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Nr. 0405.388.536

NAT. Datum neerlegging

Blz.

1

EUR

E.

D.

VOL 1.1

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)
NAAM:

NV BEKAERT SA

Rechtsvorm: NV
Adres: Bekaertstraat

Nr.: 2

Postnummer: 8550

Gemeente: Zwevegem

Land: België
Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Kortrijk
Internetadres *:
Ondernemingsnummer

0405.388.536

9/03/2007
DATUM
van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van

9/05/2007

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

1/01/2006

tot

31/12/2006

Vorig boekjaar van

1/01/2005

tot

31/12/2005

De bedragen van het vorige boekjaar zijn

/

zijn niet ** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de
onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN
BARON BUYSSE CMG, CBE

Beroep : Voorzitter raad v bestuur NV Bekaert SA

p.a. NV Bekaert SA, Diamant Building, A. Reyersl 80 , 1030 Brussel 3, België
Functie : Voorzitter van de raad van bestuur
Mandaat : 10/05/2006 - 13/05/2009
ALBRECHT DE GRAEVE

Beroep : Gedelegeerd bestuurder NV Bekaert SA

p.a. NV Bekaert SA, President Kennedypark 18 , 8500 Kortrijk, België
Functie : Gedelegeerd bestuurder
Mandaat : 10/05/2006 - 13/05/2009
GARY J. CBE ALLEN

Beroep : Director of the London Stock Exchange

Green Farm, Back Lane, Shustoke - , Warwickshire B46 2AP, Verenigd Koninkrijk
Functie : Bestuurder
Mandaat : 11/05/2005 - 14/05/2008
POL BAMELIS

Beroep : Bestuurder van vennootschappen

p.a. P. Bamelis N.V., Strandstraat 2 , 8300 Knokke-Heist, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 12/05/2004 - 9/05/2007

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

JAARVERSLAG, VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

Totaal aantal neergelegde bladen:
60
omdat ze niet dienstig zijn: 5.1, 5.16, 5.2.4, 5.3.4, 5.5.2
Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Nummers van de secties van het standaardformulier die niet werden neergelegd

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

De Heer Albrecht De Graeve

Baron Buysse

Gedelegeerd bestuurder

Voorzitter Raad van bestuur

* Facultieve vermelding.
** Schrappen wat niet van toepassing is.
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LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

BARON BEKAERT LEON

Beroep : Bestuurder van vennootschappen

Hoekestraat 25 , 8340 Damme, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 10/05/2006 - 13/05/2009
ROGER DALLE

Beroep : Bestuurder van vennootschappen

Rue de Belle Vue 20 , 1050 Brussel 5, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 12/05/2004 - 9/05/2007
GRAAF de LIEDEKERKE CHARLES

Beroep : Bestuurder van vennootschappen

Nestor Plissartlaan 8 , 1040 Brussel 4, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 10/05/2006 - 13/05/2009
FRANCOIS de VISSCHER

Beroep : President, de Visscher & Co. LLC (VS)

p.a. de Visscher & Co. LLC, Two Greenwich Office - , Park, Greenwich, Connecticut 06831, Verenigde Staten van Amerika
Functie : Bestuurder
Mandaat : 12/05/2004 - 9/05/2007
JULIEN DE WILDE

Beroep : Bestuurder van vennootschappen

Jabekestraat 49 , 9230 Wetteren, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 10/05/2006 - 13/05/2009
SIR GALSWORTHY ANTHONY KCMG

Beroep : Adviseur voor Standard Chartered Bank

Church Path 11, Merton Park - , London SW19 3HJ, Verenigd Koninkrijk
Functie : Bestuurder
Mandaat : 12/05/2004 - 9/05/2007
BARON JACOBS GEORGES

Beroep : Voorzitter RvB UCB en Delhaize Group

p.a. UCB, Researchdreef 60 , 1070 Brussel 7, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 11/05/2005 - 9/05/2007
HUBERT JACOBS van MERLEN

Beroep : President & CEO, IEE SA (Lux)

p.a. IEE S.A., ZAE Weiergewan, rue Edmond Reuter 11 , 5326 Contern, Luxemburg
Functie : Bestuurder
Mandaat : 10/05/2006 - 13/05/2009
MAXIME JADOT

Beroep : President Directoire, Fortis Banque (Fr)

p.a. Fortis Bank, Warandeberg 3 , 1000 Brussel 1, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 10/05/2006 - 13/05/2009
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LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

BERNARD van de WALLE de GHELCKE

Beroep : Partner, Linklaters (België)

p.a. Linklaters, Brederodestraat 13 , 1000 Brussel 1, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 12/05/2004 - 9/05/2007
BAUDOUIN VELGE

Beroep : Gedelegeerd bestuurder FEDIS

p.a. FEDIS, Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8 , 1160 Brussel 16, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 12/05/2004 - 9/05/2007
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.c. cvba/sc s.f.d. scrl (B-025)

0429.053.863

Louizalaan 240 , 1050 Brussel 5, België
Functie : Commissaris
Mandaat : 12/05/2004 - 9/05/2007
Vertegenwoordigd door :
Verstraeten Geert
Berkenlaan 8 B , 1831 Diegem, België
Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door :
Wygaerts Guy
Berkenlaan 8 B , 1831 Diegem, België
Bedrijfsrevisor
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VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE
Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.
Werd de jaarrekening geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris
is? JA / NEE *.
Indien JA, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor
en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:
A.
B.
C.
D.

Het voeren van de boekhouding van de onderneming **,
Het opstellen van de jaarrekening **,
Het verifiëren van de jaarrekening en/of
Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,
kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van alle erkende boekhouder of erkende boekhouderfiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn
opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

Lidmaatschapsnummer

Aard van de
opdracht
(A, B, C en/of D)

* Schrappen wat niet van toepassing is.
** Facultatieve vermelding.
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BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

20/28

1.491.692.079,95

1.572.104.548,07

27.316.010,86

22.178.613,46

ACTIVA
VASTE ACTIVA ......................................................................
Oprichtingskosten .................................................................
.....
Immateriële vaste activa ........................................................
..............
Materiële vaste activa ............................................................
..........
Terreinen en gebouwen ....................................................

5.1

20

5.2

21

5.3

22/27

69.159.457,31

73.783.453,60

22

16.543.056,09

19.758.185,82

Installaties, machines en uitrusting ...................................

23

42.113.539,86

42.882.152,12

Meubilair en rollend materieel ...........................................

24

1.727.205,13

1.872.402,36

Leasing en soortgelijke rechten ........................................

25

Overige materiële vaste activa .........................................

26

243.862,91

252.238,68

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ...........................

27

8.531.793,32

9.018.474,62

Financiële vaste activa ..........................................................
.........
Verbonden ondernemingen ..............................................

5.4/
5.5.1

28

5.14

280/1

1.395.216.611,78
1.392.499.281,04

1.476.142.481,01
1.473.685.186,63

Deelnemingen ............................................................

280

1.348.530.783,30

1.322.501.856,90

Vorderingen ................................................................

281

43.968.497,74

151.183.329,73

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ..............................................................................

5.14

282/3

Deelnemingen ............................................................

282

Vorderingen ................................................................

283

Andere financiële vaste activa ...........................................

284/8

2.022.528,98
2.022.528,98

694.801,76

2.022.301,71
2.022.301,71

434.992,67

Aandelen ....................................................................

284

404.333,54

406.056,55

Vorderingen en borgtochten in contanten ...................

285/8

290.468,22

28.936,12

VLOTTENDE ACTIVA .............................................................
......
Vorderingen op meer dan één jaar .......................................
............................
Handelsvorderingen ....................................................

29/58
29

401.280.905,80

265.808.446,93

277.949,33

400.357,95

290

Overige vorderingen ...................................................

291

Voorraden en bestellingen in uitvoering ............................
............................
Voorraden .........................................................................
...........
Grond- en hulpstoffen .................................................

3
30/36

277.949,33
104.664.177,32
104.664.177,32

400.357,95
106.931.874,19
106.931.874,19

30/31

35.859.414,48

36.859.924,31

Goederen in bewerking ...............................................

32

33.304.879,95

33.726.707,43

Gereed product ...........................................................

33

34.605.516,65

36.258.686,42

Handelsgoederen ........................................................

34

Onroerende goederen bestemd voor verkoop .............

35

Vooruitbetalingen .......................................................

36

894.366,24

86.556,03

Bestellingen in uitvoering ..................................................

37

Vorderingen op ten hoogste één jaar ...................................
................................
Handelsvorderingen ..........................................................

40/41

Overige vorderingen ..........................................................
Geldbeleggingen ...................................................................

261.516.688,58

155.958.455,59

40

118.512.897,88

118.227.938,48

41

143.003.790,70

37.730.517,11

5.5.1/
5.6 50/53

10.554.000,00

Eigen aandelen .................................................................

50

Overige beleggingen .........................................................

51/53

Liquide middelen ...................................................................

54/58

21.758.137,08

206.275,66

490/1

2.509.953,49

2.311.483,54

20/58

1.892.972.985,75

1.837.912.995,00

Overlopende rekeningen .......................................................
............

TOTAAL DER ACTIVA .....................................................

5.6

10.554.000,00

..............

5/60

Nr.

VOL 2.2

0405.388.536

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN ...............................................................
.......
Kapitaal ..................................................................................
............
Geplaatst
kapitaal .............................................................
Niet-opgevraagd kapitaal ..................................................
Uitgiftepremies ......................................................................
Herwaarderingsmeerwaarden ...............................................
.......................
Reserves .................................................................................
............
Wettelijke
reserve.............................................................
Onbeschikbare reserves ..................................................
Voor eigen aandelen ..................................................
Andere .......................................................................
Belastingvrije reserves ......................................................
Beschikbare reserves .......................................................
Overgedragen winst (verlies) ......................................(+)/(-)
Kapitaalsubsidies ..................................................................
....
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief .............................................................................
.................
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .........
.........
Voorzieningen voor risico's en kosten ................................
.........
................................
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ........................
.........
..............................
.........
Belastingen .......................................................................
.........
Grote herstellings- en onderhoudswerken .........................
.........
.........
Overige risico's en kosten .................................................
.........
Uitgestelde belastingen ........................................................
.........
...........
....
SCHULDEN ............................................................................
........
Schulden op meer dan één jaar ............................................
.......................
Financiële schulden ..........................................................

Toel.

5.7

Codes

Boekjaar

10/15

805.319.254,14

849.798.086,57

10
100
101
11
12
13
130
131
1310
1311
132
133

173.300.000,00
173.300.000,00

172.900.000,00
172.900.000,00

11.032.499,14
1.995.315,16
583.517.275,35
17.330.000,00

9.270.754,10
1.995.315,16
633.386.092,40
17.290.000,00

14
15

12.023.231,00
554.164.044,35

32.245.924,91

16

88.039.383,44

94.427.643,39

160/5

81.848.356,44

19

160

91.274.340,39

47.444.855,95

46.213.096,89

34.403.500,49

45.061.243,50

161
162
5.8

163/5
168

5.9

6.191.027,00

3.153.303,00

17/49

999.614.348,17

893.687.265,04

17

420.450.000,00

170/4
170

Niet-achtergestelde obligatieleningen .........................

171

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................

172

Kredietinstellingen ......................................................

173

Overige schulden ........................................................

174

Handelsschulden ..............................................................

175

Leveranciers ...............................................................

1750

Te betalen wissels ......................................................

1751

420.000.000,00

420.000.000,00

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................

176

Overige schulden ..............................................................

