDE

Overige

Totaal 2004

Totaal 2003

1 089
50
3 626
255
(103)
4 917

3 929 92 223
124
6 629
(305)
(340)
(1 342)
3 626
700
(43) (1 042)
2 363 101 796

87 787
9 519
(2 499)
101
(2 685)
92 223

1 397
184
(116)
1 465

1 027
3 710
83
(96)
4 724

1 623
405
(305)
(269)
(20)
1 434

43 681
13 834
2 277
(309)
336
(461)
59 358

32 837
12 846
(1 074)
48
(976)
43 681

16 948

5 404

193

929

42 438

16 873

5 353

62

2 306

AFSCHRIJVINGEN
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Van de aanschaffingen heeft € 5 771 te maken met de
implementatie van een ERP-pakket (SAP).
Omrekeningsverschillen hebben een negatieve impact
op de nettoboekwaarde in 2004 van € 581, voornamelijk op activa geboekt in US dollar en Chinese
renminbi.
‘Licenties, patenten en soortgelijke rechten’ omvat

48 542

voornamelijk intellectuele eigendom in verband met
de gespecialiseerde filmdeklagenactiviteit, die werd
verworven in 2001 en een nettoboekwaarde heeft van
€ 17 080 (2003: € 22 989) na de normale jaarlijkse
afschrijvingen en een bijzondere waardevermindering
van € 2 277 op de display-productlijn.

5.2. Goodwill en negative goodwill

in duizend €
AANSCHAFFINGSWAARDE

2004

2003

125 443
13 692
(686)
642
(430)
(4 684)
133 977

113 671
13 742
(884)
9 758
105
(10 949)
125 443

Per 1 januari
Afschrijvingen van het boekjaar
Bijzondere waardeverminderingen
Verkopen en buitengebruikstellingen
Overboekingen
Eerste consolidatie
Uit consolidatie genomen
Omrekenings(winsten) / -verliezen
Per 31 december

50 530
6 857
2 032
(685)
244
(259)
(1 384)
57 335

40 813
7 372
(884)
4 481
72
(1 324)
50 530

NETTOBOEKWAARDE PER 31 DECEMBER

76 642

74 913

Per 1 januari
Aanschaffingen
Verkopen en buitengebruikstellingen
Overboekingen
Eerste consolidatie
Uit consolidatie genomen
Omrekeningswinsten / (-verliezen)
Per 31 december

2004 FINANCIEEL OVERZICHT

a. Goodwill

AFSCHRIJVINGEN
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b. Negatieve goodwill

Per 1 januari
Aanschaffingen
Verkopen en buitengebruikstellingen
Per 31 december

2004

2003

4 384
226
(1 898)
2 712

680
3 704
4 384

388
1 252
408
4
2 052

388
388

660

3 996

75 982

70 917

AFSCHRIJVINGEN

Per 1 januari
Afschrijvingen van het boekjaar
Bijzondere waardeverminderingen
Omrekenings(winsten) / -verliezen
Per 31 december
NETTOBOEKWAARDE PER 31 DECEMBER
TOTAAL NETTOBOEKWAARDE PER 31 DECEMBER (a-b)

Deze toelichting behelst enkel goodwill en negatieve goodwill op consolidatie van dochterondernemingen; goodwill met betrekking tot deelnemingen
gewaardeerd volgens de ‘equity’-methode zit vervat
in toelichting 5.4. Deelnemingen gewaardeerd volgens de ‘equity’-methode.
De aanschaffing van goodwill in 2004 heeft betrekking op de overname van Solaronics S.A. (€ 13 499)
en de participatieverhoging in Precision Surface
Technology Pte Ltd (€ 194). Er werden bijzondere
waardeverminderingen geboekt op de goodwill met
betrekking tot Bekaert Progressive Composites
Corporation (€ 1 757) en Bekaert Specialty Films,
LLC (€ 275).
De daling in brutoboekwaarde van de negatieve

goodwill houdt verband met wijzigingen in de initiële waardering bij overname (in 2003) van Bekaert
Hlohovec, a.s., en komt hoofdzakelijk voort uit een
aanpassing van de reële waarde van de materiële
vaste activa en de identificatie van verplichtingen in
verband met milieusanering.
De overname van het minderheidsbelang (25%) in
Imaware ging gepaard met een verhoging van de
negatieve goodwill met € 226.
De afschrijving van het boekjaar bevat een bedrag
van € 1 200 met betrekking tot onderhoudsuitgaven
die voorzien waren in het acquisitieplan van Bekaert
Hlohovec, a.s. De bijzondere waardevermindering
op negatieve goodwill heeft betrekking op de kaardenactiviteit.

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €

in duizend €
AANSCHAFFINGSWAARDE

5.3. Materiële vaste activa
2004 FINANCIEEL OVERZICHT

in duizend €

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €
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Terreinen en
gebouwen

Installaties,
machines
en uitrusting

Meubilair
en rollend
materieel

Leasing
en
soortgelijke
rechten

Overige
materiële
vaste
activa

4 292
710

9 785
2 083

AANSCHAFFINGSWAARDE

Per 1 januari
506 180 1 551 477 62 010
Aanschaffingen
13 676 51 983 3 616
Verkopen en buitengebruikstellingen
(3 140) (63 947) (3 418)
Overboekingen
5 348 46 802 1 660
Eerste consolidatie
(1 686)
2 482
720
Uit consolidatie genomen
Omrekeningswinsten /
(-verliezen)
(12 003) (34 787) (1 028)
Per 31 december
508 375 1 554 010 63 560

(135)
11
421
-

Activa
in
aanbouw
en vooruitbetalingen

Totaal
2004

Totaal
2003

57 774 2 191 518 2 253 034
94 168 166 236 108 630

(263) (8 417) (79 320) (72 105)
21 (53 842)
143
2 080 49 337
- (1 077)

(34)
5 265

(485)
11 141

(2 750) (51 087) (146 301)
87 076 2 229 427 2 191 518

2 607

6 360

- 1 428 594 1 469 292

462

1 224

-

-

-

-

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

Per 1 januari
293 676 1 073 005 52 946
Afschrijvingen van
het boekjaar
18 728 74 128 4 148
Bijzondere
waardeverminderingen
5 103
Verkopen en buitengebruikstellingen
(3 643) (62 176) (3 333)
Overboekingen
(841)
985
(152)
Eerste consolidatie
32
730
460
Uit consolidatie genomen
Omrekenings(winsten) /
-verliezen
(7 385) (22 430)
(766)
Per 31 december
300 567 1 069 345 53 303

(94)
26
51
-

(156)
(18)
-

(3)
3 049

(294)
7 116

Nettoboekwaarde vóór
investeringssubsidies en
herklassering van leasing 207 808

484 665

10 257

2 216

4 025

87 076

796 047

762 924

Netto-investeringssubsidies (1 820)
Herklassering van leasing 1 103

(2 602)
519

(5)
594

(2 216)

-

-

(4 427)
-

(5 360)
-

791 620

5 103

-

(69 402) (63 030)
1 273
6 180
(685)

- (30 878) (85 676)
- 1 433 380 1 428 594

Nettoboekwaarde per
31 december 2004

207 091

482 582

10 846

-

4 025

87 076

Nettoboekwaarde per
31 december 2003

211 542

475 266

9 557

-

3 425

57 774

De toename in investeringen tussen 2003 en 2004
wordt hoofdzakelijk verklaard door het investeringsprogramma in Europa en Azië. Het omrekeningsverlies voor dit jaar (€ 20 209) heeft
voornamelijk betrekking op activa geboekt in US
dollar en Chinese renminbi. ‘Eerste consolidatie’
in 2004 behelst de verwerving van Solaronics S.A.

98 690 102 513

757 564

(Frankrijk) en Precision Surface Technology Pte
Ltd (Singapore) en een neerwaartse correctie van
€ (1 802) op de initiële reële waarde van terreinen
en gebouwen bij Bekaert Hlohovec, a.s.
(Slowakije). Bijzondere waardeverminderingen
hebben betrekking op Sobelcard (€ 1 447) en
Bekaert Specialty Films, LLC (€ 3 656).

Vóór het jaarverslag van dit jaar waren de financiële
staten van de meeste van deze ondernemingen opgesteld volgens andere waarderingsregels dan die van
de Groep en de informatie om ze te herwerken in overeenstemming met de waarderingsregels van de Groep
was over het algemeen niet beschikbaar. Nu werden

de financiële staten van de voornaamste LatijnsAmerikaanse joint ventures herwerkt volgens IFRS. Als
gevolg hiervan vertegenwoordigen de joint ventures
die conform IFRS rapporteren nu 88% van de totale
waarde van de deelnemingen die gewaardeerd worden volgens de ‘equity’-methode.

Deelnemingen exclusief goodwill

in duizend €
NETTOBOEKWAARDE

2004

2003
na herwerking

herwerking

2003 vóór
herwerking

Per 1 januari
Aanschaffingen
Resultaat van het boekjaar
Dividenden
Verkopen en stopzettingen
(Waardeverminderingen) / terugnemingen 1
Omrekeningswinsten / (-verliezen)
Retroactieve herwerking
Overboekingen 2

191 128
56 772
(25 524)
(446)
(4 593)
(3 214)
(460)
(614)

185 839
36 911
(14 149)
(5 800)
(7 515)
385
(4 543)

665
1 461
10 023
(733)
468
-

185 174
35 450
(24 172)
(5 800)
(6 782)
(83)
(4 543)

NETTOBOEKWAARDE PER 31 DECEMBER

213 049

191 128

11 884

179 244

1
2

2004 FINANCIEEL OVERZICHT

5.4. Deelnemingen gewaardeerd volgens de ‘equity’-methode
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Waardeverminderingen hebben betrekking op de bijzondere waardeverminderingen in Bekaert Handling Group A/S.
Overboekingen in 2003 hebben voornamelijk betrekking op de participatieverhogingen in Contours Ltd (€ 4 319), Sorevi S.A. en
Sorevi Savoie S.A (€ 1 386); deze deelnemingen gingen over van joint ventures en geassocieerde ondernemingen naar dochterondernemingen.