178/9

450.000,00

42/48

578.727.274,30

5.9

Financiële schulden .........................................................

43

288.489.521,64

321.865.632,77

439
44

Leveranciers ...............................................................

440/4

Te betalen wissels ......................................................

441

5.9

615.300.466,98
92.538.706,91

430/8

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................

277.500.000,00

87.536.117,38

Overige leningen .........................................................
Handelsschulden ...............................................................

277.500.000,00
277.500.000,00

42

Kredietinstellingen .......................................................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ..............................................................

6.123.845,00
609.972.247,40

35.474.164,49

Achtergestelde leningen ..............................................

Schulden op ten hoogste één jaar ........................................
...........................
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen ............................................................................

Vorig boekjaar

288.489.521,64

95.974.044,31
95.974.044,31

321.865.632,77

81.899.332,68
81.899.332,68

46

1.562.058,54

1.535.382,63

45

53.285.417,82

51.507.936,17

Belastingen .................................................................

450/3

7.321.295,46

7.550.955,36

Bezoldigingen en sociale lasten ..................................

454/9

45.964.122,36

43.956.980,81

Overige schulden ..............................................................

47/48

Overlopende rekeningen .......................................................
............
TOTAAL DER PASSIVA ...................................................
................

5.9

51.880.114,61

65.953.475,82

492/3

437.073,87

886.798,06

10/49

1.892.972.985,75

1.837.912.995,00
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RESULTATENREKENING
Toel.
Bedrijfsopbrengsten ..............................................................
.............
Omzet ..............................................................................

Codes
70/74

5.10

70

Boekjaar
685.097.220,83

Vorig boekjaar
701.510.272,32

574.078.304,59

600.541.563,09

Toename (afname) in de voorraad goederen in
bewerking en gereed product en in de bestellingen in
uitvoering ..................................................................(+)/(-)

71

-2.535.857,91

-10.042.668,98

Geproduceerde vaste activa ..............................................

72

15.206.745,23

16.958.021,07

74

98.348.028,92

94.053.357,14

Andere bedrijfsopbrengsten ...............................................

5.10

Bedrijfskosten ........................................................................
...
Handelsgoederen,
grond- en hulpstoffen ...........................

60/64

Aankopen .....................................................................

600/8

Afname (toename) van de voorraad ...................(+)/(-)

60

Diensten en diverse goederen ...........................................
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ............(+)/(-)

5.10

637.401.792,74
272.544.266,78

680.003.920,89
283.160.607,03

271.803.976,16

290.329.646,34

609

740.290,62

-7.169.039,31

61

145.990.399,76

151.656.516,08

62

193.563.442,04

199.279.090,35

Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa ................................................................................

630

29.660.943,95

30.316.329,92

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen - Toevoegingen
(terugnemingen) ........................................................(+)/(-)

631/4

-538.959,27

593.768,21

Voorzieningen voor risico's en kosten - Toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) ..............................(+)/(-)

5.10

635/7

-10.487.672,45

7.483.823,35

Andere bedrijfskosten ........................................................

5.10

640/8

6.669.371,93

7.513.785,95

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ............................................................................ (-)

649

Bedrijfswinst(verlies) .....................................................(+)/(-)

9901

Financiële opbrengsten .........................................................
................
Opbrengsten uit financiële vaste activa .............................

75
750

Opbrengsten uit vlottende activa .......................................

751

Andere financiële opbrengsten .........................................

5.11

752/9

Financiële kosten ..................................................................
.
Kosten van schulden ........................................................

5.11

65
650

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen - Toevoegingen (Terugneming) ..............(+)/(-)

651

Andere financiële kosten ...................................................

652/9

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor
belasting ....................................................................... (+)/(-)

9902

47.695.428,09
100.280.149,48
96.565.026,45

21.506.351,43
101.475.631,83
92.601.991,88

430.310,04

128.334,80

3.284.812,99

8.745.305,15

36.851.245,97

44.801.307,17

28.490.765,13

37.341.647,25

8.360.480,84

7.459.659,92

111.124.331,60

78.180.676,09
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Uitzonderlijke opbrengsten ...................................................
...................
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële
vaste activa .......................................................................

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

76

13.632.714,84

760

115.133,11

Terugneming van waardeverminderingen op financiële
vaste activa .......................................................................

761

4.049.701,10

5.115.625,75

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke
risico's en kosten ..............................................................

762

Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa ...................

763

9.467.880,63

69.562.964,29

Andere uitzonderlijke opbrengsten ....................................

764/9

Uitzonderlijke kosten ..........................................................
............
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen
op oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa .......................................................................

66

62.275.677,88

74.678.590,04

20.097.244,42

660

645.149,92

1.820.469,90

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ............

661

52.838.104,41

12.744.714,93

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten
Toevoegingen (bestedingen) ....................................(+)/(-)

662

1.061.688,50

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa ..............

663

7.730.735,05

Andere uitzonderlijke kosten .............................................

5.11

Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten ......................................................................... (-)

664/8
669

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting ..........(+)/(-)

9903

Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen ....................
....................
Overboeking naar de uitgestelde belastingen .....................
....................
.....................
.........
Belastingen op het resultaat ........................................(+)/(-)
.....................
.......
Belastingen ......................................................................

780

Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen .........................................

5.532.059,59

680
5.12

67/77

62.481.368,56

132.762.021,71
232.681,00

3.037.724,00

1.529.015,00

-723.981,02

670/3
77

723.981,02

Winst (Verlies) van het boekjaar ....................................(+)/(-)

9904

60.167.625,58

Onttrekking aan de belastingvrije reserves .........................
.........................
Overboeking naar de belastingvrije reserves
.......................
....................
.......................
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
..........(+)/(-)
.......................
.

789

131.465.687,71
451.878,00

689

5.899.386,00

2.969.411,00

9905

54.268.239,58

128.948.154,71
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RESULTAATVERWERKING
Codes
Te bestemmen winst(verlies)saldo ..................................................(+)/(-)

9906

Boekjaar
86.514.164,49

Vorig boekjaar
161.758.712,21

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..............................(+)/(-)

(9905)

54.268.239,58

128.948.154,71

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar ....................(+)/(-)

14P

32.245.924,91

32.810.557,50

Onttrekking aan het eigen vermogen ........................................................
.............
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..............................................
aan de reserves ......................................................................................
Toevoeging aan het eigen vermogen .........................................................
............
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies .............................................

791/2
791
792
691/2

64.922.202,30

691

aan de wettelijke reserves ......................................................................

6920

aan de overige reserves ........................................................................

6921

Over te dragen winst (verlies) ..........................................................(+)/(-)

(14)

Tussenkomst van de vennoten (of de eigenaar) in het verlies ................
................
Uit te keren winst ........................................................................................
................
.............
................
Vergoeding van het kapitaal ....................................................................
.....
Bestuurders of zaakvoerders ...................................................................

794

Andere rechthebbenden .........................................................................

40.000,00

694/6
694

40.000,00

190.000,00
64.732.202,30

35.474.164,49

32.245.924,91

51.000.000,00

64.590.585,00

51.000.000,00

64.590.585,00

695
696

9/60

Nr.

VOL 5.2.1

0405.388.536

STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

8051P

xxxxxxxxxxxxxxx

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8021

10.877.916,86

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8031

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8041

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................

8051

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
......
Teruggenomen want overtollig ..................................................................
......
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
....
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
..........................
.................. ......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

8121P

Vorig boekjaar

KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8071

23.835.927,38

34.713.844,24
xxxxxxxxxxxxxxx

10.447.558,63

8.589.576,13

8081
8091
8101
8111
8121

19.037.134,76

210

15.676.709,48

10/60

Nr.

VOL 5.2.2

0405.388.536

Codes

Boekjaar

8052P

xxxxxxxxxxxxxxx

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8022

3.973.111,82

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8032

3.323.397,23

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8042

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
......................................

8052

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
......
Teruggenomen want overtollig ..................................................................
......
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
....
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
..........................
.................. ......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

8122P

xxxxxxxxxxxxxxx

8072

2.435.847,15

Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN
EN SOORTGELIJKE RECHTEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Mutaties tijdens het boekjaar

62.284.647,18

62.934.361,77
53.494.402,47

8082
8092
8102

3.323.397,23

8112
8122

52.606.852,39

211

10.327.509,38

11/60

Nr.

VOL 5.2.3

0405.388.536

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

GOODWILL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8053P

xxxxxxxxxxxxxxx

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8023

4.103.880,00

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8033

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8043

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .....................................
.................................

8053

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
......
Teruggenomen want overtollig ..................................................................
......
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
....
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
..........................
.................. ......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

8123P

xxxxxxxxxxxxxxx

8073

2.792.088,00

4.103.880,00

8083
8093
8103
8113
8123

2.792.088,00

212

1.311.792,00

12/60

Nr.

VOL 5.3.1

0405.388.536

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

8191P

xxxxxxxxxxxxxxx

Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .......................................
...............................
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8161

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8171

16.982.160,26

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8181

464.017,84

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .......................................
...............................
Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................
Mutaties tijdens het boekjaar

8191

135.821.934,61

8251P

xxxxxxxxxxxxxxx

Geboekt .....................................................................................................

8211

Verworven van derden ..............................................................................

8221

Afgeboekt .................................................................................................

8231

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8241

Meerwaarde per einde van het boekjaar .....................................................
.................

8251

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
......
......
Teruggenomen want overtollig ..................................................................
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
......
..........................
......
.................. .......

8321P

xxxxxxxxxxxxxxx

8271

1.848.290,46

152.340.077,03

132.581.891,21

8281
8291
8301

15.168.701,34

8311

17.398,19

8321

119.278.878,52

(22)

16.543.056,09

......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

13/60

Nr.

VOL 5.3.2

0405.388.536

Codes

Boekjaar

8192P

xxxxxxxxxxxxxxx

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8162

1.934.035,86

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8172

31.371.216,40

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8182

14.146.462,16

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .......................................
...............................
Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................
Mutaties tijdens het boekjaar

8192

509.913.572,23

8252P

xxxxxxxxxxxxxxx

Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .....................................
.................................
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt .....................................................................................................

8212

Verworven van derden ..............................................................................

8222

Afgeboekt .................................................................................................

8232

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8242

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

8252

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
Geboekt .....................................................................................................
......
......
Teruggenomen want overtollig ..................................................................
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
......
..........................
......
.................. .......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

8322P

8272

xxxxxxxxxxxxxxx

525.204.290,61

482.322.138,49

13.723.174,84

8282
8292
8302

28.406.041,44

8312

160.760,48

8322

467.800.032,37

(23)

42.113.539,86

14/60

Nr.

VOL 5.3.3

0405.388.536

Codes

Boekjaar

8193P

xxxxxxxxxxxxxxx

Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .....................................
.................................
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8163

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8173

721.957,05

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8183

782.309,62

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................
Mutaties tijdens het boekjaar

8193

21.600.415,84

8253P

Geboekt .....................................................................................................

8213

Verworven van derden ..............................................................................

8223

Afgeboekt .................................................................................................

8233

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8243

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

8253

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
......
......
Teruggenomen want overtollig ..................................................................
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
......
..........................
......
.................. .......

8323P

8273

21.540.063,27

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

19.667.660,91

907.867,64

8283
8293
8303

708.267,22

8313

5.949,38

8323

19.873.210,71

(24)

1.727.205,13

......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

15/60

Nr.

VOL 5.3.5

0405.388.536

Codes

Boekjaar

8195P

xxxxxxxxxxxxxxx

Vorig boekjaar

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8165

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8175

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8185

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................
Mutaties tijdens het boekjaar

8195
8255P

Geboekt .....................................................................................................

8215

Verworven van derden ..............................................................................

8225

Afgeboekt .................................................................................................

8235

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8245

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

8255

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
......
......
Teruggenomen want overtollig ..................................................................
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
......
..........................
......
.................. .......

8325P

8275

475.315,41

475.315,41
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

223.076,73

8.375,77

8285
8295
8305
8315
8325

231.452,50

(26)

243.862,91

......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

16/60

Nr.

VOL 5.3.6

0405.388.536

Codes

Boekjaar

8196P

xxxxxxxxxxxxxxx

Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8166

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8176

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8186

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................
Mutaties tijdens het boekjaar

8196
8256P

Geboekt .....................................................................................................

8216

Verworven van derden ..............................................................................

8226

Afgeboekt .................................................................................................

8236

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8246

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

8256

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
......
......
Teruggenomen want overtollig ..................................................................
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
......
..........................
......
.................. .......

8326P

9.337.763,67

14.607.741,04

-15.392.789,62
8.552.715,09
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

8276

873,88

8286

115.133,11

319.289,05

8296
8306
8316
8326
(27)

-184.108,05
20.921,77
8.531.793,32

......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

17/60

Nr.

VOL 5.4.1

0405.388.536

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

8391P

xxxxxxxxxxxxxxx

Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN
AANDELEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8361

107.545.290,06

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8371

33.065.510,87

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8381

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................
Mutaties tijdens het boekjaar

8391
8451P

Geboekt .....................................................................................................

8411

Verworven van derden ..............................................................................

8421

Afgeboekt .................................................................................................

8431

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8441

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

8451

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .....................................
.....................................
Mutaties tijdens het boekjaar
.................

8521P

1.534.542.702,54
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

8471

52.500.000,00

Teruggenomen want overtollig ..................................................................

8481

4.049.147,21

Verworven van derden ..............................................................................

8491

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

8501

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8511
8521

8551P
..............................
Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)
.............................. 8541
.
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar .............................. 8551
..............................
..............................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
........................... (280)
. ...........................
...........................
..........
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................... 281P
...........................
Mutaties tijdens het boekjaar
...........................
..........
Toevoegingen ............................................................................................
8581

1.995.315,16

1.995.315,16

Geboekt .....................................................................................................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .....................................
.....................................
.................
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar
..............................

1.460.062.923,35

139.548.458,99

187.999.311,78
xxxxxxxxxxxxxxx

7.922,62

7.922,62
1.348.530.783,30

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

xxxxxxxxxxxxxxx

20.655.083,00

Terugbetalingen..........................................................................................

8591

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

8601

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

8611

Wisselkoersverschillen .....................................................................(+)/(-)

8621

-178.288,39

Overige mutaties ..............................................................................(+)/(-)

8631

-100.000.000,00

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................... (281)
...........................
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN
PER
...........................
8651
EINDE BOEKJAAR .........................................................................................
..........
..

151.183.329,73

27.691.626,60

43.968.497,74

18/60

Nr.

VOL 5.4.2

0405.388.536

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING DEELNEMINGEN EN AANDELEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8392P

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8362

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8372

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8382

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................
Mutaties tijdens het boekjaar

8392
8452P

Geboekt .....................................................................................................

8412

Verworven van derden ..............................................................................

8422

Afgeboekt .................................................................................................

8432

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8442

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

8452

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .....................................
.....................................
Mutaties tijdens het boekjaar
.................

8522P

Geboekt .....................................................................................................

8472

Teruggenomen want overtollig ..................................................................

8482

Verworven van derden ..............................................................................

8492

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

8502

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8512

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .....................................
.....................................
.................
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar
..............................

8522

..............................
Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)
..............................
.
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................
..............................
..............................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
..........................
. ..........................

8552P

xxxxxxxxxxxxxxx

2.054.746,01

227,27

2.054.973,28
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

32.444,30

8542
8552

32.444,30

(282)

2.022.528,98

..........................
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING
.............
BESTAAT -VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................... 283P
...........................
Mutaties tijdens het boekjaar
...........................
..........
Toevoegingen ............................................................................................
8582
Terugbetalingen..........................................................................................

8592

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

8602

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

8612

Wisselkoersverschillen .......................................................................(+)/(-)

8622

Overige mutaties ................................................................................(+)/(-)

8632

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...........................
...........................
...........................
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN
PER
..........
EINDE BOEKJAAR .........................................................................................
..

xxxxxxxxxxxxxxx

(283)

8652

19/60

Nr.

VOL 5.4.3

0405.388.536

Codes

Boekjaar

8393P

xxxxxxxxxxxxxxx

Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .......................................
...............................
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8363

338.104,41

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8373

2.276,90

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8383

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .......................................
...............................
Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................
Mutaties tijdens het boekjaar

8393
8453P

Geboekt .....................................................................................................

8413

Verworven van derden ..............................................................................

8423

Afgeboekt .................................................................................................

8433

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8443

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

8453

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .....................................
.....................................
Mutaties tijdens het boekjaar
.................

8523P

6.710.342,51
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Geboekt .....................................................................................................

8473

338.104,41

Teruggenomen want overtollig ..................................................................

8483

553,89

Verworven van derden ..............................................................................

8493

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

8503

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8513

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .....................................
.....................................
.................
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar
..............................

8523

8553P
..............................
Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)
.............................. 8543
.
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar .............................. 8553
..............................
..............................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
........................... (284)
. ...........................
...........................
..........
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................... 285/8P
...........................
Mutaties tijdens het boekjaar
...........................
..........
Toevoegingen ............................................................................................
8583

6.374.515,00

5.968.071,74

6.305.622,26
xxxxxxxxxxxxxxx

386,71

386,71
404.333,54

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

Terugbetalingen..........................................................................................

8593

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

8603

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

8613

Wisselkoersverschillen .....................................................................(+)/(-)

8623

Overige mutaties ..............................................................................(+)/(-)

8633

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................... (285/8)
...........................
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
........................... 8653
.........................................................................................
EINDE BOEKJAAR
..........
..

xxxxxxxxxxxxxxx

28.936,12

266.616,30
5.084,20

290.468,22
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Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282
van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de
posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.

NAAM, volledig adres van de ZETEL
en zo het een onderneming naar
Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten
rechtstreeks
Aantal

%

dochters Jaarrekening Muntper
code
%

BEKAERT ADVANCED FILTRATIONS NV
Rue du Cornémont 9-11
4141 Louveigné (Sprimont)
België
0430.104.631
.

1129

47,46

962

24,52

475

95,00

1999

99,95

2060827

99,99

37170

99,83

1308650

99,92

5.183.000

909.000

31/12/2005

EUR

1.131.000

-4.000

31/12/2006

EUR

813.000

628.000

31/12/2006

EUR

41.549.000

25.263.000

31/12/2006

EUR

843.082.000

30.139.000

31/12/2006

EUR

17.150.000

1.788.000

31/12/2006

EUR

26.039.000

4.920.000

0,17

BEKAERT HEMIKSEM NV
Heuvelstraat 184
2620 Hemiksem
België
0403.676.188
.

EUR

0,01

BEKAERT ENGINEERING NV
Bekaertstraat 2
8550 Zwevegem
België
0405.388.239
.

31/12/2006

0,05

BEKAERT COORDINATIECENTRUM NV
Bekaertstraat 2
8550 Zwevegem
België
0426.824.150
.

(+) of (-)
(in eenheden)

5,00

BEKAERT COMBUSTION TECHNOLOGY
NV
Bekaertstraat 2
8550 Zwevegem
België
0430.134.127
.

Nettoresultaat

0,00

BEKAERT ASIA NV
Bekaertstraat 2
8550 Zwevegem
België
0406.207.096
.

Eigen vermogen

52,54

BEDRIJVENCENTRUM REGIO KORTRIJK
NV
Vlamingstraat 4
8560 Wevelgem
België
0424.213.266
.

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

0,08
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NAAM, volledig adres van de ZETEL
en zo het een onderneming naar
Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten
rechtstreeks
Aantal

%

dochters Jaarrekening Muntper
code
%

BEKAERT ADVANCED COATINGS NV
E3 - laan 75 - 79
9800 Deinze
België
0423.237.031
.

195429

93,44

9751

80,51

1498

99,87

1102

99,01

1

50,00

100,00

16

1,00

6400 100,00

1.032.000

31/12/2006

EUR

4.472.000

1.168.000

31/12/2006

EUR

794.000

381.000

31/12/2006

EUR

57.000

-150.000

31/12/2005

EUR

1.586.000

-10.160.000

31/12/2006

EUR

9.637.000

-1.153.000

31/12/2006

EUR

191.000

111.000

31/12/2006

EUR

660.000

-561.000

49,00

BEKAERT CARDING SOLUTIONS S.A.S.
BO
Boulevard de Lyon 108
59100 Roubaix
Frankrijk
.

21.117.000

0,00

BEKAERT FASER VERTRIEBS GMBH BO
Am Erbsengarten 16
65510 IDSTEIN-KROEFTEL
Duitsland
.

EUR

0,00

BEKAERT GmbH BO
Otto-Hahn-Strasse 20
61381 Friedrichsdorf
Duitsland
.

31/12/2006

0,99

BEKAERT HANDLING GROUP A/S BO
Adelgade 15, 4
1304 Copenhagen
Denemarken
.

(+) of (-)
(in eenheden)

0,13

BEKAERT CARDING SOLUTIONS NV
Bekaertstraat 8
8550 Zwevegem
België
0405.443.271
.

Nettoresultaat

19,49

SOWINVEST CVBA
Rue de Cornémont 9-11
4141 Louveigné (Sprimont)
België
0478.543.956
.

Eigen vermogen

6,56

BEKINTEX NV
Neerhonderd 16
9230 Wetteren
België
0452.746.609
.

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

0,00
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NAAM, volledig adres van de ZETEL
en zo het een onderneming naar
Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten
rechtstreeks
Aantal

%

dochters Jaarrekening Muntper
code
%

BEKAERT FRANCE SAS BO
Rue Alexis de Tocqueville 4
92183 Antony
Frankrijk
.

740 100,00

1

12860 100,00

106212 100,00

5476

99,98

12

0,10

223600 100,00

241.000

31/12/2006

EUR

3.543.000

-2.042.000

31/12/2006

EUR

4.307.000

769.000

31/12/2006

EUR

5.187.000

1.097.000

31/12/2006

EUR

407.000

-92.000

31/12/2006

EUR

796.000

45.000

31/12/2006

EUR

140.024.000

16.773.000

31/12/2006

EUR

373.000

133.000

0,00

BEKAERT Gesellschaft G.m.b.H. BO
Grüngasse 16
A-1050 Wien
Oostenrijk
Statutair aandeel

660.000

99,90

BEKAERT HOLDING B.V. BO
J.C. van Markenstraat 19
9403 AR Assen
Nederland
.

EUR

0,02

LEON BEKAERT S.p.A. BO
Via Copernico 54
20090 Treeano S/Naviglio
Italië
.

31/12/2006

0,00

TINSLEY WIRE (IRELAND) Limited BO
North Wall Quay 25/28
1 Dublin
Ierland
.

(+) of (-)
(in eenheden)

0,00

BECARE BO
4th Floor, Adelaide Road 25-28
Dublin 2
Ierland
.

Nettoresultaat

0,00 100,00

SOREVI S.A. BO
Allée Skylab 5
87068 Limoges
Frankrijk
.

Eigen vermogen

0,00

SOLARONICS S.A. BO
rue du Kemmel, ZI N° 3
59280 Armentières
Frankrijk
.