Gerelateerde goodwill
AANSCHAFFINGSWAARDE

Per 1 januari
Aanschaffingen
Verkopen en stopzettingen
Overboekingen
Omrekeningswinsten / (-verliezen))
Per 31 december

2004

2003

28 507
28 507

39 987
(9 758)
(1 722)
28 507

18 629
3 220
21 849

20 524
3 429
(4 481)
(843)
18 629

6 658

9 878

219 707

201 006

AFSCHRIJVINGEN

Per 1 januari
Afschrijvingen van het boekjaar
Verkopen en stopzettingen
Overboekingen
Omrekenings(winsten) / -verliezen
Per 31 december
NETTOBOEKWAARDE PER 31 DECEMBER
TOTALE NETTOBOEKWAARDE VAN DEELNEMINGEN
GEWAARDEERD VOLGENS DE EQUITY-METHODE

Het aandeel van de Groep in de activa, schulden ondernemingen (exclusief gerelateerde goodwill)
en resultaten van joint ventures en geassocieerde is hieronder samengevat:
Samengevoegde gegevens

in duizend €
2004

2003
herwerkt

121 276
25 801
202 479
(30 357)
(106 150)

137 007
14 916
169 124
(27 639)
(102 280)

Totaal nettoactiva / (-verplichtingen)

213 049

191 128

Omzet
Bedrijfsresultaat
Nettowinst

462 660
78 715
56 772

384 240
50 070
36 911

Materiële vaste activa
Andere vaste activa
Vlottende activa
Schulden op meer dan een jaar
Schulden op ten hoogste een jaar

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €

in duizend €
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Voor de voornaamste Latijns-Amerikaanse joint ventu- Hierna volgt een overzicht van het groepsaandeel in
res werden de gegevens verzameld uit de herwerkte het eigen vermogen van de deelnemingen gewaarfinanciële staten van geconsolideerde subgroepen, in deerd volgens de ‘equity’-methode:
plaats van uit de enkelvoudige jaarrekeningen zoals
vorig jaar.
in duizend €

2004

2003
na
herwerking

4 076
75

4 254
81

101 517

4 073
79 361

27 134
46 542
10 572
1 092
20 600

28 640
41 121
10 273
1 091
20 190

(1 055)

21 785
44 892
10 047
1 091
21 245

211 608

189 084

11 884

177 200

Jiangyin Fasten-Bekaert Optical Cable Steel
Products Co., Ltd
China
Pindurg S.L.
Spanje
Precision Surface Technology Pte Ltd 3
Singapore

1 157
284
-

1 177
253
614

SUBTOTAAL – GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

1 441

2 044

-

2 044

213 049

191 128

11 884

179 244

6 658

9 878

-

9 878

219 707

201 006

11 884

189 122

JOINT VENTURES

Bekaert Australia Steel Cord Pty Ltd
Australië
Bekaert Faser Vertriebs GmbH
Duitsland
Bekaert Handling Group A/S en
dochterondernemingen
Denemarken
Belgo Bekaert Arames Ltda.
Brazilië
BMB-Belgo Mineira Bekaert Artefatos
de Arame Ltda.
Brazilië
Chileense entiteiten 1
Chili
Ideal Alambrec S.A. 2
Ecuador
Netlon Sentinel Limited
Verenigd Koninkrijk
Spaleck-Bekaert GmbH & Co. KG
Duitsland
Vicson, S.A.
Venezuela
SUBTOTAAL JOINT VENTURES

herwerking

2003
vóór
herwerking

4 254
81
9 629
6 855
(3 771)
226

4 073
69 732

GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

TOTAAL JOINT VENTURES en GEASSOCIEERDE
ONDERNEMINGEN exclusief goodwill

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €

Nettoboekwaarde van goodwill
TOTAAL JOINT VENTURES en GEASSOCIEERDE
ONDERNEMINGEN inclusief goodwill
1
2
3

1 177
253
614

Bevat de Prodalamgroep en de Inchalamgroep.
Bevat de Ideal Alambrecgroep.
Werd een dochteronderneming in 2004.

5.5. Vaste financiële activa beschikbaar voor verkoop

in duizend €
NETTOBOEKWAARDE

Per 1 januari
Aanschaffingen
Verkopen en stopzettingen
Terugnemingen / (waardeverminderingen)
Overboekingen
Eerste consolidatie
Uit consolidatie genomen
Omrekeningswinsten / (-verliezen)
NETTOBOEKWAARDE PER 31 DECEMBER

De overboekingen in 2004 verwijzen naar beleggingen in durfkapitaalfondsen (€ 3 626) die werden
geherklasseerd als immateriële activa en volledig
afgeschreven als kosten voor onderzoek en
ontwikkeling, en naar een herklassering (€ 2 646)
van langetermijnvorderingen naar kortetermijnvorderingen. De verkopen en stopzettingen in 2003

2004

2003

13 126
(975)
173
(6 272)
288
11

10 279
3 587
(27 158)
28 361
(2 050)
214
(12)
(95)

6 351

13 126

hebben voornamelijk betrekking op de verkoop van
United Solar Systems Corp. (€ 26 885).
De belangrijkste overblijvende belegging op jaareinde is Enerjisa (€ 3 292), een deelneming aangehouden door Beksa in een bedrijf dat in de eigen
energienoden voorziet van de Sabancigroep in
Turkije.

5.6. Leningen en financiële vorderingen op meer dan één jaar
2003

NETTOBOEKWAARDE

Per 1 januari
Toename / (afname)
Omrekeningswinsten / (-verliezen)
Per 31 december

829
(509)
(1)
319

832
311
(314)
829

B. ANDERE DEELNEMINGEN

2004

2003

31
6
37

186
(155)
31

356

860

NETTOBOEKWAARDE

Per 1 januari
Toename / (afname)
Per 31 december
NETTOBOEKWAARDE PER 31 DECEMBER (A+B)

2004 FINANCIEEL OVERZICHT

in duizend €
A. DEELNEMINGEN GEWAARDEERD VOLGENS DE EQUITY-METHODE2004
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5.7. Operationeel werkkapitaal

Voorraden
Handelsvorderingen
Handelsschulden
Ontvangen vooruitbetalingen
Schulden met betrekking tot personeelsbeloningen
Belastingen met betrekking tot personeelsbeloningen
OPERATIONEEL WERKKAPITAAL

Het gemiddeld operationeel werkkapitaal vertegenwoordigde 18,6% op omzet (2003: 19,6%). De nettotoename van het operationeel werkkapitaal was het
resultaat van:
- een toename van € 112 585, voornamelijk in
voorraden, handelsvorderingen en handelsschulden vrijwel in lijn met de organische groei
en de prijsstijgingen voor grondstoffen;
- een negatief omrekeningsverschil van € 13 283;
- een toename van € 4 546 door nieuwe overnames.

2003

%

419 300
385 176
(250 798)
(2 446)
(88 734)
(9 874)

322 642
307 740
(191 417)
(6 245)
(69 922)
(8 849)

+30,0
+25,2
+31,0
-60,8
+26,9
+11,6

452 624

353 949

+27,9

Bijkomende informatie aangaande:
- Voorraden
Waardevermindering op voorraden verwerkt in
de winst- en verliesrekening: € 3 918 (2003:
€ 4 304).
Er werden geen voorraden verpand als waarborg voor leningen (ook niet in 2003).
- Handelsvorderingen
Waardevermindering voor dubieuze vorderingen verwerkt in de winst- en verliesrekening:
€ 1 256 (2003: € 1 590).

5.8. Leningen en financiële vorderingen op ten hoogste één jaar

in duizend €
NETTOBOEKWAARDE

Per 1 januari
Toename / (afname)
Eerste consolidatie
Omrekenings(winsten) / -verliezen
NETTOBOEKWAARDE PER 31 DECEMBER

Leningen en financiële vorderingen zijn in hoofdzaak
leningen aan joint ventures en geassocieerde
ondernemingen.

2004

2003

5 766
(5 021)
18

8 124
(1 867)
29
(520)

763

5 766

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €

in duizend €
2004

5.9. Overige vorderingen en overlopende rekeningen (actief)
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Overige vorderingen
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in duizend €

NETTOBOEKWAARDE

2004

2003

Per 1 januari
Toename / (afname)
Overboekingen
Eerste consolidatie
Uit consolidatie genomen
Omrekeningswinsten / (-verliezen)

25 082
7 346
2 646
953
(259)

33 652
(6 726)
608
(100)
(2 352)

NETTOBOEKWAARDE PER 31 DECEMBER

35 768

25 082

Overige vorderingen omvatten in hoofdzaak een
bedrag van € 23 722 (2003: € 16 859) met betrekking tot belastingen en een bedrag van € 2 665
(2003: € 1 810) met betrekking tot royalties. De

overboeking verwijst naar een herklassering vanuit
langetermijnvorderingen. De toename in overige
vorderingen is het gevolg van een herklassering
vanuit overlopende rekeningen (actief).

Overlopende rekeningen (actief)

in duizend €

NETTOBOEKWAARDE

Per 1 januari
Toename / (afname)
Eerste consolidatie
Uit consolidatie genomen
Omrekeningswinsten / (-verliezen)

2004

2003

12 667
(7 913)
111
(137)

8 750
4 315
353
(31)
(720)

4 728

12 667

NETTOBOEKWAARDE PER 31 DECEMBER

De afname in overlopende rekeningen is voor- overige vorderingen.
namelijk het gevolg van een herklassering naar

5.10. Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen
Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €

VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE

2004

2003

in duizend €

VERPLICHTINGEN
2004

SALDO

2003

2004

2003

Per 1 januari
Toename / (afname) via winst en verlies
Toename / (afname) via eigen vermogen
Eerste consolidatie
Weggenomen uit consolidatie
Omrekeningswinsten / (-verliezen)

15 064
231
(2 071)
216
4 713

10 665 (64 680) (66 062) (49 616) (55 397)
11 158
5 418
(291)
5 649 10 867
(97)
1 209 (1 285)
(862) (1 382)
988
(297) (2 633)
(81) (1 645)
(7 650) (5 074)
5 591
(361) (2 059)

NETTOBOEKWAARDE PER 31 DECEMBER

18 153

15 064

(63 424)

(64 680)

(45 271)

(49 616)

Geboekte uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen zijn toe te wijzen aan volgende rubrieken:
VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE

2004

2003

Immateriële activa
1 279
Materiële vaste activa
3 880
Financiële vaste activa
1 536
Voorraden
4 630
Vorderingen
1 718
Andere vlottende activa
17
Voorzieningen met betrekking tot
personeelsbeloningen
17 450
Overige voorzieningen
2 299
Overige schulden
1 092
Overdraagbare fiscale verliezen, aftrekposten
en terugvorderbare betaalde belastingen
13 790

487
3 325
2 223
437
36

VERPLICHTINGEN
2004

2003

in duizend €
SALDO
2004

2003

(3 746) (2 775) (2 467) (2 288)
(62 588) (72 282) (58 708) (68 957)
(17 282) (15 412) (15 746) (15 412)
(5 701)
- (1 071)
2 223
(38)
(32)
1 680
405
(1 398)
(898) (1 381)
(862)

7 167
7 756
843

(82)
(187)
(1 940)

(6 528)
(379)
(2 841)

17 368
2 112
(848)

639
7 377
(1 998)

29 257

-

-

13 790

29 257

47 691

51 531

(92 962)

(101 147)

(45 271)

(49 616)

Compensering vorderingen en verplichtingen (29 538)

(36 467)

29 538

36 467

15 064

(63 424)

(64 680)

(45 271)

(49 616)

Belastingvorderingen / (-verplichtingen)
NETTOBELASTINGVORDERINGEN /
(-VERPLICHTINGEN)

18 153

Niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

Er werden geen uitgestelde belastingvorderingen
opgenomen met betrekking tot volgende aftrekbare
elementen (brutowaarden):

in duizend €

Aftrekbare tijdelijke verschillen
Beleggingsverliezen
Operationele verliezen
TOTAAL

2004

2003

93 531
74 364
96 205

114 215
70 155
97 303

264 100

281 673

wijziging
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De uitgestelde belastingverplichtingen met betrek- keerde winsten in de dochterondernemingen, joint
king tot financiële vaste activa hebben voornamelijk ventures en geassocieerde ondernemingen.
te maken met tijdelijke verschillen door niet-uitge-

(17 573)

Van de beleggingsverliezen in 2004 vervalt 63%
vóór 2009.
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5.11. Gewone aandelen, eigen aandelen, warranten en aandelenopties

in duizend €
GEPLAATST KAPITAAL

Waarde

Aantal

1. Per 1 januari 2004
Bewegingen van het jaar
Creatie van nieuwe aandelen
Vernietiging van aandelen
Per 31 december 2004
2. Structuur
2.1 Soorten aandelen
Gewone aandelen zonder nominale waarde
2.2 Aandelen op naam
Aandelen aan toonder
TOEGESTAAN, NIET-GEPLAATST KAPITAAL

170 000

In 2004 werden 220 300 eigen aandelen ingekocht en
vernietigd, met als gevolg een daling van de groepsreserves met € 9 924.
Tijdens de uitoefenperiode van 16 tot 30 november
2004 werden 23 705 warranten uitgeoefend, waarna
23 705 nieuwe aandelen werden gecreëerd, die het
kapitaal verhoogden met € 1 000 en de kapitaalpremie met € 249.
De Buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van 14 oktober 1999 heeft de Raad
van Bestuur gemachtigd om gedurende de periode

170 000

22 070 300

1 000
171 000

23 705
220 300
21 873 705

171 000
-

21 873 705
572 246
21 301 459

2000-2004 maximaal 1 300 000 warranten uit te
geven aan haar directie- en kaderpersoneel in het
kader van een stock option plan en dit binnen het
kader van de wet van 26 maart 1999. Om verwatering
van de bestaande aandelen te voorkomen, heeft de
moedermaatschappij tot nu toe 607 320 aandelen
ingekocht en vernietigd. In 2004 werden 233 845 warranten aangeboden, waarvan er 167 394 aanvaard
werden op 7 september 2004 en uitgegeven op
30 september 2004.