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

100 100,00

0,00
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NAAM, volledig adres van de ZETEL
en zo het een onderneming naar
Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten
rechtstreeks
Aantal

%

dochters Jaarrekening Muntper
code
%

BEKAERT POLAND Sp. z o.o. BO
ul. PL Pilsudskiego 1, lokal Budynck 1
00-807 Warszawa
Polen
.

100 100,00

25

0,01

668000 100,00

500

0,02

100,00

100,00

1000 100,00

1000 100,00

216.000

31/12/2006

EUR

26.407.000

-13.094.000

31/12/2006

EUR

904.000

-623.000

31/12/2006

EUR

43.036.000

4.184.000

31/12/2006

CZK

739.115.000

87.179.000

31/12/2006

CZK

525.081.000

110.671.000

31/12/2006

GBP

72.000

61.000

31/12/2006

GBP

46.000

7.000

0,00

SENTINEL GARDEN PRODUCTS Ltd BO
Shepcote lane P.O. Box 119 S9 1TY Sheffield
Verenigd Koninkrijk
.

259.000

0,00

BEKAERT Limited BO
Plover Mills, Plover Road HD3 3HT Lindley
Verenigd Koninkrijk
.

PLN

0,00

BEKAERT PETROVICE s.r.o. BO
Petrovice 595
735 72 Petrovice u Karvne
Tsjechië
Statutair aandeel

31/12/2006

99,98

BEKAERT Bohumin s.r.o. BO
Dratovenska 366
735 51 Bohumin - Pudlov
Tsjechië
Statutair aandeel

(+) of (-)
(in eenheden)

0,00

INDUSTRIAS DEL UBIERNA S.A. BO
Poligono de Villalonquejar, c/Lopez Bravo 94
09001 Burgos
Spanje
.

Nettoresultaat

99,99

BEKAERT PROGRESSIVE COMPOSITES
S.A. BO
Aritz Bidea 67, Aptdo 71
048100 Mungia (Vizcaya)
Spanje
.

Eigen vermogen

0,00

BEKAERT IBERICA HOLDING, S.L. BO
Poligono de Villalonquejar, c/Lopez Bravo 94
09001 Burgos
Spanje
.

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

0,00
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NAAM, volledig adres van de ZETEL
en zo het een onderneming naar
Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten
rechtstreeks
Aantal

%

dochters Jaarrekening Muntper
code
%

COLD DRAWN PRODUCTS Ltd BO
Old Popplewell Lane, Scholes BD19 6D Cleckheaton
Verenigd Koninkrijk
.

2095271 100,00

6050000 100,00

200 100,00

25,00

100 100,00

2500 100,00

BEKAERT CORPORATION BO
3200 West-Market Street - Suite 303 44333-3325 Akron
Verenigde Staten van Amerika

1000 100,00

2.764.000

561.000

31/12/2006

GBP

276.000

1

31/12/2006

GBP

528.000

-826.000

31/12/2006

SKK

259.914.000

-34.542.000

31/12/2006

CHF

769.000

408.000

31/12/2006

CAD

824.000

-12.000

31/12/2006

USD

116.882.000

83.000

31/12/2006

USD

-31.964.000

-15.519.000

0,00

BEKAERT NORTH AMERICA MGT CORP
BO
West - Market Street - Suite 303 Akron, Ohio 44333-3326
Verenigde Staten van Amerika
.

GBP

0,00

BEKAERT CARDING SOLUTIONS Inc BO
40 Wellington Row - P.o. Box 6850 E2L 4S3 Saint Hohn
Canada
.

31/12/2006

75,00

BEKAERT (SCHWEIZ) AG BO
Mellingerstrasse 1
CH-5400 Baden
Zwitserland
.

(+) of (-)
(in eenheden)

0,00

BEKAERT SLOVAKIA, s.r.o. BO
Velkoúlanská 1332
925 21 Sladkovicovo
Slovakije
.

Nettoresultaat

0,00

BEKAERT CARDING SOLUTIONS Limited
BO
Plover Road - Lindley Huddersfield
Verenigd Koninkrijk
.

Eigen vermogen

0,00

JOSEPH SYKES BROTHERS LIMITED BO
Shepcote Lane P.O. Box 119 S9 1TY Sheffield
Verenigd Koninkrijk
.

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

0,00

25/60

Nr.

VOL 5.5.1

0405.388.536

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN AANGEHOUDEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL
en zo het een onderneming naar
Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten
rechtstreeks
Aantal

.

%
1

0,01

dochters Jaarrekening Muntper
code
%

167475711

99,99

169850

39,32

216000

50,00

3000000

50,00

500000

50,00

1,00

417260

50,00

92.129.000

31/12/2006

CLP

67.332.182.000

11.872.554.000

31/12/2006

CLP

29.311.764.000

2.173.861.000

31/12/2006

USD

24.366.000

4.759.000

31/12/2005

USD

7.538.000

1.115.000

31/12/2006

MXN

-492.000

8.421.000

30/09/2006

USD

50.897.000

9.534.000

99,00

VICSON S.A. BO
Zona Industrial Sur - Calle 1A
CP 555
Valencia
Venezuela
.

394.744.000

0,00

BEKAERT TRADE MEXICO S. de R.L BO
Calzada de los Leones 117, Colonia Las
Aguilas CP01710 Mexico
Mexico
.

BRL

0,00

ALAMBRES ANDINOS S.A. - ALANSA BO
Panamericana sue Km.15 Quito
Ecuador
.

31/12/2006

0,00

IDEAL - ALAMBREC S.A. BO
Panamericana sur Km 15 Casilla 17 - 19 - 124, Quito
Ecuador
.

(+) of (-)
(in eenheden)

10,68

PRODUCTOS DE ALAMBRE PRODALAM
S.A. BO
Grajales 2550
Santiago
Chili
.

Nettoresultaat

0,01

INDUSTRIAS CHILENAS DE ALAMBRE BO
Avda. Gran Bretana 2675
Talcahuano
Chili
.

Eigen vermogen

99,99

BEKAERT DO BRASIL Ltda BO
Av. General David Sarnoff, 909 - Sala C Cidade Industrial, Contagem - MG
Brazilië
.

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

0,00
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NAAM, volledig adres van de ZETEL
en zo het een onderneming naar
Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten
rechtstreeks
Aantal

%

dochters Jaarrekening Muntper
code
%

BEKAERT BINJIANG STEEL CORD Co. Ltd
BO
Jiangyin Economic an Development Zone Jiangyin City
China
.

90,00

90,00

100,00

1 100,00

100,00

66,67

98,00

479.306.000

179.890.000

31/12/2006

CNY

120.012.000

21.843.000

31/12/2006

CNY

-16.469.000

-16.023.000

31/12/2006

CNY

46.471.000

25.110.000

31/12/2006

CNY

21.926.000

2.382.000

31/12/2006

CNY

1.723.000

-2.224.000

31/12/2006

CNY

367.359.000

70.193.000

0,00

BEKAERT SHENYANG STEEL CORD Co,
Ltd BO
Kunming Lake Street 4
110141 Shenyang
China
.

CNY

0,00

BEK PRECISION SURFACE TECHN
(Suzhou) Co., Ltd BO
Suzhou Ind. Park, Block 17E 215126 Suzhou
China
.

31/12/2006

0,00

BEKAERT MANAGEMENT (Shanghai) Co.,
Ltd BO
Room 103, No. 8 Building of River Front
Harbor, 3000
201203 Shanghai
China
.

(+) of (-)
(in eenheden)

0,00

BEKAERT TECHN AND ENGINEERING Co.
Ltd BO
Chengiiang Road 214434 Jiangyin
China
.

Nettoresultaat

0,00

BEKAERT NEW MATERIALS (Suzhou) Co.,
Ltd BO
Ting Lan Xiang Road 9, Industrial Park 215126 Suzhou
China
.

Eigen vermogen

0,00

BEKAERT JIANGYIN WIRE PRODUCTS
CO. LTD BO
Jiangyin Economic Development Zone 214429 Jiangyin, Jiangsu Province
China
.

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

0,00
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NAAM, volledig adres van de ZETEL
en zo het een onderneming naar
Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten
rechtstreeks
Aantal

%

dochters Jaarrekening Muntper
code
%

BEKAERT (SHANDONG) TIRE CORD BO
Jian She Building, Development Zone 264205 Weihai
China
.

100,00

90,00

30,00

100,00

70,00

100,00

75,00

397.951.000

98.484.000

31/12/2006

CNY

720.472.000

112.328.000

31/12/2006

CNY

59.458.000

7.717.000

31/12/2006

CNY

1.764.000

-86.000

31/12/2006

CNY

74.229.000

28.463.000

31/12/2006

CNY

9.751.000

1.264.000

31/12/2006

CNY

4.009.000

-7.115.000

0,00

WUXI BEKAERT BO
West Tuanjie Street 214000 Wuxi
China
.

CNY

0,00

BEK CARDING SOLUTIONS (Changzhou)
Co., Ltd BO
22 Tianshan Road, New District 213002 Changzhou
China
.

31/12/2006

0,00

SHANGHAI BEKAERT ERGANG Co, Ltd
BO
No. 555 Ri Ying N. Road Shanghai
Waigaoqiao Fre 200131 Shangai
China
.

(+) of (-)
(in eenheden)

0,00

BEKAERT ADVANCED PRODUCTS
(Shanghai) Co., Ltd BO
North Riying Road 555
200131 Shanghai
China
.

Nettoresultaat

0,00

JIANGYIN FASTEN-BEK OPTICAL CABLE
STEEL PROD CO, LTD BO
Binjiang Economic Development Zone 4 214434 Jiangyin, Jiangsu Province
China
.

Eigen vermogen

0,00

CHINA BEKAERT STEEL CORD CO Ltd
BO
Binjiang Economic Development Zone 4 214434 Jiangyin, Jiangsu Province
China
onderschrijving oprichting

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

0,00
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NAAM, volledig adres van de ZETEL
en zo het een onderneming naar
Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten
rechtstreeks
Aantal

%

dochters Jaarrekening Muntper
code
%

BEK SHENYANG ADVANCED PRODUCTS
Co. Ltd BO
11A-5, Development Road Shenyang
China
.

100,00

8000

40,00

28499980 100,00

4368743 100,00

1500

0,83

1

0,01

413

70,00

109.844.000

21.714.000

31/12/2005

INR

226.000

26.000

31/12/2006

INR

277.911.000

-35.328.000

31/12/2006

INR

51.248.000

5.066.000

31/12/2006

USD

20.906.000

-930.000

31/12/2006

IDR

488.493.000

1.870.077.000

31/12/2006

JPY

175.151.000

34.703.000

99,99

BEKAERT TOKO METAL FIBER Co., Ltd
BO
Higashi Yeasu Building, 27-10, Hatchobori
2-chom Chuo-ku, Tokyo 104-0032
Japan
.

CNY

99,17

PT BEKAERT ADVANCED FILTRATION BO
Jl. Raya Serang Km. 18.8 - Kav. 33A, Cikupa
15710 Tangeran
Indonesië
.

31/12/2006

0,00

PT. BEKAERT INDONESIA BO
Jalan Surya Utama Kavling 1-14
41361 Karawang - Jawa Barat
Indonesië
.

(+) of (-)
(in eenheden)

0,00

BEKAERT CARDING SOLUTIONS Pvt Ltd
BO
Plot No. 46 Ramtekdi Industrial Estate 411 013 Hadapsar
India
.

Nettoresultaat

0,00

BEKAERT INDUSTRIES PVT Ltd BO
B-1, MIDC Ranjangaon 412210 Taluka Shirur, District Pune
India
.

Eigen vermogen

0,00

BEKAERT ENGINEERING (India) Private
Ltd BO
Nehru Place, Hemkunt Tower 1400 98 110019 New Delhi
India
.

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

0,00
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DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN AANGEHOUDEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL
en zo het een onderneming naar
Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten
rechtstreeks
Aantal

%

dochters Jaarrekening Muntper
code
%

BEKINIT KABUSHIKI KAISHA BO
4-1 Gakuendai, Myashio-machi 345-0826 Minamisaitama-gun
Japan
.

2400

60,00

500000 100,00

8000

0,01

49996 100,00

8000200

50,00

300

49,00

JPY

168.239.000

15.663.000

31/12/2006

SGD

448.000

38.000

31/12/2006

EUR

59.329.000

5.216.000

31/12/2006

TRY

57.000

-256.000

31/12/2006

AUD

16.679.000

1.256.000

31/12/2006

AED

456.000

156.000

0,00

BEKAERT MIDDLE EAST L.L.C. BO
Flat No. 204 Al Dhiyafa Road - P.O. Box
6337 Dubai
Verenigde Arabische Emiraten
.

31/12/2006

0,00

BEKAERT AUSTRALIA STEEL CORD BO
Seabeach Parade 49-59
03214 North Shore
Australië
.

(+) of (-)
(in eenheden)

50,00

BEKAERT TARAK AKSESUARLARI VE
MARKINELERI TICARET A.S. BO
15 Ada. No 13-15, Istop 34550 Mahmutbey
Turkije
.

Nettoresultaat

0,00

BEKSA CELIK KORD SANAYI BO
Sabanci Center, Kule2 Kat: 5, Levent 4
34330 Istanbul
Turkije
.

Eigen vermogen

0,00

BEKAERT SINGAPORE PTE. Ltd BO
583 Orchard Road , 13-01 Forum 1
238884 Singapore
Singapore
.

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

0,00
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OVERIGE GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN
Aandelen ...................................................................................................................
.
Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag .....................................
Niet-opgevraagd bedrag ........................................................................................

51
8681
8682

Vastrentende effecten ..............................................................................................
......................
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen ...................................

52

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen ..............................................................
......................................................
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van

53

8684

hoogstens één maand ....................................................................................

8686

meer dan één maand en hoogstens één jaar ..................................................

8687

meer dan één jaar ...........................................................................................

8688

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen ...........................................
...........................................
..............................

8689

10.554.000,00

10.554.000,00

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
Over te dragen kosten verzekeringen en andere
Te ontvangen intresten verbonden ondernemingen
Te ontvangen bankintresten

1.671.172,67
837.149,72
1.631,10

31/60
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STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

STAAT VAN HET KAPITAAL

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar.......................................................

100P

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar........................................................

(100)

Codes

XXXXXXXXXXXXXX

172.900.000,00

173.300.000,00

Bedragen

Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar
Kapitaalverhoging 05.07.2006

150.000,00

17.641

Kapitaalverhoging 04.10.2006

35.000,00

3.806

Katitaalverhoging 20.12.2006

215.000,00

22.903

173.300.000,00

20.946.779

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen
Aandelen zonder vermelding v. de nominale waarde
Op naam................................................................................................................

8702

XXXXXXXXXXXXXX

572.745

Aan toonder...........................................................................................................

8703

XXXXXXXXXXXXXX

20.374.034

Niet-gestort kapitaal

Codes

Niet-opgevraagd kapitaal ......................................................................................

(101)

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal .........................................................................

8712

Niet-opgevraagd
bedrag

Opgevraagd,
niet-gestort bedrag
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Aandeelhouders die nog moeten volstorten

Codes

Boekjaar

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf
Kapitaalbedrag ..............................................................................................................................
.......................... .........
Aantal aandelen ..............................................................................................................................
..........................
.........
Gehouden
door haar dochters
..........................
..................
Kapitaalbedrag ................................................................................................................................
.......
Aantal aandelen ..............................................................................................................................
.........

8721
8722

8731
8732

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN
Bedrag van de lopende converteerbare leningen .............................................................................
..........................................................
Bedrag van het te plaatsen kapitaal ................................................................................................
.......................................
Maximum aantal uit te geven aandelen ...........................................................................................
............................................
Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN

8740

Aantal inschrijvingsrechten in omloop .............................................................................................
..........................................
Bedrag van het te plaatsen kapitaal ................................................................................................
.......................................
Maximum aantal uit te geven aandelen ............................................................................................
...........................................

8745

296.839

8746

15.601.888,80

8747

296.839

8751

166.700.000,00

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal .........................................................................................................
..............................

8741
8742
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Codes

Boekjaar

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling
Aantal aandelen ..............................................................................................................................
.........
Daaraan verbonden stemrecht .......................................................................................................
................................
Uitsplitsing van de aandeelhouders

8761

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf ...................................................................
...................................................................
Aantal aandelen gehouden door haar dochters ...............................................................................
.
........................................................

8771

8762

8781

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE
KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN
STRUCTUUR VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP VAN DE ONDERNEMING
Sinds de publicatie van het jaarverslag 2005 werden, in toepassing van de Wet van 2 maart 1989, acht nieuwe
kennisgevingen ontvangen van deelnemingen in de effecten die het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
Toestand per 31 december 2006
Datum
Van
Kennisgeving

Aantal
Aandelen

Kennisgever

-----------

---------------

-----------

Percentage
t.o.v. totaal
aantal
aandelen

Percentage
t.o.v. totaal
aantal aandelen &
warrants
(20.946.779) (21.243.618)
--------------- ----------------

N.V. De Sneppe, Hoekestraat 25, Damme (*)

11.01.07

17.460

0.08

0.08

N.V. BSI, Schoonberg 15, Aalter (*)

13.01.07

56.000

0.27

0.26

Velge & C° in vereffening, Keizerstraat 13, Antwerpen (*) 12.01.07

19.000

0.09

0.09

S.A. Berfin, square Vergote 19, Brussel

19.01.07

30.640

0.15

0.14

S.A. Subeco, Rue Guimard 19, Brussel (*)

12.02.07

102.600

0.49

0.48

Tirhold Inc., Calle 50, Panama (Rep. of Panama)

12.01.07

1.000.985

4.78

4.71

Beauval Enterprises Corp., 325 Waterfront Drive, Road Town,
Tortola (Britse Maagdeneilanden)
08.01.07

1.000.985

4.78

4.71

HLF S.p.r.l., square Vergote 19, Brussel (*)

13.01.05

76.820

0.37

0.36

Millenium 3 S.A., Avenue N. Plissart 8, Brussel (*)

09.01.07

30.000

0.14

0.14

Stichting Administratiekantoor Bekaert
Chasséveld 1, 4811 DH Breda (Nederland) (*)

10.01.07

4.641.750

22.16

21.85

2.223.140
-----------9.199.380

10.61
------43.92

10.46
------43.30

Gemeenschappelijke gevolmachtigde, in naam van
natuurlijke personen, Mr X. Oberson
20 rue de Candolle, Genève (Zwitserland) (*)
Totaal

31.10.96

(*) Deze vennootschappen en natuurlijke personen, verbonden door hun gezamelijke controle van de
Stichting Administratiekantoor Bekaert, hebben samen met de Stichting Administratiekantoor Bekaert
7.166.770 aandelen (34,21 %).
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VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN
Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK
BEDRAG VOORKOMT.
Voorzieningen voor milieu-programma
Voorzieningen overige risico's en verplichtingen
Voorzieningen uitzonderlijke risico's en kosten

15.453.887,65
3.537.924,34
15.411.688,50
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STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)
Codes

Boekjaar

Financiële schulden ...................................................................................................................................

8801

87.536.117,38

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

8811

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

8821

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

8831

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

8841

87.500.000,00

Overige leningen ................................................................................................................................

8851

36.117,38

Handelsschulden ......................................................................................................................................
.
Leveranciers .......................................................................................................................................

8861

Te betalen wissels .............................................................................................................................

8881

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER
DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

8871

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

8891

Overige schulden ......................................................................................................................................

8901

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen .....................................
................................

(42)

87.536.117,38

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden ...................................................................................................................................

8802

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

8812

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

8822

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

8832

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

8842

Overige leningen ................................................................................................................................

8852

Handelsschulden ......................................................................................................................................
.
Leveranciers .......................................................................................................................................

8862

Te betalen wissels .............................................................................................................................

8882

420.000.000,00

420.000.000,00

8872

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

8892

Overige schulden ......................................................................................................................................

8902

300.000,00

8912

420.300.000,00

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens
5 jaar ..............................................................................................................................................................
....
Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden ...................................................................................................................................

8803

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

8813

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

8823

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

8833

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

8843

Overige leningen ................................................................................................................................

8853

Handelsschulden ......................................................................................................................................
.
Leveranciers .......................................................................................................................................

8863

Te betalen wissels .............................................................................................................................

8883

8873

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

8893

Overige schulden ......................................................................................................................................

8903

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar .......................................................
.......................................................
........................................

8913

150.000,00
150.000,00
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Codes

Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden ...................................................................................................................................

8921

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

8931

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

8941

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

8951

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

8961

Overige leningen ................................................................................................................................

8971

Handelsschulden ......................................................................................................................................
.
Leveranciers .......................................................................................................................................

8981

Te betalen wissels .............................................................................................................................

9001

8991

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

9011

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ...............................................

9021

Overige schulden ......................................................................................................................................

9051

Totaal door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden ....................................................
.................

9061

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden of onherroepelijk beloofd op activa
van de onderneming
Financiële schulden ...................................................................................................................................

8922

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

8932

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

8942

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

8952

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

8962

Overige leningen ................................................................................................................................

8972

Handelsschulden ......................................................................................................................................
.
Leveranciers .......................................................................................................................................

8982

Te betalen wissels .............................................................................................................................

9002

8992

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

9012

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ...............................................

9022

Leveranciers .......................................................................................................................................

9032

Te betalen wissels ..............................................................................................................................

9042

Overige schulden ......................................................................................................................................

9052

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming ...........................................................................................................................
..
SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

9062

Belastingen (post 450/3 van de passiva)
Vervallen belastingschulden ....................................................................................................................

9072

Niet-vervallen belastingschulden ...............................................................................................................

9073

Geraamde belastingschulden ....................................................................................................................

450

7.321.295,46

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ............................................

9076

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten .......................................................

9077

45.964.122,36
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Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
Te betalen intresten op leningen
Overige

415.285,88
21.787,99
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BEDRIJFSRESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie
Geavanceerde draadproducten

453.022.297,68

476.641.636,27

geavanceerde materialen en diensten

121.056.006,91

123.899.926,82

445.332.837,20

463.897.222,20

Uitsplitsing per geografische markt
Europa
Noord Amerika

23.696.461,78

27.569.762,76

Andere landen

105.049.005,61

109.074.578,13

3.247.231,40

1.943.618,53

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende
bedragen .............................................................................................................

740

BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers ingeschreven in het personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum ..................................................................

9086

2.709

2.901

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ....................

9087

2.740,8

2.905,3

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................................

9088

4.117.343

4.305.904

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ...............................................

620

123.623.184,72

122.745.915,53

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ................................................

621

44.814.268,97

45.650.382,52

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen .....................................

622

6.633.564,16

7.444.722,59

Andere personeelskosten ....................................................................................

623

6.436.051,84

11.263.065,56

Pensioenen ..........................................................................................................