Overzicht
Datum van
aanbod

Datum van
uitgifte

Uitoefenprijs in €

Aantal warranten
Aanvaard

17.12.1999
17.12.1999
17.12.1999
14.07.2000
14.07.2000
14.07.2000
13.07.2001
13.07.2001
12.07.2002
12.07.2002
11.07.2003
09.07.2004
TOTAAL

04.04.2000
04.04.2000
04.04.2000
26.09.2000
26.09.2000
26.09.2000
26.09.2001
26.09.2001
25.09.2002
25.09.2002
06.10.2003
30.09.2004

52,60
52,60
52,60
54,00
54,00
49,85
41,94
41,94
47,48
47,48
40,89
47,29

Uitgeoefend

Vervallen

Eerste uitoefenperiode

Laatste uitoefenperiode

Uitstaand

35 730 6 985
385 28 360 01.06-15.06.2003 15.11-30.11.2012
2 890
60 2 590
240 01.06-15.06.2003 15.11-30.11.2009
1 000 1 000
- 01.06-15.06.2003 16.11-30.11.2004
106 547 10 670
720 95 157 01.06-15.06.2004 22.05-15.06.2013
5 515
240 4 355
920 01.06-15.06.2004 22.05-15.06.2010
4 750 4 750
- 01.06-15.06.2004 01.06-15.06.2005
139 389
139 389 22.05-30.06.2005 22.05-15.06.2014
4 125
4 125 22.05-30.06.2005 22.05-15.06.2011
35 364
35 364 22.05-30.06.2006 22.05-15.06.2015
380
380 22.05-30.06.2006 22.05-15.06.2012
33 580
33 580 22.05-30.06.2007 22.05-15.06.2013
167 394
167 394 22.05-30.06.2008 22.05-15.06.2014
536 664

23 705

8 050 504 909

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €

aandelen
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In 2004 werden nog eens 32 800 opties op
bestaande aandelen aangeboden en aanvaard in
het kader van het tweede ‘stock option plan’.
Datum van
aanbod

Aantal
aangeboden
opties

26.07.2000
13.07.2001
12.07.2002
11.07.2003
09.07.2004

2 850
11 450
3 040
2 780
32 800

TOTAAL

52 920

Datum van
aanvaarding

24.09.2000
11.09.2001
10.09.2002
09.09.2003
07.09.2004

Aantal
aanvaarde
opties

2 850
11 450
3 040
2 780
32 800

Uitoefenprijs in €

Eerste
uitoefenperiode

Laastste
uitoefenperiode

49,85
41,94
47,48
40,89
47,29

01.06-15.06.2004
22.05-30.06.2005
22.05-30.06.2006
22.05-30.06.2007
22.05-30.06.2008

22.05-15.06.2013
22.05-15.06.2014
22.05-15.06.2015
22.05-15.06.2013
22.05-15.06.2014

52 920

5.12. Afdekkingsreserve
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in duizend €
NETTOBOEKWAARDE

2004

2003

Op 1 januari
Nieuwe afdekkingscontracten
Afgewikkelde afdekkingscontracten
Wijzigingen in reële waarde
Omrekeningswinsten / (-verliezen)

(3 018)
1 737
220

(13 015)
7 123
1 922
952

NETTOBOEKWAARDE PER 31 DECEMBER

(1 061)

(3 018)

Waarvan
Interest-rate swaps (US-dollarleningen)

(1 061)

(3 018)

Wijzigingen in reële waarde van afdekkingscontrac- kingen worden rechtstreeks over het eigen
ten bestempeld als effectieve kasstroomafdek- vermogen geboekt.
5.13. Minderheidsbelangen

in duizend €
Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €

NETTOBOEKWAARDE

2004

2003

Op 1 januari
Participatie(verhogingen) / verminderingen
Aandeel in het nettoresultaat van dochterondernemingen
Uitgekeerde dividenden
Kapitaalverhogingen
Overboeking vanuit ‘equity’-methode
Omrekeningswinsten / (-verliezen)

43 344
(501)
12 350
(6 713)
422
600
(671)

44 343
7 486
(7 756)
249
502
(1 480)

NETTOBOEKWAARDE PER 31 DECEMBER

48 831

43 344

De participatieverhoging in 2003 heeft betrekking op
de inkoop van 25% van de aandelen van Imaware.
De kapitaalverhogingen in 2004 omvatten Bekaert
Shenyang Steel Cord Co., Ltd (€ 242) en China

Bekaert Steel Cord Company Limited (€ 180).
De overboeking vanuit ‘equity’-methode verwijst naar
de participatieverhoging in Precision Surface
Technology Pte Ltd van 33% tot 67% in 2004.

5.14. Voorzieningen met betrekking tot personeelsbeloningen

Meerdere dochterondernemingen voorzien in regelingen inzake pensioenen en andere vergoedingen na
uitdiensttreding. Dergelijke personeelsbeloningen gelden meestal voor alle werknemers en zijn gebaseerd
op hun bezoldiging en aantal jaren dienst. In België en
het Verenigd Koninkrijk zijn de activa meestal belegd
in gediversifieerde portfolios van aandelen en obligaties, voornamelijk in lokale munt. In de VS zijn de activa geïnvesteerd in annuïteitscontracten die een vaste
opbrengst waarborgen, in obligaties en in aandelen.
De pensioenfondsen beleggen niet in Bekaertaandelen en niet in onroerend goed dat in gebruik is
door de Groep. Het is de algemene politiek van de
Groep om de fondsen op actuariële basis te spijzen

met bijdragen die betaald worden aan verzekeringsmaatschappijen en / of onafhankelijke pensioenfondsen.
Omdat toegezegde-bijdragenregelingen in België nu
wettelijk verplicht zijn om een minimum rendabiliteit te
garanderen, wordt het Belgisch aanvullend pensioenplan voor kaderleden, dat aan de aandeelhouders een
bepaalde vrijheid laat inzake beleggingsvormen, nu
verwerkt als een toegezegd-pensioenregeling. De
overige Belgische toegezegde-bijdragenregelingen
voor arbeiders en bedienden worden nog altijd verwerkt als toegezegde-bijdragenregelingen, omdat de
wettelijk vereiste rendabiliteitsgarantie voldoende
afgedekt is door de verzekeringsmaatschappij.

in duizend €
Voorzieningen voor:
Pensioenplannen
Andere vergoedingen na uitdiensttreding
Andere langetermijnpersoneelsbeloningen
Andere voorzieningen m.b.t. personeelsbeloningen
Totaal (vorderingen) / voorzieningen

2004

2003

54 824
87 900
1 525
27 755

66 664
90 989
13 782

172 004

171 435
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Per 31 december 2004 bedroegen de totale netto- ningen € 172 004 (€ 171 435 eind 2003), opgevoorzieningen met betrekking tot personeelsbelo- bouwd als volgt:

Pensioenplannen en andere vergoedingen na uitdiensttreding van het type
‘toegezegd-pensioenregeling’

in duizend €
Pensioenplannen

2004

2003

2004

2003

Contante waarde per 1 januari
Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten
Rentelast
Bijdragen van deelnemers
Planwijzigingen
Eerste consolidatie / (weglating)
Actuariële (winsten) / verliezen
Uitbetaalde vergoedingen
Omrekenings(winsten) / -verliezen

417 127
13 974
22 002
691
4 754
8 502
(32 821)
(6 746)

398 092
10 151
20 990
577
106
39 893
(25 877)
(26 805)

94 181
2 349
4 439
392
2 740
(9 140)
(1 171)

96 953
2 465
4 900
1 884
(8 549)
(3 472)

Contante waarde van de DBO per 31 december

427 483

417 127

93 790

94 181

‘Andere vergoedingen na uitdiensttreding’ omvatten
brugpensioenregelingen in België (DBO in 2004:
€ 78 580, 2003: € 76 474) en medische zorgplannen
voor gepensioneerden in de VS (DBO in 2004:
€ 15 210, 2003: € 17 707), die niet extern gefinancierd

worden. Van de totale Belgische DBO heeft € 37 882
(2003: € 38 255) betrekking op werknemers in actieve
dienst, aan wie nog geen brugpensioenovereenkomst
betekend werd.
in duizend €
Pensioenplannen

EVOLUTIE VAN DE FONDSBELEGGINGEN

Andere vergoedingen
na uitdiensttreding
2004
2003

2004

2003

Reële waarde per 1 januari
Werkelijk rendement op fondsbeleggingen
Bijdragen van de Groep
Bijdragen van deelnemers
Eerste consolidatie / (weglating)
Afwikkelingen
Uitbetaalde vergoedingen
Omrekeningswinsten / (-verliezen)

279 057
26 199
35 315
691
(32 819)
(4 775)

247 627
51 578
22 173
577
(567)
(24 439)
(17 892)

-

-

Reële waarde van fondsbeleggingen per 31 december

303 668

279 057

-

-

in duizend €
Pensioenplannen
FINANCIERINGSTOESTAND

Andere vergoedingen
na uitdiensttreding
2004
2003

2004

2003

24 788
402 695
(303 668)

22 290
394 837
(279 057)

93 790
-

94 181
-

123 815

138 070

93 790

94 181

Niet-opgenomen actuariële winsten / (verliezen)
(68 990)
Niet-opgenomen pensioenkosten van verstreken diensttijd
(1)

(71 405)
(1)

(6 067)
177

(3 332)
140

Contante waarde van niet-gefinancierde verplichtingen
Contante waarde van gefinancierde verplichtingen
Reële waarde van fondsbeleggingen
Contante waarde van de nettoverplichting
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Netto(vordering) / -voorziening

54 824

66 664

87 900

90 989

Bedragen in de balans:
Vorderingen
Voorzieningen

54 824

66 664

87 900

90 989

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €

EVOLUTIE VAN DE BRUTOVERPLICHTING
(DBO = DEFINED BENEFIT OBLIGATION)

Andere vergoedingen
na uitdiensttreding

in duizend €
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Pensioenplannen
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EVOLUTIE VAN DE NETTOVOORZIENING

Andere vergoedingen
na uitdiensttreding
2004
2003

2004

2003

66 664
(35 355)
24 521
(74)
(932)