624

12.056.372,35

12.175.004,15

635

1.231.759,06

217.848,00

Voorzieningen voor pensioenen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ........................................ (+)/(-)
Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering
Geboekt .........................................................................................................

9110

785.338,14

682.569,36

Teruggenomen ..............................................................................................

9111

985.979,59

446.421,62

Geboekt .........................................................................................................

9112

39.408,00

375.156,77

Teruggenomen ..............................................................................................

9113

377.725,82

17.536,30

Toevoegingen .....................................................................................................

9115

15.549.285,17

16.768.978,55

Bestedingen en terugnemingen ..........................................................................

9116

26.036.957,62

9.285.155,20

Bedrijfsbelastingen en -taksen .............................................................................

640

6.551.095,80

7.373.023,16

Andere ................................................................................................................

641/8

118.276,13

140.762,79

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ..................................................................

9096

17

16

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ....................

9097

19,2

19,7

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................................

9098

Kosten voor de onderneming ...............................................................................

617

Op handelsvorderingen

Voorzieningen voor risico's en kosten

Andere bedrijfskosten

Uitzendkrachten en ter beschikking van de ondernemng gestelde
personen

36.949

38.979

906.538,30

806.917,75
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FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

FINANCIËLE RESULTATEN
Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening
Kapitaalsubsidies ..........................................................................................

9125

Interestsubsidies ...........................................................................................

9126

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
Wisselresultaten
Overige
Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio ....................
....................
Geactiveerde interesten ........................................................................................
....................
..
....................
Waardeverminderingen op vlottende activa
.........
Geboekt ...............................................................................................................
Teruggenomen ....................................................................................................

2.919.143,57

7.329.057,47

365.669,42

1.416.247,68

6501
6503

6510
6511

Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling
van vorderingen ..................................................................................................

653

Voorzieningen met financieel karakter
Gevormd ..............................................................................................................

6560

95.439,91

1.828.627,01

Aangewend en teruggenomen .............................................................................

6561

44.742,49

4.916.244,52

618.268,06

836.565,36

Uitsplitsing van de overige financiële kosten
Bankkosten, transactiekosten verk aandelen,
Kortingen kontante betalingen en verwijlintrest

1.022.394,03

962.103,63

Wisselverschillen en kosten wisselkontrakten

6.354.342,54

5.305.094,29

0,00

104.656,29

Andere

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Boekjaar

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten
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BELASTINGEN EN TAKSEN
Codes

Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekjaar ..........................................................................................
.............................................
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen
...........................................................................
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen ....................................................
Geraamde belastingsupplementen ...........................................................................................................

9134
9135

1.000.000,00

9136

1.000.000,00

9137

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren ...................................................................................
....................................................
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ...................................................................................

9138

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd ...................

9140

9139

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst voor belastingen, zoals die blijkt uit
de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst
Toename belaste reserves min investeringsaftrek

-15.132.200,00

Verworpen uitgaven

63.609.399,00

DBI aftrek op ontvangen dividenden

-84.935.067,16

Vrijgestelde meerwaarden

-12.986.811,00

Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Codes

Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties ........................................................................................................................................
Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ...............................

9141
9142

Andere actieve latenties
Belaste voorzieningen

46.115.875,95

Passieve latenties .....................................................................................................................................

9144

Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE
VAN DERDEN
In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar) ........................................................................

9145

96.750.322,89

100.587.176,25

Door de onderneming ..........................................................................................

9146

75.551.196,87

80.408.476,47

Bedrijfsvoorheffing ...............................................................................................

9147

35.667.844,27

36.377.677,96

Roerende voorheffing ..........................................................................................

9148

12.250.008,74

9.117.337,59

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Codes

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN..

9149

..
Waarvan
..
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop ..............................................................
9150
..
Door de onderneming getrokken of door aval getekende handelseffecten ................................................
9151
..
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn
..
9153
gewaarborgd ............................................................................................................................................. ..
..
..
ZAKELIJKE ZEKERHEDEN
..
..
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
..
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming
..
Hypotheken
..
Boekwaarde van de bezwaarde activa ................................................................................................ ..
9161
..
Bedrag van de inschrijving .................................................................................................................. ..
9171
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ............................................................................ ..
9181
..
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ...................................................... ..
9191
..
Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken
9201
activa ........................................................................................................................................................ ..
..
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
..
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden
..
..
Hypotheken
..
Boekwaarde van de bezwaarde activa ................................................................................................ ..
9162
..
Bedrag van de inschrijving ..................................................................................................................
9172
..
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ............................................................................ ..
9182
..
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ......................................................
9192
..
Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken
..
9202
activa ........................................................................................................................................................
..
..
..
GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE..
EN OP RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN ..
..
NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN
..
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA
..
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA
..
..
TERMIJNVERRICHTINGEN
..
Gekochte (te ontvangen) goederen ..............................................................................................................
9213
..
............................................
Verkochte (te leveren) goederen ....................................................................................................................
9214
......................................
..
Gekochte (te ontvangen) deviezen .............................................................................................................
9215
..
...........................................
Verkochte (te leveren) deviezen .....................................................................................................................
9216
.....................................
..
VERPLICHTINGEN VOORTVOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN ..AAN REEDS
..
GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN
..
..
..
BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

Boekjaar

572.646.177,62

572.646.177,62

15.493.840,55
45.100.021,13
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF
OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE
GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN

De arbeiders, bedienden en kaderleden genieten van aanvullende stelsels van rust- en overlevingspensioenen.
De pensioentoezeggingen van het type "vaste prestaties" worden gefinancierd via pensioenfondsen.
De bijkomende pensioentoezeggingen van het type "vaste bijdragen" worden gefinancierd via groepsverzekeringen.

Code

Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN
Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

9220

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Financiële vaste activa ...............................................................................................
........................
Deelnemingen .......................................................................................................

(280/1)
(280)

1.392.499.281,04
1.348.530.783,30

1.473.685.186,63
1.322.501.856,90

Achtergestelde vorderingen ...................................................................................

9271

Andere vorderingen ...............................................................................................

9281

Vorderingen ................................................................................................................
...............
Op meer dan één jaar ...........................................................................................

9291

Op hoogstens één jaar ..........................................................................................

9311

Geldbeleggingen ........................................................................................................
.......................
Aandelen ...............................................................................................................

9321

Vorderingen ..........................................................................................................

9341

Schulden .....................................................................................................................
..........
Op meer dan één jaar ...........................................................................................

9351
9361

420.000.000,00

207.500.000,00

Op hoogstens één jaar ..........................................................................................

9371

374.068.662,88

419.147.197,77

Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen ...........................

9381

191.567.177,00

334.957.859,44

Door verbonden ondernemingen gestelde of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming.............................

9391

43.968.497,74
206.071.554,62

151.183.329,73
80.200.289,90

9301
206.071.554,62

80.200.289,90

10.554.000,00

9331
10.554.000,00
794.068.662,88

626.647.197,77

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen.....................................................
.....................................................
Financiële resultaten
.....................

9401

Opbrengsten uit financiële vaste activa .................................................................
..............................................................
Opbrengsten uit vlottende activa ...........................................................................
....................................................
Andere financiële opbrengsten .............................................................................
..................................................
Kosten van schulden ............................................................................................
...................................
Andere financiële kosten .......................................................................................
........................................
Realisatie van vaste activa

9421

90.524.837,75

81.112.321,02

9431

361.573,22

73.889,84

9461

28.198.534,66

35.432.888,82

9471

28.207,00

219.462,20

Verwezenlijkte meerwaarden ................................................................................
...............................................
Verwezenlijkte minderwaarden ..............................................................................
.................................................
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

9481

2.264.011,96

3.315.776,55

9491

7.520.080,20

5.187.213,40

Financiële vaste activa ................................................................................................
...............................
Deelnemingen .......................................................................................................

(282/3)

9441

(282)

Achtergestelde vorderingen ...................................................................................

9272

Andere vorderingen ...............................................................................................

9282

Vorderingen .................................................................................................................
..............
Op meer dan één jaar ...........................................................................................

9292

Op hoogstens één jaar ..........................................................................................

9312

Schulden .....................................................................................................................
..........
Op meer dan één jaar ...........................................................................................

9352

Op hoogstens één jaar ..........................................................................................

9372

2.022.528,98
2.022.528,98

6.249.158,74

2.022.301,71
2.022.301,71

2.549.582,54

9302
6.249.158,74
193,94

2.549.582,54
14.333,31

9362
193,94

14.333,31

43/60

Nr.

VOL 5.15

0405.388.536

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF
MET ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS
GECONTROLEERD WORDEN
Codes
Uitstaande vorderingen op deze personen

Boekjaar

9500

Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen
Waarborgen toegestaan in hun voordeel

9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

9502

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificieerbaar persoon
Aan bestuurders en zaakvoerders ............................................................................................................

9503

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ...............................................................................................

9504

3.436.365,09

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Codes
Bezoldiging van de commissaris(sen) .........................................................................................................
........

Boekjaar

9505

302.000,00

95061

31.770,00

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door de commissaris(sen)
Andere controleopdrachten .......................................................................................................................
...............................................
Belastingadviesopdrachten .......................................................................................................................
...............................................
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ...................................................................................
...................................................................................

95062
95063

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)
Andere controleopdrachten .......................................................................................................................
...............................................
Belastingadviesopdrachten .......................................................................................................................
...............................................
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ...................................................................................
...................................................................................

95081

97.230,00

95082

430.000,00

95083

97.000,00

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen

44/60

Nr.

0405.388.536

VOL 5.17

VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMING DIE ONDERWORDEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
De onderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar
gemaakt*
De onderneming heeft geen geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan
vrijgesteld is om de volgende reden(en)*
De onderneming en haar dochterondernemingen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in artikel 16
van het Wetboek van vennootschappen vermelde criteria*
De onderneming is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt*
Indien ja, motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 113, paragrafen 2 en 3 van het Wetboek
van vennootschappen, is voldaan:

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
moederonderneming die de geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt, op grond waarvan de vrijstelling is
verleend:

INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING
OF GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS
Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)**:

Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde
geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is**

* Schrappen wat niet van toepassing is.
** Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor
het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en
waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
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SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: 209

111

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar

2. Deeltijds

3. Totaal (T) of totaal
in voltijdse
equivalenten
(VTE)

(boekjaar)

(boekjaar)

(boekjaar)

2.549,9
3.825.288
167.704.772,99

252,5
292.055
12.804.007,82

2.740,8 (VTE)
4.117.343 (T)
180.508.780,8 (T)
1

2.905,3
(VTE)
4.305.904 (T)
185.525.801,10 (T)

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx

998.288,88 (T)

1.026.034,10 (T)

Codes

Gemiddeld aantal werknemers ............
100
Aantal daadwerkelijke gepresteerde uren 101
Personeelskost ...................................
102
Bedrag van de voordelen bovenop het
loon .....................................................

1. Voltijds

103

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Aantal werknemers ingeschreven in het
personeelsregister ..............................................................
..............................................................
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
...........
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..........................

Codes

1. Voltijds

3P. Totaal (T) of totaal
in voltijdse
equivalenten
(VTE)
(vorig boekjaar)

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

105

2.473

236

2.655,0

110

2.294

230

2.472,2

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .............................

111

179

6

182,8

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ........

112

Vervangingsovereenkomst ..............................................

113

120

2.283

143

2.393,6

121

190

93

261,4

130

345

2

346,6

134

507

109

590,4

132

1.621

125

1.718,0

Volgens het geslacht
Mannen ..........................................................................
................
Vrouwen ..........................................................................
................
Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ...........................................................
...............................
Bedienden .......................................................................
...................
Arbeiders ........................................................................
..................
Andere ............................................................................
..............

133

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN
1. Uitzendkrachten
Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen .........................................................
.................................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................................
............................
Kosten voor de onderneming ...............................................................................
...........

Codes
150

19,2

151

36.949

152

906.538,30

2. Ter beschikking van
de onderneming
gestelde personen
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR
INGETREDEN
Codes
Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het
personeelsregister werden ingeschreven ..........................
..........................
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
..........................
.........................
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..........................
.........................
..........................
Overeenkomst voor een bepaalde tijd ............................
.........................
.....
............................
...............
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven
werk ........
............................
........
Vervangingsovereenkomst ............................................
......
........
............................................
Volgens het geslacht en het studieniveau
........
..
........
Mannen: lager onderwijs ..............................................
........
............................................
secundair onderwijs
.......................................
........
........
hoger niet-universitair.......................................
onderwijs .....................
........
.....................
universitair onderwijs............
.....................................
........
.....................
.....................................
Vrouwen: lager onderwijs ...............................................
........
.....................
................
...........................................
secundair onderwijs .......................................
..
......
hoger niet-universitair.......................................
onderwijs .....................
.....................
universitair onderwijs............
.....................................
.....................
.....................................
................ .....................
......

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

205

215

7

219,8

210

53

3

55,5

211

154

4

156,3

212

8

8,0

213

220
221
222
223
230
231
232
233

5
117
23
26
1
20
18
5

1. Voltijds

1

3
3

2. Deeltijds

5,8
117,0
23,0
26,0
1,0
21,8
20,2
5,0

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

UITGETREDEN

Codes

Aantal werknemers met een in het personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam ................................................
................................................
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
.......................................

305

399

15

409,0

310

296

15

306,0

311

95

95,0

312

8

8,0

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .........................
.........................
Overeenkomst voor een bepaalde tijd ............................
.........................
............................
...............
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven
werk ........
............................
........
Vervangingsovereenkomst ............................................
......
........
............................................
Volgens het geslacht en het studieniveau
........
..
........
Mannen: lager onderwijs ..............................................
........
............................................
secundair onderwijs
.......................................
........
........
hoger niet-universitair.......................................
onderwijs .....................
........
.....................
universitair onderwijs............
.....................................
........
.....................
.....................................
Vrouwen: lager onderwijs ...............................................
........
.....................
................
...........................................
secundair onderwijs
.......................................
..
......
hoger niet-universitair.......................................
onderwijs .....................
.....................
universitair onderwijs............
.....................................
.....................
.....................................
.....................
................
Volgens de reden van beëindiging van
de overeenkomst
......
Pensioen ........................................................................
..................
Brugpensioen
..................................................................
........................
Afdanking ........................................................................
..................
Andere reden
...................................................................
Waarvan: .......................
het aantal werknemers dat als zelfstandige
ten minste op halftijdse basis diensten blijft
verlenen aan de onderneming ....................
....................
....................
....................
..........

313

320
321
322
323
330
331
332
333

38
277
24
20
2
32
4
2

340
341
342
343

26
237
11
125

1
9
1
1
1
2

10
2
3

38,8
283,6
24,0
20,4
2,6
32,6
5,0
2,0

26,0
244,5
12,1
126,4

350
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STAAT OVER HET GEBRUIK VAN DE MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE WERKGELEGENHEID TIJDENS HET
BOEKJAAR
Aantal betrokken werknemers

MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE
WERKGELEGENHEID

Codes

Maatregelen met een financieel voordeel*
Voordeelbanenplan (ter aanmoediging van de
indienstneming van werkzoekenden die tot risicogroepen
behoren) .........................................................................
.................
Conventioneel
halftijds brugpensioen ............................
............................
Volledige loopbaanonderbreking .....................................
............................
.....................................
Vermindering van de arbeidsprestaties
(deeltijdse
......
................
....................................................
loopbaanonderbreking)
......................................
Sociale Maribel ...............................................................
...........................
Structurele vermindering
van de sociale
zekerheidsbijdragen .......................................................
...................................
Doorstromingsprogramma's
............................................
............................................
Dienstenbanen ...............................................................
.. ......................................
...........................
Overeenkomst werk
- opleiding
......................................
Leerovereenkomst ..........................................................
..............
Startovereenkomst ................................
..........................................................
................................
Andere maatregelen
Stage der jongeren ..........................................................
Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
tijd ...................................................................................
.......
Conventioneel brugpensioen ..........................................
..........................................
Vermindering van de persoonlijke
bijdragen van sociale
zekerheid aan werknemers met......
lage lonen .....................
.....................
.....................
.....................
Aantal werknemers betrokken bij één of meerdere
......
maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid
totaal voor het boekjaar ..................................................
........................................
totaal voor het vorige boekjaar
........................................
........................................
..........

1. Aantal

2. In voltijdse
equivalenten

3. Bedrag van het
financiële
voordeel

414
411
412
413
415
416
417
418
503
504
419

3.086

3.016,1

5.361.342,21

49

49,0

89.581,55

506

42

42,0

507

392

386,1

502
505

550
550P

3.137
3.250

3.070,4
3.183,9

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDING VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR
Totaal van de opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers ...................................................................
Aantal gevolgde opleidingsuren.......................
................................................................
..........................
Kosten voor de onderneming ......................................................................
....................

Codes
5801
5802
5803

Mannen
1.523
76.294
3.339.508,00

Codes
5811
5812
5813

Vrouwen
147
6.173
364.534,00

INLICHTINGEN OVER DE ACTIVITEITEN VAN VORMING, BEGELEIDING OF MENTORSCHAP DOOR DE
WERKNEMERS GEGEVEN IN TOEPASSING VAN DE WET VAN 5 SEPTEMBER 2001 TOT DE VERBETERING VAN DE
WERKGELEGENHEIDSGRAAD VAN DE WERKNEMERS
Activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap
Aantal werknemers welke deze activiteiten uitoefenden ..........................
..........................
Aantal uren besteed aan deze activiteiten ................................................
..........................
Aantal werknemers welke deze activiteiten..........................................
volgden ................................
............
................................

Codes

Mannen

5804
5805
5806

289
40.012
1.951

Codes
5814
5815
5816

Vrouwen
44
2.972
117

..........................

*

Financieel voordeel voor de werkgever met betrekking tot de titularis of diens plaatsvervanger.

48/60

Nr.

VOL 7

0405.388.536

WAARDERINGSREGELS
SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS
Immateriële vaste activa
---------------------------Kosten voor onderzoek en ontwikkeling, waarvan de nuttige levensduur voor het bedrijf zich over meer dan
één jaar uitstrekt, worden geactiveerd voor zover het gaat om projecten van voldoende omvang.
Geactiveerde kosten worden lineair afgeschreven over drie jaar. Octrooien, licenties en soortgelijke van
derden bekomen rechten, worden geactiveerd indien ze belangrijke bedragen vertegenwoordigen. Ze
worden volgens de lineaire methode maximum over vijf jaar afgeschreven.
Voor activa verworven na 1 januari 2003 wordt de pro rata temporis afschrijvingsregel toegepast vanaf het
moment waarop deze activa operationeel gebruikt wordt.
Materiële vaste activa
------------------------Worden afgeboekt tegen de aanschaffingsprijs of tegen vervaardigingsprijs wat de eigen constructie
betreft.
De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingsprijs van de toeleveringen, alsmede alle directe en indirecte
kosten van de constructie-activiteit. Voor activa verworven na 1 januari 1992 wordt (met inachtname van
de wettelijke beperkingen) het degressieve afschrijvingsplan toegepast; de afschrijvingen op de activa
verworven voor 1 januari 1992 worden volgens de lineaire methode berekend. De basisafschrijvingspercentages, die door de Raad van Bestuur werden vastgelegd, volgen in onderstaande tabel.
Tweedehandsmaterieel wordt afgeschreven rekening houdend met de nog verwachte economische
levensduur.
Voor activa verworven na 1 januari 2003 wordt de pro-rata-temporis afschrijvingsregel toegepast vanaf het
moment waarop deze activa operationeel gebruikt worden. Bijkomende aankoopkosten worden op
dezelfde wijze en volgens hetzelfde ritme afgeschreven als de hoofdsom.
Activa verworven

voor 01.01.1977

Industriële gebouwen
Andere gebouwen
Inrichtingen & installaties gebouwen
Materieel, ander dan transporten computermaterieel
Transportmaterieel
Computermaterieel
Meubilair
Inrichtingen en installaties
Bijkomende aankoopkosten tot 31.12.2002

van 01.01.1977
tot 31.12.1991

na 01.01.1992

5%
3%

6 %
3.6 %

5%
3%
5%

15 %
20 %
20 %
15 %
20 %
100 %

15 %
25 %
25 %
15 %
25 %
100 %

10 %
20 %
20 %
10 %
10 %
100 %

Aanpassingen aan de inrichting van gehuurde gebouwen worden geactiveerd en afgeschreven over de
duur van de huurovereenkomst met een maximum van negen jaar.

Financiële Vaste Activa
-------------------------Deelnemingen en aandelen worden opgenomen tegen aanschaffingswaarde exclusief de bijkomende
kosten die ten laste van de resultatenrekening vallen.
Ze worden elk jaar afzonderlijk gewaardeerd aan de hand van het eigen vermogen van de vennootschap.
Indien het eigen vermogen omwille van tegenvallende performantie lager is dan de aanschaffingswaarde,
en wanneer deze waardevermindering van duurzame aard geacht wordt, wordt een overeenkomstige
waardevermindering op de financiële vaste activa geboekt.
Waardeverminderingen worden teruggenomen indien het eigen vermogen van de vennootschap duurzaam
hoger is dan de netto boekwaarde. De oorspronkelijke aanschaffingsprijs wordt echter nooit
overschreden bij terugname.
Bij vervreemding van niet individualiseerbare of niet-geïndividualiseerde aandelen, wordt de FIFO-methode
gebruikt om de gebeurlijke meer- of minwaarde te bepalen.
Bij fusie, splitsingen of soortgelijke transacties uitgevoerd als bedoeld in art. 78, art. 79 of art. 80 van het
KB van 30 januari 2001 m.b.t. de jaarrekening van de ondernemingen, worden de aandelen verkregen in
ruil voor de bestaande aandelen geboekt tegen de netto boekwaarde van de originele aandelen.
Bij alle overige fusies, splitsingen of soortgelijke transacties worden de aandelen verkregen in ruil voor de
bestaande aandelen geboekt tegen de conventionele waarde of tegen de hogere marktwaarde. De
hieruit ontstane meer- of minwaarden worden in het resultaat van het boekjaar genomen.
Voorraden
-----------Grond- en hulpstoffen, handelsgoederen en vooruitbetalingen op aankopen worden gewaardeerd tegen
aanschaffingsprijs of tegen de lagere marktprijs. Goederen in bewerking en gereed product worden gewaardeerd tegen hun vervaardigingsprijs of tegen de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat,
naast de aanschaffingskosten van de grond- en hulpstoffen, alle rechtstreekse en onrechtstreekse produktiekosten.
Algemeen wordt bij de voorraadwaardering de FIFO-methode (eerst in, eerst uit) toegepast. Verouderde
en traagroterende voorraden worden systematisch afgewaardeerd.
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Vordingen en schulden
-------------------------Worden geboekt voor hun nominale waarden. Waardeverminderingen worden geboekt op geïndivualiseerde vorderingen die als oninbaar beschouwd worden, ongeacht het feit of hierbij reeds een rechtsgeding ingespannen werd.
Dergelijke vorderingen worden aldus tot hun geschatte realisatiewaarde teruggebracht.
Daarnaast wordt het algemeen risico, inherent aan het totaal van de handelsvorderingen, gedekt door
een algemene waardevermindering, die bepaald wordt als een percentage op de uitstaande handelsvorderingen per productgroep.
Voorzieningen
---------------Op basis van een beoordeling op balansdatum door de raad van Bestuur worden voorzieningen aangelegd
voor het dekken van eventuele verliezen die waarschijnlijk of zeker zijn, maar waarvan de omvang nog
niet precies vaststaat.
Omrekening van vreemde valuta
------------------------------------Alle op balansdatum uitstaande bedragen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers
genoteerd door de Europese Centrale Bank op deze datum, behalve voor wat betreft specifiek ingedekte
bedragen.
Deze worden omgerekend op basis van de contractueel overeengekomen wisselkoers.
Alle aldus uit omrekening ontstane wisselkoersverschillen worden in de resultatenrekening opgenomen.