73 985
(23 435)
19 665
195
(222)
(3 524)

90 989
(9 140)
7 283
(30)
(1 202)

95 056
(8 549)
7 505
(3 023)

Netto(vordering) / -voorziening per 31 december

54 824

66 664

87 900

90 989

Bedragen in de balans:
Vorderingen
Voorzieningen

54 824

66 664

87 900

90 989

Netto(vordering) / -voorziening per 1 januari
Gestorte bijdragen
Kosten ten laste van het perioderesultaat
Eerste consolidatie
Uit consolidatie genomen fondsbeleggingen
Omrekenings(winsten ) / -verliezen

De bedragen die in het resultaat opgenomen werden, zijn als volgt samengesteld:

in duizend €
Pensioenplannen

KOSTEN TEN LASTE VAN HET PERIODERESULTAAT

Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten
Rentelast
Verwacht rendement op fondsbeleggingen
Netto actuariële (winsten) / verliezen van de periode
Pensioenkosten van verstreken diensttijd
TOTAAL

Andere vergoedingen
na uitdiensttreding
2004
2003

2004

2003

13 974
22 002
(18 975)
2 706
4 813

10 151
20 990
(14 426)
2 856
94

2 349
4 439
51
444

2 465
4 900
42
98

24 520

19 665

7 283

7 505

De voornaamste actuariële assumpties (gewogen
gemiddelden) op balansdatum waren de volgende:
in duizend €

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €

Pensioenplannen
ACTUARIELE ASSUMPTIES

2004

2003

Discontovoet
Verwacht rendement op fondsbeleggingen
Jaarlijkse verhoging van bezoldigingen
Actuariële assumpties

5,2%
6,5%
3,9%
-

5,3%
6,9%
3,7%
-

Andere vergoedingen
na uitdiensttreding
2004
2003

4,9%
3,2%
11,0%

5,1%
3,3%
12,0%

De gewogen gemiddelden verschillen lichtelijk van Andere voorzieningen voor personeelsde pensioenregelingen omdat het hier enkel gaat beloningen
over plannen in België en de VS; de actuariële Andere voorzieningen voor personeelsbeloningen
assumpties per land zijn echter dezelfde.
omvatten voornamelijk pensioenregelingen in
Andere langetermijnpersoneelsbeloningen
Europa en Turkije en individuele pensioenbeloften.
De andere langetermijnpersoneelsbeloningen verwijzen naar jubileumpremies.
5.15. Overige voorzieningen

in duizend €
Herstructurering

Juridische

Overige

Totaal

geschillen
PER 31 DECEMBER 2003

6 586

3 071

34 147

43 804

Bijkomende voorzieningen
Terugnemingen ongebruikte bedragen
Toename in contante waarde

257
(37)
-

4 198
(297)
(14)

7 642
(2 845)
(97)

12 097
(3 179)
(111)

Opgenomen in het perioderesultaat

220

3 887

4 700

8 807

(2 791)
20

(407)
(1 173)
(88)

2 083
(6 030)
211

1 676
(9 994)
143

4 035

5 290

35 111

44 436

Eerste consolidatie
Terugnemingen uitgegeven bedragen
Omrekenings(winsten) / -verliezen
PER 31 DECEMBER 2004

De bijkomende voorzieningen houden verband met lingen. De termijn waarbinnen deze voorzieningen
Bekaert Indoor Safety B.V. (Nederland), milieusane- zullen afgewikkeld worden is voor het ogenblik
ringsprogrammas en geschillen met overheidsinstel- onzeker.

Deze toelichting verschaft informatie over de con- (zowel op ten hoogste één jaar als op meer dan
tractuele condities van de rentedragende schulden één jaar) en overige schulden op meer dan
van de Groep, en omvat de financiële schulden één jaar.
in duizend €

Vervallend
binnen het jaar
2004

Financiële schulden op meer dan één jaar
– leasingschulden
– kredietinstellingen
– obligatieleningen
Overige schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden op minder dan één jaar
– financiële schulden op meer dan 1 jaar die
binnen het jaar vervallen bij kredietinstellingen
499
– leasingschulden op meer dan
1 jaar die binnen het jaar vervallen
74 895
– kortetermijnschulden bij kredietinstellingen
236 583
TOTAAL

311 977

Vervallend
over meer
dan 1 en ten
hoogste 5 jaar

Vervallend
over meer
dan
5 jaar

TOTAAL

1 581
131 946
108 760
255

-

1 581
131 946
108 7601
255

-

-

499

-

-

74 895
236 583

242 542

-

554 519
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5.16. Financiële schulden en overige schulden op meer dan één jaar

103

2003

Financiële schulden op meer dan één jaar
– leasingschulden
– kredietinstellingen
– obligatieleningen
Overige schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden op minder dan één jaar
– financiële schulden op meer dan 1 jaar die
binnen het jaar vervallen bij kredietinstellingen
179
– leasingschulden op meer dan
1 jaar die binnen het jaar vervallen
8 301
– kortetermijnschulden bij kredietinstellingen
168 103
TOTAAL

176 583

1

Bevat € 45 277 waardeaanpassingen als gevolg van hedge accounting.

2

Bevat € 38 534 waardeaanpassingen als gevolg van hedge accounting.

De totale financiële schulden waren vooral uitgedrukt
in US dollar (55,2%, 2003: 66,9%), euro (19,6%, 2003:
20,4%) en Chinese renminbi (22,8%, 2003: 8,4%).
Het algemeen principe is dat de entiteiten leningen
opnemen in hun eigen munt om valutarisicos te vermijden.
Op 44,9% van de langetermijnschulden waren vaste
rentevoeten van toepassing (2003: 47,4%). De gewogen gemiddelde rentevoeten op jaareinde bedroegen:
- leningen met vaste rentevoet: 5,65% op USdollarleningen (2003: 5,65%); niet van toepassing op euro- of renminbileningen in 2004 (ook
niet in 2003);
- leningen met variabele rentevoet: 2,97% op
US-dollarleningen (2003: 1,94%) en 2,37% op
euroleningen (2003: 2,33%).
De gewogen gemiddelde vervaltermijn van de financiële schulden op meer dan een jaar bedroeg 2,6 jaar
(2003: 3,5 jaar).
Financiële schulden op ten hoogste een jaar waren
hoofdzakelijk uitgedrukt in US dollar (33,6%, 2003:
52,1%), Chinese renminbi (43,7%, 2003: 20,7%) en
euro (21,2%, 2003: 20,3%).
Voor deze financiële kortetermijnschulden bedroegen

Vervallend
over meer
dan 1 en ten
hoogste 5 jaar

Vervallend
over meer
dan
5 jaar

TOTAAL

581
203 307
1 862

453
1 010
106 998
-

1 034
204 317
106 9982
1 862

-

-

179

-

-

8 301
168 103

205 750

108 461

490 794

de gewogen gemiddelde rentevoeten voor de voornaamste munten per einde jaar: 2,88% op US-dollarleningen (2003: 1,60%), 3,03% op Chinese
renminbileningen (2003: 1,57%) en 2,60% op euroleningen (2003: 2,31%).
De Groep beschikt over verscheidene niet-geconfirmeerde kortetermijnkredietlijnen uitgedrukt in euro en
in diverse vreemde munten, die volstaan om aan de
behoeften op korte termijn te voldoen. Deze kredietlijnen zijn meestal van het gemengde type en kunnen
derhalve gebruikt worden onder de vorm van voorschotten, kaskredieten, acceptkredieten en andere.
De Groep kan tevens een beroep doen op geconfirmeerde kredietlijnen voor een maximum van
€ 191 miljoen (2003: € 185 miljoen) tegen vlottende
rentevoeten met vaste marges. Deze kredietlijnen vervallen in 2005, 2006 en 2007.
Per jaareinde was er € 73,9 miljoen opgenomen van
deze kredietlijnen (2003: € 101,0 miljoen).
Daarnaast beschikt de Groep over een commercial
paper and medium term notes programme voor een
maximaal bedrag van € 123,9 miljoen (idem als in
2003). Per 31 december 2004 waren er geen uitstaande commercial paper notes (2003: € 24,5 miljoen).

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €

in duizend €
Vervallend
binnen het jaar
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5.17. Derivaten
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De Bekaert-groep maakt gebruik van verschillende
derivaten om zich in te dekken tegen valuta-, rente- en
grondstoffenprijsrisicos die voortvloeien uit de industriële en commerciële activiteiten. Alleen welbepaalde
derivaten komen in aanmerking voor ‘hedge accounting’ volgens de strikte criteria gedefinieerd door
IAS 39 ‘Financiële instrumenten: opname en waardering’. Andere derivaten worden, geheel in overeenstemming met IAS 39, behandeld als ‘op zichzelf staande’
instrumenten aangehouden voor handelsdoeleinden.
Het nettorisico van alle dochterondernemingen van de
Groep wordt centraal beheerd door het coördinatiecentrum in overeenstemming met de doelstellingen en
regels die door de groepsdirectie vastgelegd werden
en ondersteund door tussentijdse opvolgingsprocedures en rapportering. Het is de politiek van de Groep om
geen speculatieve transacties of transacties met een
hefboomeffect aan te gaan en in geen geval financiële
instrumenten te gebruiken voor handelsdoeleinden.

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €

A. Reële waarde

De reële waarde van termijncontracten voor de
aankoop of verkoop van vreemde valuta wordt
bepaald aan de hand van termijnwisselkoersen op
balansdatum. De reële waarde van ‘interest-rate
swaps’ wordt berekend als de contante waarde van
de geschatte toekomstige kasstromen.
De voornaamste financiële instrumenten van de
Groep die niet tegen reële waarde gewaardeerd worden zijn geldmiddelen en kasequivalenten, vorderingen en andere vlottende activa, vaste activa, handelsen andere schulden en langetermijnleningen. De
boekwaarde van geldmiddelen en kasequivalenten
benadert sterk de reële waarde gezien hun kortetermijnkarakter. Om dezelfde redenen geldt dat de
boekwaarde op basis van historische kostprijs van
vorderingen en schulden met commercieel gebruikelijke betalingstermijnen een goede benadering is van
de reële waarde. De reële waarde van langetermijnleningen met een vaste rentevoet wordt gebaseerd op
marktnoteringen voor identieke of gelijkaardige
instrumenten, of op courante voorwaarden voor leningen met een zelfde vervaldatum en kredietrisicoprofiel. De reële waardebepaling van langetermijnleningen met een variabele rentevoet houdt alleen
rekening met termijnkoersverschillen.
B. Valutarisico

De Groep sluit termijnwisselcontracten af om het
valutarisico te beperken op transacties als: verkopen,
aankopen, royalties en dividenden. Deze contracten
worden afgesloten met vooraanstaande kredietinstellingen. Bij de initiële toepassing van IAS 39 heeft de
Groep zijn termijnwisselcontracten niet bestempeld
als ‘kasstroomafdekkingen’. Bijgevolg worden wijzigingen in reële waarde tussen twee opeenvolgende
balansdata opgenomen als ‘waardeaanpassingen

financiële instrumenten’ onder ‘niet-operationele
opbrengsten en lasten’. Per 31 december 2004
bedroeg de totale reële waarde van de termijnwisselcontracten € 1 886 (2003: € 1 179), terwijl de afgedekte bedragen er als volgt uitzagen:
in duizend €
TERMIJNWISSELCONTRACTEN

2004

Valuta aangekocht op termijn:
vervallend binnen 6 maand
vervallend over >6 maand

6 670
717
1 404 2 786
8 074

Valuta verkocht op termijn:
vervallend binnen 6 maand
vervallend over >6 maand

2003

3 503

118 595 58 555
9 469
640
128 064 59 195

Tevens engageerde de Groep zich de voorbije jaren
voor een nominaal bedrag van € 264 740 (2003:
€ 260 542) in ‘cross-currency interest-rate swaps’
(CCIRS-contracten), die resulteren in de verplichting
om valutaleningen met bijhorende rentecondities uit te
wisselen tegen euros, US dollars of Britse ponden aan
voorafbepaalde condities. Bij de initiële toepassing van
IAS 39 heeft de Groep het CCIRS-contract dat gekoppeld is aan de euro-obligatielening bestempeld als een
‘reële-waardeafdekking’. Bijgevolg heffen wijzigingen
in reële waarde van het afdekkingsinstrument en de
afgedekte positie elkaar op in de winst- en verliesrekening. De andere CCIRS-contracten beantwoorden
echter niet volledig aan de voorwaarden door IAS 39
gesteld, en worden dan ook niet behandeld als afdekkingsinstrumenten, hoewel zij in de werkelijkheid als
economische afdekking fungeren. Per 31 december
2004 bedroeg de totale reële waarde van CCIRScontracten € 86 347 (2003: € 73 164).
C. Interest-rate exposure

De Groep dekt zich in tegen het renterisico door
gebruik te maken van ‘interest-rate swaps’ (IRScontracten). Het effect van het rentevoetverschil
wordt, gespreid over de looptijd van de gerelateerde
schuld, opgenomen als een correctie op rentelasten.
Van de totale uitstaande schuld per 31 december
2004 was het renterisico op een nominaal bedrag van
€ 110 124 (2003: € 119 083) afgedekt door IRScontracten. Ingedeeld naar vervaltermijnen geeft dit
volgend beeld:
- vervallend binnen het jaar: € 36 708
(2003: € 319);
- vervallend over meer dan één jaar en ten hoogste vijf jaar: € 73 416 (2003: € 98 970);
- vervallend over meer dan 5 jaar: nihil
(2003: € 19 794).
Per 31 december 2004 bedroeg de totale reële
waarde van de IRS-contracten € (4 706), tegenover
€ (9 378) het jaar daarvoor.

D. Kredietrisico

Om het kredietrisico te beheersen heeft de Groep
een kredietbeleid uitgewerkt en wordt de blootstelling aan kredietrisico voortdurend opgevolgd. Van
elke tegenpartij die om een substantieel krediet
verzoekt, wordt de kredietwaardigheid geëvalueerd. Verder wordt het risico afgedekt door
kredietverzekeringspolissen bij een overheidsinstelling en/of een privé-verzekeringsmaatschappij,
en door het systematisch gebruik van kredietinstrumenten zoals bv. documentaire kredieten.
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Bij de initiële toepassing van IAS 39 heeft de Groep
slechts een deel van de IRS-contracten bestempeld
als ‘kasstroomafdekkingen’. Hoewel de Groep IRScontracten, in combinatie met een lening en een
CCIRS-contract, louter en alleen om afdekkingsredenen aangegaan heeft en zeker niet om winst
te maken, dienen deze contracten volgens IAS 39
beschouwd te worden als financiële instrumenten
‘aangehouden voor handelsdoeleinden’ en niet als
afdekkingsinstrumenten.
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Detail van de reële-waardebalans per type van derivaat

in duizend €
ACTIVA
REELE WAARDE VAN KORTE- EN
LANGETERMIJNDERIVATEN

VERPLICHTINGEN

NETTOPOSITIE

2004

2003

2004

2003

2004

2003

Termijnwisselcontracten
Interest-rate swaps
Cross-currency interest-rate swaps

3 621
86 489

1 916
73 629

(1 735)
(4 706)
(142)

(737)
(9 378)
(465)

1 886
(4 706)
86 347

1 179
(9 378)
73 164

NETTOVORDERING / (-VERPLICHTINGEN)

90 110

75 545

(6 583)

(10 580)

83 527

64 965

Financiële instrumenten

Evolutie van de nettopositie op de balans
2003

Per 1 januari
Toename / (afname) via winst- en verliesrekening
Toename / (afname) via afdekkingsreserve
Eerste consolidatie
Uit consolidatie genomen
Omrekeningswinsten / (-verliezen)
Overboekingen

64 965
23 489
1 737
(3)
(6 661)
-

20 740
44 117
9 045
(8 937)
-

NETTOBOEKWAARDE PER 31 DECEMBER

83 527

64 965

Boekingen via winst- en verliesrekening worden uitgelegd in toelichting 4.5. ‘Niet-operationele opbrengsten
en lasten’.
5.18. Overige schulden en overlopende rekeningen (passief)
Overige schulden

in duizend €
NETTOBOEKWAARDE

Per 1 januari
Toename / (afname)
Eerste consolidatie
Uit consolidatie genomen
Omrekenings(winsten) / -verliezen
NETTOBOEKWAARDE PER 31 DECEMBER

De toename in ‘Overige schulden’ heeft te maken
met tijdsverschillen op betalingen.

2004

2003

22 005
(14 685)
1 572
175

12 493
11 700
886
(16)
(3 058)

9 067

22 005

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €

in duizend €
2004

Overlopende rekeningen (passief)

2004 FINANCIEEL OVERZICHT

in duizend €

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €
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NETTOBOEKWAARDE

2004

2003

Per 1 januari
Toename / (afname)
Eerste consolidatie
Uit consolidatie genomen
Omrekenings(winsten) / -verliezen

7 647
(275)
43
(261)

7 662
(790)
1 674
(13)
(886)

NETTOBOEKWAARDE PER 31 DECEMBER

7 154

7 647

6.1. Effect van verwervingen en verkopen van deelnemingen

De eerste consolidatie in 2004 verwijst naar de overname van Solaronics S.A. en de participatieverhoging in Precision Surface Technology Pte Ltd,
voorheen een geassocieerde onderneming.
In 2003 had de eerste consolidatie betrekking op de
participatieverhoging in Contours Ltd, Sorevi S.A.
en Sorevi Savoie S.A., de overnames van Bekaert

Hlohovec, a.s., Bekaert Specialty Films Nordic AB,
Bekaert Specialty Films North Europe AB, Bekaert
CEB Technologies B.V. en Bekaert CEB
Technologies Canada Ltd.
De impact van de verkoop van Bekaert-Stanwick en
Bekaert Consulting, S.L. is verwerkt in uit consolidatie genomen in 2003.

2004 FINANCIEEL OVERZICHT

6. Diverse elementen

in duizend €
2003
2003
Eerste Uit consolidatie
consolidatie
genomen

2003
totaal

Immateriële activa (andere dan goodwill)
Verworven goodwill
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Voorraden
Handelsvorderingen
Andere vorderingen
Geldmiddelen en kasequivalenten
Overlopende rekeningen (actief)
Uitgestelde belastingvorderingen
Voorzieningen
Financiële schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden op ten hoogste één jaar
Handelsschulden
Andere schulden
Overlopende rekeningen (passief)
Uitgestelde belastingverplichtingen

363
499
2 603
288
1 507
9 602
1 359
4 782
111
216
(802)
(1 056)
(1 067)
(3 958)
(4 096)
(43)
(296)

52
34
43 005
214
11 872
16 274
766
2 413
353
988
(1 767)
(2 795)
(5 887)
(10 512)
(15 292)
(1 651)
(2 633)

(393)
(16)
(2 643)
(48)
(7)
(31)
36
261
2 575
13
-

52
34
42 612
198
11 872
13 631
718
2 406
322
988
(1 767)
(2 795)
(5 851)
(10 251)
(12 717)
(1 638)
(2 633)

TOTAAL NETTOACTIVA

10 012

35 434

(253)

35 181

Goodwill ontstaan bij vermelde verwervingen
Tijdsverschil op effectieve kasstromen
Herklassering deelnemingen voorheen
gewaardeerd volgens de ‘equity’-methode
Belangen van derden bij vermelde
verwervingen

13 693
(2 000)

10 038
(4 911)

(146)

10 038
(5 057)

(614)

(5 705)

-

(5 705)

(659)

(503)

-

(503)

BETAALDE OVERNAMEVERGOEDING

20 432

34 353

(399)

33 954

Verworven geldmiddelen en kasequivalenten

(4 782)

(2 413)

7

(2 406)

NETTO UITGAANDE KASSTROOM

15 650

31 940

(392)

31 548

ONDERNEMINGEN

Solaronics S.A.
Precision Surface Technology Pte Ltd

Maand van
verwerving

Bijdrage tot de nettowinst
van de Groep

Maart 2004
Januari 2004

35
161

107

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €

DOCHTERONDERNEMINGEN

2004
Eerste
consolidatie

6.2. Niet in de balans opgenomen verplichtingen
2004 FINANCIEEL OVERZICHT

Per 31 december had de Groep volgende belangrijke verplichtingen:
in duizend €
Zekerheden gesteld bij derden
Verplichtingen tot aankoop van vaste activa
Huurverplichtingen

2004

2003

4 301
479
32 023

4 433
1 730
36 391

De Groep heeft verscheidene huurcontracten aan- wen in België en de VS. De vervaldata van deze
gegaan die geklasseerd worden als operationele huurverplichtingen zijn als volgt verdeeld:
leasing, voornamelijk met betrekking tot gebouin duizend €
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Binnen het jaar
Over meer dan 1 en ten hoogste 5 jaar
Over meer dan 5 jaar

2004

2003

9 917
17 138
4 968

9 974
20 405
6 012

6.3. Verwante partijen

Transacties tussen de onderneming en haar doch- bijgevolg niet opgenomen in deze toelichting.
terondernemingen, die verwante partijen zijn, wer- Transacties met andere verwante partijen worden
den geëlimineerd in consolidatie en worden hieronder toegelicht.
in duizend €

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €

Transacties met joint ventures en geassocieerde ondernemingen

Verkopen van goederen
Aankopen van goederen
Ontvangen royalties en managementvergoedingen
Rente- en soortgelijke opbrengsten
Rente- en soortgelijke lasten
Ontvangen dividenden

Uitstaande balansposities tegenover joint ventures
en geassocieerde ondernemingen

Langetermijnvorderingen
Handelsvorderingen
Overige kortetermijnvorderingen
Langetermijnschulden
Handelsschulden
Overige kortetermijnschulden

2004

2003

14 927
23 694
7 235
81
22 767

7 541
22 278
3 650
362
10
22 056

319
2 909
2 594
267
-

2 937
1 289
3 650
1 623
31

2 927

2 692

208
2 705
87
315

201
1 936
64
51

2
125
-

29
17
-

336
21
-

31
24
31
-

Niet in de balans opgenomen verplichtingen tegenover joint ventures
en geassocieerde ondernemingen

Zekerheden gesteld bij derden uit hoofde van joint ventures
en geassocieerde ondernemingen

Transacties met en uitstaande balansposities tegenover andere verwante partijen
(a) Trans-Easy NV (België)

Verkopen van goederen
Aankopen van goederen
Handelsvorderingen
Handelsschulden

(b) Inpalco sro (Slowakije)

Verkopen van goederen
Aankopen van goederen
Handelsvorderingen
Handelsschulden

(c) Bege sro (Slowakije)

Verkopen van goederen
Aankopen van goederen
Handelsvorderingen
Handelsschulden

zen, eventueel verminderd met een korting in lijn
met de afgenomen hoeveelheden en de relaties
tussen partijen.
De uitstaande bedragen zijn niet verpand en
zullen afgewikkeld worden in contanten. Er werden geen waarborgen gegeven of ontvangen.
Tevens werden geen provisies opgezet voor
dubieuze vorderingen met betrekking tot de
bedragen die door verwante partijen verschuldigd zijn.

2004 FINANCIEEL OVERZICHT

Baron Leon Bekaert, een lid van de Raad van
Bestuur, heeft ofwel een beslissende invloed
ofwel gezamenlijke zeggenschap in elk van de
ondernemingen (a), (b) en (c) vermeld als
verwante partijen, die als onderaannemers
werkzaam zijn in de productie van poorten en
benodigdheden voor afrasteringen Europa.
De verkopen van goederen aan verwante partijen werden verrekend tegen prijzen die ook
gebruikelijk zijn bij verkoop aan derden.
Aankopen werden verrekend tegen marktprij-

in duizend €
2003

Aantal personen
Vaste vergoedingen
Variabele vergoedingen

14
1 808
890

13
1 850
370

Totaal brutovergoedingen

2 698

2 220

22 000

1 600

17

20

3 019
1 712
761

3 310
952
732

205
399
-

247
468
-

Aantal toegekende warranten / opties (stock option plan)
Senior-managementvergoedingen

Aantal personen
Kortetermijnpersoneelsbeloningen
Basisvergoedingen
Variabele vergoedingen
Vergoedingen als bestuurders bij dochterondernemingen
Vergoedingen na uitdiensttreding
Toegezegd-pensioenregelingen
Toegezegde-bijdragenregelingen
Andere langetermijnpersoneelsbeloningen
Ontslagvergoedingen
Totaal brutovergoedingen

Aantal toegekende warranten / opties (stock option plan)

6 469

5 710

50 420

9 230

Senior management omvat alle Group Executive
Vice Presidents en Group Vice Presidents.

6.4. Gebeurtenissen na balansdatum

Op 12 januari 2005 ondertekende de Groep een overeenkomst voor de verkoop van het bedrijfssegment
afrasteringen Europa aan Gilde, een van de toonaangevende investeringsmaatschappijen in Europa, voor
een ondernemingswaarde van € 281,5 miljoen. De
verkoopstransactie werd afgesloten op 1 maart 2005,
maar de zeggenschap over afrasteringen Europa werd
afgestaan aan de overnemer op 1 januari 2005. Als

gevolg van deze transactie wordt afrasteringen
Europa behandeld als een ‘bedrijfsactiviteit die beëindigd wordt’ volgens IAS 35 (zie toelichting 1
‘Samenvatting van de belangrijkste waarderingsregels’ en toelichting 2 ‘Impact van beëindiging van
bedrijfsactiviteiten’). De verwachte meerwaarde op
deze transactie bedraagt € 56 miljoen.

6.5. Niet-auditopdrachten uitgevoerd door de Commissaris
en aanverwante personen

Gedurende 2004 werden er door de commissaris en
met hem beroepshalve in samenwerkingsverband
opererende personen bijzondere opdrachten uitgevoerd ten belope van € 1 102. Deze opdrachten
betroffen in essentie verdere assurance-opdrachten

(€ 251), belastingadviesdiensten (€ 643) en andere
eenmalige niet-controlediensten (€ 208). Deze
bijzondere opdrachten werden goedgekeurd door
het statutair audit comité.
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2004
Bestuurdersvergoedingen

6.6. Dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde ondernemingen
2004 FINANCIEEL OVERZICHT

A. DOCHTERONDERNEMINGEN
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MET INDUSTRIELE ACTIVITEIT
EUROPA

Bekaert Advanced Coatings
Bekaert Bohumín s.r.o.
Bekaert CEB Technologies B.V.
Bekaert Combustion Technology B.V.
Bekaert Combustion Technology NV
Bekaert Deutschland GmbH
Bekaert Dymonics GmbH
Bekaert Fencing España, S.L.
Bekaert Fencing Limited
Bekaert Fencing NV
Bekaert Fencing S.A.
Bekaert Fencing S.p.A.
Bekaert Fencing Sp.z o.o.
Bekaert Fibre Processing Systems
Bekaert France S.A.
Bekaert Hemiksem
Bekaert Hlohovec, a.s.
Bekaert Indoor Safety B.V.
Bekaert Petrovice s.r.o.
Bekaert Progressive Composites, S.A.
Bekaert Slovakia, s.r.o.
Bekintex
Industrias del Ubierna, S.A.
Sobelcard
Solarelec SAS
Solaronics S.A.
Sorevi S.A.
Tinsley Wire (Ireland) Limited
Werler Drahtwerke GmbH
NOORD-AMERIKA

Bekaert CEB Technologies Canada Ltd
Bekaert Combustion Technology Corporation
Bekaert Corporation
Bekaert Progressive Composites Corporation
Bekaert Specialty Films, LLC
Rotar, Inc.
Titan Steel & Wire Co. Ltd
LATIJNS-AMERIKA

Bekaert Sistemas de Combustão e Tecnologia – BCT Ltda.
AFRIKA

Bekaert Bastion (Pty) Ltd
AZIE

Bekaert Binjiang Steel Cord Co., Ltd
Bekaert Industries Private Limited
Bekaert Jiangyin Steel Cord Company Limited
Bekaert-Jiangyin Wire Products Co., Ltd
Bekaert New Materials (Suzhou) Co., Ltd
Bekaert Precision Surface Technology (Suzhou) Co., Ltd
Bekaert (Shandong) Tire Cord Co., Ltd
Bekaert Shenyang Steel Cord Co., Ltd
Bekaert Technology and Engineering (Jiangyin) Co. Ltd
Bekaert Toko Metal Fiber Co., Ltd
Bekinit Kabushiki Kaisha
Beksa Celik Kord Sanayi ve Ticaret A.S.
China Bekaert Steel Cord Company Limited
Precision Surface Technology Pte Ltd
PT. Bekaert Indonesia
Shanghai Bekaert Ergang Company Limited

%

Deinze, België
Bohumín, Tsjechië
Eindhoven, Nederland
Assen, Nederland
Zwevegem, België
Schwalmtal, Duitsland
Bad Homburg, Duitsland
Burgos, Spanje
Sheffield, Verenigd Koninkrijk
Zwevegem, België
Bourbourg, Frankrijk
Tortoreto, Italië
Kotlarnia, Polen
Wevelgem, België
Charleville-Mézières, Frankrijk
Hemiksem, België
Hlohovec, Slowakije
Ede, Nederland
Petrovice, Tsjechië
Munguía,v Spanje
Sládkovicovo, Slowakije
Wetteren, België
Burgos, Spanje
Zwevegem, België
Champagne au Mont dOr, Frankrijk
Armentières, Frankrijk
Limoges, Frankrijk
Dublin, Ierland
Werl, Duitsland

100
100
100
75
75
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
75
75
87
100
100

Calgary, Canada
Wilmington (Delaware), VS
Wilmington (Delaware), VS
Atlanta (Georgia), VS
Wilmington (Delaware), VS
Minneapolis (Minnesota), VS
Surrey (BC), Canada

100
75
100
80
100
100
70

São Bernardo, Brazilië

100

Blackheath, Zuid-Afrika

60

Jiangyin, China
Taluka Shirur, District Pune, India
Jiangyin, China
Jiangyin, China
Suzhou, China
Suzhou, China
Weihai, China
Shenyang, China
Jiangyin, China
Tokio, Japan
Miyashiro-Machi, Japan
Istanboel, Turkije
Jiangyin, China
Singapore
Karawang, Indonesië
Shanghai, China

90
100
90
90
100
67
100
98
100
70
60
50
90
67
100
70

Bekaert (Schweiz) AG
Bekaert A/S
Bekaert Asia
Bekaert-CMTM GmbH
Bekaert Combustion Technology Limited
Bekaert France SAS
Bekaert Ges.m.b.H.
Bekaert Limited
Bekaert Norge A/S
Bekaert Portugal Lda
Bekaert Specialty Films Nordic AB
Bekaert Specialty Films (UK) Ltd
Bekaert Svenska AB
Bekaert Wire o.o.o.
Imaware
Joseph Sykes Brothers Limited
Leon Bekaert S.p.A.
Solaronics AB
Solaronics GmbH
Solaronics Oy
NOORD-AMERIKA

Bekaert Specialty Films (Canada), Inc.
Bekaert Solaronics Inc.
Bellmont Inc.
LATIJNS-AMERIKA

Bekaert Specialty Films de Mexico, SA de CV
Bekaert Trade Latin America N.V.
Bekaert Trade Mexico, S. de R.L. de C.V.
Specialty Films de Services Company, SA de CV
AZIE

Bekaert Hong Kong Limited
Bekaert Korea Ltd
Bekaert Management (Shanghai) Co., Ltd
Bekaert Singapore Pte Ltd
Bekaert Specialty Films (SEA) Pte Ltd
SAM Logistics (Shanghai) Co., Ltd
AUSTRALIE

Bekaert Specialty Films Australia Pty Ltd

%

Baden, Zwitserland
Roskilde, Denemarken
Zwevegem, België
Saalfeld, Duitsland
Hinckley, Verenigd Koninkrijk
Antony, Frankrijk
Wenen, Oostenrijk
Sheffield, Verenigd Koninkrijk
Frogner, Noorwegen
Lissabon, Portugal
Rimbo, Zweden
Worcestershire, Verenigd Koninkrijk
Göteborg, Zweden
Moskou, Rusland
Zwevegem, België
Sheffield, Verenigd Koninkrijk
Trezzano Sul Naviglio, Italië
Vänusborg, Zweden
Achim, Duitsland
Vantaa, Finland

100
100
100
100
75
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
75
75
75

Oakville, Canada
Marietta, VS
Atlanta, VS

100
75
75

Monterrey, Mexico
Curaçao, Nederlandse Antillen
Mexico City, Mexico
Monterrey, Mexico

100
100
100
100

Hong Kong, China
Seoel, Korea
Shanghai, China
Singapore
Singapore
Shanghai, China

100
100
100
100
100
100

Seven Hills, Australië

100

Dublin, Ierland
Dublin, Ierland
Zwevegem, België
Contagem, Brazilië
Zwevegem, België
Friedrichsdorf, Duitsland
Dordrecht, Nederland
Burgos, Spanje
Wilmington (Delaware), VS
Dordrecht, Nederland
Antony, Frankrijk
Sheffield, Verenigd Koninkrijk

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

FINANCIELE ONDERNEMINGEN

Becare Limited
Bekaert (Ireland) Limited
Bekaert Coördinatiecentrum
Bekaert do Brasil
Bekaert Engineering
Bekaert GmbH
Bekaert Holding B.V.
Bekaert Ibérica Holding, S.L.
Bekaert North America Management Corporation
Bekpart B.V.
Société de Participations Financières Bekaert
Sentinel Garden Products Limited

%
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VERKOOPKANTOREN, MAGAZIJNEN EN ANDERE
EUROPA
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MET INDUSTRIELE ACTIVITEIT
EUROPA

Bekaert Handling A/S
Bekaert Handling Limited
Bekaert Handling SNC
Benitis Technologie Innovation Surfaces S.A.
Bruker Technik GmbH
Spaleck-Bekaert GmbH & Co. KG
NOORD-AMERIKA

Wire Rope Industries Ltd
LATIJNS-AMERIKA

112

Acma S.A.
Acmanet S.A.
Belgo Bekaert Arames Ltda.
Belgo Bekaert Nordeste S.A.
BMB-Belgo Mineira Bekaert Artefatos de Arame Ltda.
Cimaf Cabos S.A.
Ideal Alambrec S.A.
Industrias Chilenas de Alambre Inchalam S.A.
Procables S.A.
Productora de Alambres Colombianos S.A. – Proalco S.A.
Productos de Acero Cassadó S.A.
Productos de Acero S.A. – Prodinsa
Transportes Puelche Limitada
Vicson, S.A.
AUSTRALIE

Bekaert Australia Steel Cord Pty Ltd

%

Middelfart, Denemarken
Spennymoor, Verenigd Koninkrijk
Saint Clément des Levées, Frankrijk
Chelles, Frankrijk
Schramberg, Duitsland
Bocholt, Duitsland

50
50
50
25
50
50

Pointe-Claire, Canada

48

Santiago, Chili
Santiago, Chili
Contagem, Brazilië
Feira de Santana, Brazilië
Vespasiano, Brazilië
São Paulo, Brazilië
Quito, Ecuador
Talcahuano, Chili
Callao, Peru
Bogota, Colombië
Callao, Peru
Maipu, Chili
Talcahuano, Chili
Valencia, Venezuela

50
50
45
45
45
48
50
50
46
50
42
48
50
50

North Shore, Australië

50

VERKOOPKANTOREN, MAGAZIJNEN EN ANDERE
EUROPA

Bekaert Faser Vertriebs GmbH
LB Systemer A/S
Netlon Sentinel Limited
SCI La Haie Briffault
LATIJNS-AMERIKA

Prodalam Argentina S.A.
Productos de Alambre Prodalam S.A.
Productos de Manejo de Fluidos S.A.
AUSTRALIE

Bekaert Handling (Australia) Pty. Ltd.

%

Idstein, Duitsland
Copenhagen, Denemarken
Sheffield, Verenigd Koninkrijk
Saint Clément des Levées, Frankrijk

50
50
50
50

Buenos Aires, Argentinië
Santiago, Chili
Maipu, Chili

50
50
50

Sydney, Australië

50

FINANCIELE ONDERNEMINGEN

Acma Inversiones S.A.
Alambres Andinos S.A. (Alansa)
Bekaert Handling France SAS
Bekaert Handling Group A/S
Impala S.A.
Instafer S.A.
Inversiones Y Manufacturas del Metal – Manumetal Ltda
InverVicson, S.A.
Numelino S.A.

%

Talcahuano, Chili
Quito, Ecuador
Saint Clément des Levées, Frankrijk
Kopenhagen, Denemarken
Panama, Panama
Santiago, Chili
Talcahuano, Chili
Valencia, Venezuela
Panama, Panama

50
50
50
50
50
50
50
50
50

C. GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Pindurg S.L.
AZIE

Jiangyin Fasten-Bekaert Optical Cable Steel Products Co., Ltd

%

Briviesca (Burgos), Spanje

33

Jiangyin, China

30

WIJZIGINGEN IN 2004
1. Nieuwe deelnemingen
DOCHTERONDERNEMINGEN

Bekaert Binjiang Steel Cord Co., Ltd
Bekaert Management (Shanghai) Co., Ltd
Bekaert New Materials (Suzhou) Co., Ltd
Bekaert Precision Surface Technology (Suzhou) Co., Ltd
Bekaert Sistemas de Combustão e Tecnologia – BCT Ltda.
Bekaert Solaronics Inc.
Bellmont Inc.
Solarelec SAS
Solaronics AB
Solaronics GmbH
Solaronics Oy
Solaronics S.A.

%

Jiangyin, China
Shanghai, China
Suzhou, China
Suzhou, China
São Bernardo, Brazilië
Marietta, VS
Atlanta, VS
Champagne au Mont dOr, Frankrijk
Vänusborg, Zweden
Achim, Duitsland
Vantaa, Finland
Armentières, Frankrijk

90
100
100
67
100
75
75
75
75
75
75
75

JOINT VENTURES

Bekaert Handling (Australia) Pty. Ltd.
InverVicson, S.A.

%

Sydney, Australië
Valencia, Venezuela

50
50

2. Toename / afname van het aandeel in bestaande deelneming
DOCHTERONDERNEMINGEN

Bekaert Indoor Safety B.V.
Imaware
Precision Surface Technology Pte Ltd

Ede, Nederland
Zwevegem, België
Singapore

Van 95 naar 100%
Van 75 naar 100%
Van 33 naar 67%

JOINT VENTURES

Bekaert Handling Systems AB
Bekaert Handling Systems Ltd
Procables S.A.

Stockholm, Zweden
Van 50 naar 0%
Droitwitch, Verenigd Koninkrijk Van 50 naar 0%
Callao, Peru
Van 45 naar 46%

3. Fusies / omvormingen
DOCHTERONDERNEMINGEN

Bekaert Beheer B.V.
Bekaert Dymonics
Bekaert Nederland B.V.
Bekaert Specialy Films Nordic AB
Sorevi Savoie S.A.

Gefusioneerd in Bekaert Holding B.V.
Gefusioneerd in Bekaert Advanced Coatings
Gefusioneerd in Bekaert Holding B.V.
Gefusioneerd in Bekaert Specialty Films North
Europe AB
Gefusioneerd in Sorevi S.A.

JOINT VENTURES

VBS Wire Company
4. Naamsveranderingen

Bekaert Advanced Coatings
Bekaert Bastion (Pty) Ltd
Bekaert Specialty Films Nordic
Belgo Bekaert Arames Ltda.
Belgo Bekaert Nordeste S.A.
5. Stopzetting

Bekaert Building Products Pty Ltd
Bekaert Timeda B.V.
Imperial Eagle
Innovative Sputtering Technology

Gefusioneerd in Numelino S.A.
Voorheen Bekaert VDS
Voorheen Bekaert Bastion Fencing (Pty) Ltd
Voorheen Bekaert Specialty Films
North Europe AB
Voorheen Belgo Bekaert Arames S.A.
Voorheen Jossan S/A
Sydney, Australië
Enschede, Nederland
Hinckley, Verenigd Koninkrijk
Zulte, België
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BEEINDIGING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN (zie toelichting 2.)
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DOCHTERONDERNEMINGEN
MET INDUSTRIELE ACTIVITEIT
EUROPA

Bekaert Deutschland GmbH
Bekaert Fencing España, S.L.
Bekaert Fencing Limited
Bekaert Fencing NV
Bekaert Fencing S.A.
Bekaert Fencing S.p.A.
Bekaert Fencing Sp.z o.o.
Bekaert France S.A.
Werler Drahtwerke GmbH
AFRIKA

Bekaert Bastion (Pty) Ltd
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Schwalmtal, Duitsland
Burgos, Spanje
Sheffield, Verenigd Koninkrijk
Zwevegem, België
Bourbourg, Frankrijk
Tortoreto, Italië
Kotlarnia, Polen
Charleville-Mézières, Frankrijk
Werl, Duitsland
Blackheath, Zuid-Afrika

SALES OFFICE
EUROPA

Bekaert Portugal Lda

Lissabon, Portugal

FINANCIAL COMPANY

Société de Participations Financières Bekaert

Antony, Frankrijk

GEASSOCIEERDE ONDERNEMING
MET INDUSTRIELE ACTIVITEIT
EUROPA

Pindurg S.L.

Briviesca (Burgos), Spanje

Jaarverslag van de Raad van
Bestuur en jaarrekening van
NV Bekaert SA
Statutaire jaarrekening

Deze verslagen zijn, op verzoek, beschikbaar op
volgend adres:
NV Bekaert SA
President Kennedypark 18
BE - 8500 KORTRIJK
De commissaris heeft een goedkeurende verklaring
zonder voorbehoud gegeven met betrekking tot de
statutaire jaarrekening van NV Bekaert SA.

VERKORTE RESULTATENREKENING
JAREN AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER

Omzet
Bedrijfsresultaat
Financiële resultaten
Uitzonderlijke resultaten
Winstbelastingen
WINST / (VERLIES) VAN HET BOEKJAAR

in duizend €
2004

2003

619 965
35 858
50 593
(26 047)
(2 727)

496 492
10 693
151 822
(45 946)
-

57 677

116 569

VERKORTE BALANS NA RESULTAATSVERWERKING

in duizend €

31 DECEMBER

2004

2003

VASTE ACTIVA

1 383 053

1 358 168

Oprichtingskosten en immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

25 247
73 524
1 284 282

31 688
78 383
1 248 097

VLOTTENDE ACTIVA

267 839

220 856

TOTAAL DER ACTIVA

1 650 892

1 579 024

EIGEN VERMOGEN

807 029

801 775

Kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Wettelijke reserve
Belastingsvrije reserve
Beschikbare reserves en overgedragen resultaten

171 000
249
1 995
17 100
3 606
613 079

170 000
1 995
17 000
612 780

87 255

68 292

SCHULDEN

756 608

708 957

Schulden op meer dan één jaar
Schulden op ten hoogste één jaar

369 368
387 240

439 368
269 589

1 650 892

1 579 024

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

TOTAAL DER PASSIVA
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Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €

De statutaire jaarrekening van de moedermaatschappij NV Bekaert SA wordt hierna in verkorte vorm weergegeven.
In overeenstemming met de Belgische vennootschapswetgeving werden het jaarverslag en de jaarrekening van NV Bekaert SA en het verslag van de
Commissaris neergelegd bij de Nationale Bank van
België.
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Informatie met betrekking tot de moedermaatschappij

personen bijzondere opdrachten uitgevoerd ten
belope van € 760. Deze opdrachten betroffen in
De waarderings- en omrekeningsregels gebruikt essentie verdere assurance-opdrachten (€ 234),
voor de statutaire jaarrekening van de moedermaat- belastingadviesdiensten (€ 362), en andere nietschappij zijn gebaseerd op het Belgisch boekhoud- controlediensten (€164). De bijzondere opdrachten
recht.
werden goedgekeurd door het statutair audit comité.
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Waarderingsregels

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend €
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Samenvatting van het jaarverslag van
de Raad van Bestuur

De omzet bedroeg € 619 965 en was 25% hoger dan
in voorgaand jaar. Voor de geavanceerde draadproducten steeg de omzet met 13%, vooral ten gevolge
van hogere verkoopprijzen (noodzakelijk door de
gestegen grondstofprijzen) en het volume met 3%.
De omzet binnen de vezeltechnologie steeg met 7%.
Ten gevolge van de expansieprogrammas in Europa
en Azië, steeg de omzet van de afdeling engineering
met 144% ten opzichte van vorig jaar.
Het bedrijfsresultaat bedroeg € 35 858 (2003:
€ 10 693). De resultaatsverbetering werd niet enkel
veroorzaakt door de hierboven vermelde stijging van
het verkoopsvolume en de hoge activiteitsgraad in
de afdeling engineering, maar eveneens door de
impact van de FIFO-waardering ten gevolge van aanzienlijke prijsstijgingen van grondstoffen. Hogere ontvangsten van royalties werden gecompenseerd door
gestegen voorzieningen voor pensioenverplichtingen.
De financiële resultaten, € 50 593, waren aanzienlijk
lager dan in 2003 (€ 151 822) wegens de lagere ontvangsten van financiële vaste activa. In 2004 werden
geen dividenden ontvangen van het Bekaert
Coördinatiecentrum, Tinsley Wire Limited en Bekaert
Holding.
De uitzonderlijke resultaten waren negatief ten belope van € 26 047 (2003: € 45 946) voornamelijk ten
gevolge van geboekte waardeverminderingen op
financiële vaste activa (Bekaert Handling Group A/S,
Sobelcard, Bekaert Progressive Composites, S.A.)
en een voorziening voor betwistingen inzake personeelsbeloningen.
De nettowinst van het jaar eindigend op 31 december 2004 bedroeg € 57 677, in vergelijking met een
winst van € 116 569 in 2003.
Werkzaamheden van de Commissaris en
aanverwante personen

In 2004 werden er door de Commissaris en met hem
beroepshalve in samenwerkingsverband opererende

Milieuprogramma

De provisie voor milieusanering bedraagt € 14 786
(2003: € 13 945), als gevolg van bijkomende voorzieningen van € 1 340 en terugnemingen van uitgaven van € 500.
Informatie omtrent onderzoek en
ontwikkeling

Meer informatie omtrent de activiteiten van de
onderneming inzake onderzoek en ontwikkeling
vindt u in het Verslag van de Raad van Bestuur.
Belangenconflicten

Zoals wettelijk voorzien in het vennootschapsrecht
en zoals ook voorgeschreven in het ‘Charter of the
Board’, wordt van de leden van de Raad van
Bestuur verwacht dat ze de voorzitter vooraf informeren over agendapunten waaromtrent zij rechtstreeks of onrechtstreeks een met de onderneming
strijdig belang van vermogensrechtelijke aard hebben en dat zij zich onthouden van deelname aan
de beraadslaging en de stemming daarover. In
2004 namen noch Sir Anthony Galsworthy, noch
M. Bernard van de Walle de Ghelcke deel aan de
bespreking en stemming aangaande de vrijwaring
door de onderneming van hun burgerlijke aansprakelijkheid als bestuurder. Voor meer bijzonderheden verwijzen wij naar het hoofdstuk ‘Verklaring
over Goed Bestuur’ in dit jaarverslag.
Staat van het kapitaal

Sinds de publicatie van het jaarverslag 2003 werden, in toepassing van de Wet van 2 maart 1989,
tien nieuwe kennisgevingen ontvangen van deelnemingen in de effecten die het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Stichting Administratiekantoor Bekaert
Chasséveld 1, Breda (Nederland) *
Gemeenschappelijk gevolmachtigde, in naam van natuurlijke
personen, Mr. X. Oberson, 20 rue de Candolle,
Geneva (Zwitserland) *
Beauval Enterprises Corp., 325 Waterfront Drive,
Tortola (Britise Maagden-eilanden)
Tirhold Inc., Bank of America Building,
50th Street 5, Panama (Rep. of Panama)
HLF S.p.r.l., square Vergote 19, Brussel *
N.V. BSI, Schoonberg 15, Aalter *
S.A. Berfin, Drève L. Chaudoir 16, Brussel
Millenium 3 S.A., av. N. Plissart 8, Brussel *
Velge & C° N.V. in vereffening, Keizerstraat 13, Antwerpen *
N.V. De Sneppe, Kortrijkstraat 11, Zwevegem *
S.A. Subeco, rue Guimard 19, Brussel *
Brocsa S.A., av. De Fré 225, Brussel *
TOTAAL

Datum van
kennisgeving

Aantal
aandelen

% t.o.v.
totaal aantal
aandelen

31.12.04

4 741 750

21,68

31.10.96

2 223 140

10,16

31.12.04

1 000 985

4,58

31.12.04
31.12.04
31.12.04
31.12.04
31.12.04
31.12.04
31.12.04
01.03.99
31.12.04

1 000 985
76 820
56 000
30 640
30 000
19 000
17 460
12 600
0

4,58
0,35
0,25
0,14
0,14
0,09
0,08
0,05
0,00

9 209 380

42,10

* Deze vennootschappen en natuurlijke personen, verbonden door hun gezamenlijke controle van de Stichting
Administratiekantoor Bekaert, hebben samen met de Stichting Administratiekantoor Bekaert 7 176 770 aandelen (32,81%).

Voorstel van resultaatsverwerking
van NV Bekaert SA 2004

Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om
het brutodividend te verhogen met 7% tot € 1,875.
Naar aanleiding van de viering van het 125-jarig
bestaan van Bekaert in 2005, zal bovendien voorgesteld worden het dividend uitzonderlijk te verhogen
met € 0,125. Indien beide voorstellen aanvaard worden, kan een brutodividend van € 2 per aandeel uitgekeerd worden. Dit stemt overeen met een
nettodividend per aandeel van € 1,5. Het nettodividend voor aandelen vergezeld van een VVPR-strip,
die recht geeft op een verminderde roerende voorin €
heffing van 15%, zal in dat geval € 1,7 bedragen.
Brutodividenden
43 747 410 Deze dividenden zullen vanaf 18 mei 2005 betaalToevoeging aan de wettelijke reserve
100 000
Toevoeging aan de overige reserves
2 376 681 baar gesteld worden in euro, tegen afgifte van diviOverdracht naar volgend jaar
32 810 558 dendbewijs nr. 6 aan de loketten van
- ING Bank, Fortis Bank, KBC Bank, Bank
79 034 649
Degroof en Dexia Bank in België;
- Société Générale in Frankrijk;
Op basis van de bijzonder sterke prestaties van
- ABN-AMRO Bank in Nederland;
Bekaert in 2004 en van het vertrouwen in de toe- UBS in Zwitserland.
komst, zal de Raad van Bestuur aan de Algemene

De winst van het boekjaar 2004, na belastingen,
bedraagt € 57 676 634 tegenover een winst van
€ 116 568 856 over het boekjaar 2003. Een bedrag
van € 3 606 312 werd overgeboekt naar de belastingsvrije reserves. De overdracht van de winst van
vorige boekjaren bedraagt € 24 964 327. De te
bestemmen winst bedraagt bijgevolg € 79 034 649.
Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van 11 mei 2005 zal de Raad van Bestuur voorstellen om de bovenvermelde winst als volgt te verdelen:

Statutaire benoemingen

Op datum van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders vervalt het mandaat van volgende
bestuurders:
Gary J. Allen
Baron Georges Jacobs

De Raad van Bestuur stelt voor de de volgende
personen te herverkiezen als bestuurder voor een
mandaat van drie jaar tot en met de Algemene
Vergadering van het jaar 2008:
Gary J. Allen
Baron Georges Jacobs
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Verslag van de commissaris
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Aan de Aandeelhouders

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij u verslag uit over de uitvoering van de
controleopdracht die ons werd toevertrouwd. Wij hebben de controle uitgevoerd van de bijgevoegde
geconsolideerde jaarrekening van NV BEKAERT SA en haar dochterondernemingen (‘de Onderneming’),
opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, over het boekjaar afgesloten op
31 december 2004. Deze omvat de geconsolideerde balans, alsmede de bijhorende geconsolideerde
resultatenrekening, de geconsolideerde staat van de wijzigingen in kasmiddelen en de geconsolideerde
staat van de wijzigingen in het eigen vermogen. Het balanstotaal bedraagt EUR 2.189.347 (000) en de
resultatenrekening sluit af met een winst van het boekjaar van EUR 167.604 (000). Wij hebben de jaarrekeningen van sommige ondernemingen verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode niet gecontroleerd. Het aandeel van de Onderneming in het eigen vermogen van deze ondernemingen bedraagt
EUR 166.507 (000). Het aandeel van deze ondernemingen in de geconsolideerde winst van het boekjaar
is een winst van EUR 45.658 (000). De jaarrekeningen van deze ondernemingen werden gecontroleerd
door andere accountants die ons hun verslagen ter beschikking stelden. Onze verklaring over de bijgevoegde geconsolideerde jaarrekening, voorzover het bedragen betreft met betrekking tot deze ondernemingen, is uitsluitend gesteund op de verslagen van deze accountants.
Verklaring zonder voorbehoud over de bijgevoegde geconsolideerde jaarrekening

Onze controles werden verricht overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze
beroepsnormen eisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang
bevat, rekening houdend met de Belgische wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van het geconsolideerde geheel, alsook met de procedures van interne controle. Wij hebben de voor onze controles vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van
steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. Wij hebben de waarderingsregels, de consolidatiegrondslagen, de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen die de onderneming maakte en de voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening in haar
geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden en de verslagen van andere accountants een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel.
Naar ons oordeel, gebaseerd op onze onderzoeken en de verslagen van andere accountants, geeft de bijgevoegde geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de financiële toestand van NV Bekaert SA
en haar dochterondernemingen per 31 december 2004, van de geconsolideerde resultaten van hun werkzaamheden, de wijzigingen in kasmiddelen en de wijzigingen in eigen vermogen voor het boekjaar afgesloten op die datum, in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards goedgekeurd
door de EU. De geconsolideerde jaarrekening werd opgemaakt overeenkomstig de geldende Belgische wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften voor geconsolideerde jaarrekeningen en bijhorende toelichtingen.
Bijkomende verklaringen

Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen:
Het geconsolideerde jaarverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 bevat de door het
Wetboek van Vennootschappen vereiste gegevens en stemt overeen met de geconsolideerde jaarrekening.
De Commissaris
DELOITTE & PARTNERS Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door

Guy Wygaerts

16 maart 2005

Geert Verstraeten

Bekaert Group Executive
Julien De Wilde
Bert De Graeve
Georges Brys
Marc Vandecasteele
Henri-Jean Velge

Chief Executive Officer
Chief Financial and Administration Officer
Advanced materials and advanced coatings
Advanced wire products
Advanced wire products and fencing systems Europe

Group Vice Presidents
Jacques Anckaert
Daniël Chambaere
Alfons De Knijf
Marc de Sauvage
Mark Goyens
Pol Huysentruyt
Lieven Larmuseau
Peter Ramaut
Geert Roelens
Herman Vandaele
Frans Van Giel
Geert Van Haver
Geert Voet

Investor relations
Advanced wire products
Human Resources Belgium
Bekaert Engineering
Human Resources worldwide
Strategic projects
Purchasing
Fencing systems Europe
Advanced wire products
Bekaert Asia
Business development
Advanced wire products
Advanced wire products

Algemeen Secretaris
Bert De Graeve

Commissaris-revisor

Deloitte & Partners Bedrijfsrevisoren

Investor relations

Corporate communicatie

Documentatie

Jacques Anckaert

Françoise Vanthemsche

www.bekaert.com

Tel.: +32 56 23 05 72
Tel.: +32 56 23 05 71
Fax: +32 56 22 85 57
Fax: +32 56 23 05 48
investor.relations@bekaert.com press@bekaert.com

info@bekaert.com

Het jaarverslag over het boekjaar 2004 is beschikbaar op het internet in het Nederlands, Frans en
Engels op het adres www.bekaert.com. Downloaden kan met AdobeTM als .pdf-bestand.

Françoise Vanthemsche, Corporate Communication Manager
Coördinatie: An Goedgezelschap
Grafische vormgeving: www.ogilvy.be
Druk: Lannoo – België
Verantwoordelijke uitgever:

NV Bekaert SA

President Kennedypark 18
BE-8500 Kortrijk
Tel.: + 32 56 23 05 11
Fax: + 32 56 23 05 43
BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk
www.bekaert.com

Bekaert is wereldleider in geavanceerde metaaltransformatie en
in geavanceerde materialen en deklagen.
Alle namen van Bekaert-vennootschappen zijn merken eigendom van Bekaert.
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