BIJKOMENDE INFO
BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT (vervolg VOL 5.14) (bijkomende info)
Andere betekenisvolle verplichtingen (ook vermeld VOL 5.13 - termijnverrichtingen)
- Termijnverrichtingen :
Boekjaar
Vorig boekjaar
. termijnverplichtingen verkoop van deviezen
45.100.021,13
70.434.110,57
. termijnverplichtingen aankoop van deviezen
15.493.840,55
8.589.828,39

ZEKERHEDEN DIE NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN (bijkomende info)
Ontvangen zekerheden : 36.600.375,07
- 35.281.318,00 van de N.D.D. en Atradius voor levering van goederen en diensten
- 1.319.057,07 andere.

KOSTEN VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING (bijkomende info)
De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling bereikten in het jaar 2006 een bedrag van 34.726.576,00 ten
opzichte van 31.791.443,00 in 2005.

BRUGPENSIOENSTELSTEL (bijkomende info)
Voor de toekomstige verbintenissen legt de vennootschap op de passiefzijde van de balans een
passende voorziening aan via de rubriek "Voorzieningen voor risico's en kosten" van de resultatenrekening.
De voorzieningen worden zoals geadviseerd door de Commissie Boekhoudkundige Normen
geactualiseerd.
Voor de periode vanaf de aanvang van brugpensioen tot op de dag dat het wettelijke pensioen ingaat,
wordt aan de betrokken werknemers een aanvullend vervangingsinkomen uitgekeerd.
In 2006 werden 246 nieuwe brugpensioenen betekend.
AANVULLENDE PENSIOENEN (bijkomende info)
De pensioentoezeggingen van het type "vaste prestaties" worden gefinancierd via pensioenfondsen.
Indien de activa van het pensioenfonds lager zijn dan de minimumfinanciering voor aftrek van de
vrijstellingen, zoals bepaald in de uitvoeringsbesluiten van de wet van 9 juli 1975 betreffende
de controle der verzekeringsondernemingen, legt de vennootschap op de passiefzijde van de balans
een passende voorziening aan via de rubriek "Voorziening voor risico's en kosten" van de
resultatenrekening.
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FINANCIELE INSTRUMENTEN (zie VOL 5.16) (bijkomende info)
De NV Bekaert SA maakt gebruik van financiële instrumenten om zich in te dekken tegen
wisselkoersrisico's.
Deze instrumenten werden in geen geval gebruikt voor speculatieve doeleinden.
Het commercieel risico van de NV Bekaert SA wordt beperkt door middel van termijncontracten.
De open posities, op basis van een estimate van aan- en verkopen voor een periode van zes
maanden, samen met alle vaste engagementen na deze periode worden op termijn ingedekt.
Toestand per 31 december 2006 (in duizenden EUR) :
Nominale waarde Marktwaarde (Fair Value)
op termijn aangekochte deviezen :
15.494
15 320
op termijn verkochte deviezen :
45.100
44 390

AANDELENOPTIES (bijkomende info)
De Raad van Bestuur heeft in haar zitting van 15 oktober 1999 besloten om gedurende de periode 1999
- 2004 maximaal 1.300.000 opties toe te kennen aan de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap
en aan het directie- en kaderpersoneel van de vennootschap en van enkele van haar dochterondernemingen in het kader van ESOP ("Employee Stock Option Plan"), en dit conform de wet van 26 maart 1999.
De toekenning van deze opties, onder de vorm van in nieuw uit te geven aandelen converteerbare
warrants, gebeurt door het Benoemings- en Renumeratiecomité ("BRC").
De maximale dilutie, indien over de toegelaten periode 1.300.000 opties zouden worden toegekend en
later uitgeoefend, bedraagt 5.8 % van het totaal aandelen van de vennootschap per einde 1999.
In 2000 heeft de Raad van Bestuur beslist 156.432 warrants uit te geven.
In 2001 heeft de Raad van Bestuur beslist 143.514 warrants uit te geven.
In 2002 heeft de Raad van Bestuur beslist 35.744 warrants uit te geven.
In 2003 heeft de Raad van Bestuur beslist 33.580 warrants uit te geven.
In 2004 heeft de Raad van Bestuur beslist 167.394 warrants uit te geven.
De kenmerken van deze warrants zijn als volgt :
Datum
aanbod
17.12.99
17.12.99
17.12.99
14.07.00
14.07.00
14.07.00
13.07.01
13.07.01
12.07.02
12.07.02
11.07.03
09.07.04
TOTAAL

Datum
Uitoefen- Aantal
Uitgeuitgifte
prijs EUR toegekend oefend
04.04.2000 52.60 35.790
32.596
04.04.2000 52.60
2.830
180
04.04.2000 52.60
1.000
1.000
26.09.2000 54.00 106.647 94.837
26.09.2000 54.00
5.415
720
26.09.2000 49.85
4.750
4.750
26.09.2001 41.94 139.639 135.423
26.09.2001 41.94
3.875
3.695
25.09.2002 47.48
35.384 27.594
25.09.2002 47.48
360
300
06.10.2003 40.89
33.580
30.09.2004 47.29 167.394
536.664

301.095

Verval- Saldo
len
505 2.689
2.590
60
820 10.990
4.355
340
806 3.410
180
240 7.550
60
33.580
167.394

Uitoefenperiode
eerste
laatste
01.06-15.06.03 15.11-30.11.12
01.06-15.06.03 15.11-30.11.09
01.06-15.06.03 16.11-30.11.04
01.06-15.06.04 22.05-15.06.13
01.06-15.06.04 22.05-15.06.10
01.06-15.06.04 22.05-15.06.05
22.05-30.06.05 22.05-15.06.14
22.05-30.06.05 22.05-15.06.11
22.05-30.06.06 22.05-15.06.15
22.05-30.06.06 22.05-15.06.12
22.05-30.06.07 22.05-15.06.13
22.05-30.06.08 22.05-15.06.14

9.496 226.073

In 2000 werd een tweede aandelenoptieplan, op bestaande aandelen, door de Raad van Bestuur
goedgekeurd (SOP2), dat conform de wet van 26 maart 1999 is.
In 2000 werden onder dit plan 2.850 opties toegekend.
In 2001 werden 11.450 opties toegekend.
In 2002 werden 3.040 opties toegekend.
In 2003 werden 2.780 opties toegekend.
In 2004 werden 32.800 opties toegekend.
In 2006 werden 36.500 opties toegekend.

De kenmerken van deze opties zijn als volgt :
Datum
Datum
Uitoefen
Aantal
Uitgesaldo
aanbod
uitgifte
prijs EUR toegekend oefend
26.07.00 24.09.00
49.85
2.850
2.850
13.07.01 11.09.01
41.94
11.450
11.450
12.07.02 10.09.02
47.48
3.040
3.040
11.07.03 09.09.03
40.89
2.780
2.780
09.07.04 07.09.04
47.29
32.800
32.800
22.12.05 20.02.06
71.39
28.000
28.000
15.03.06 14.05.06
85.85
2.000
2.000
15.09.06 14.11.06
74.10
6.500
6.500
TOTAAL

89.420

17.340

Uitoefenperiode
eerste
laatste
01.06-15.06.04 22.05-15.06.13
22.05-30.06.05 22.05-15.06.14
22.05-30.06.06 22.05-15.06.15
22.05-30.06.07 22.05-15.06.13
22.05-30.06.08 22.05-15.06.14
22.05-30.06.09 15.11-15.12.15
22.05-30.06.10 15.11-15.12.15
22.05-30.06.10 15.08-14.09.16

72.080
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AANDELENOPTIES (bijkomende info) (vervolg)
Op 16 september 2005 keurde de Raad van bestuur het nieuwe optieplan SOP 2005-2009 op aandelen
NV Bekaert SA goed, conform de wet van 26 maart 1999, waarbij over de periode maximum 850 000
in nieuw uit te geven aandelen converteerbare warrants kunnen worden uitgegeven ten gunste van de
leden van het Bekaert Group Executive, het senior management en hogere kaderleden.
De maximale dilutie, indien over de toegelaten periode 850.000 warrants zouden worden toegekend
en later uitgeoefend, bedraagt 3,8 % van het totaal aantal stemrechten per einde 2005.
In 2006 heeft de Raad van Bestuur beslist 70.766 warrants uit te geven. Om de potentiële dilutie ten
gevolge van de toekomstige uitoefening van de warrants te compenseren heeft de vennootschap
evenveel eigen aandelen ingekocht en vernietigd.

De kenmerken van deze warants zijn als volgt :
Datum
Datum
Uitoefen
Aantal
Uitgeaanbod
uitgifte
prijs EUR toegekend oefend
22.12.05
22.03.06
71.39
70.766
-

saldo
70.766

Uitoefenperiode
eerste
laatste
22.05-30.06.09 15.11-15.12.15
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Profiel
Bekaert bouwt haar activiteiten uit vanuit twee kerncompetenties: geavanceerde metaaltransformatie en geavanceerde materialen en
deklagen. De combinatie van deze competenties maakt Bekaert uniek.
Klanten in meer dan 120 landen en uit de meest uiteenlopende sectoren opteren voor een samenwerking met Bekaert. Zij kiezen voor de
hoogtechnologische producten, systemen en diensten die de onderneming aanbiedt. Meer dan 18 500 medewerkers wereldwijd zetten zich
hiervoor dagelijks in. NV Bekaert SA telt 2 700 medewerkers.
Voor het overgrote deel van haar producten gebruikt Bekaert walsdraad als basisgrondstof. Uitgaande van walsdraad - een pinkdikke
staaldraad in allerlei samenstellingen en kwaliteiten - trekt de onderneming draden die bij elke stap dunner worden en steeds een gepaste
thermische behandeling krijgen. In functie van de toepassing worden de fijne draden in de loop van het draadtrekproces ook bedekt met
een specifieke deklaag. Het geheel van deze bewerkingen geeft de draden een waaier aan eigenschappen op het vlak van treksterkte,
hardheid, wrijvingsweerstand, corrosiebestendigheid, adhesiekarakteristieken, ... Op het vlak van deklaagtechnologie heeft de
onderneming heel wat competenties in huis die ze op verschillende materialen kan toepassen.
Bekaert concentreert zich voornamelijk op zogenaamde tussenproducten, maar houdt voortdurend de vinger aan de pols bij
eindgebruikers. Door te anticiperen op hun behoeften biedt de onderneming haar industriële klanten oplossingen die hen voorsprong
geven op hun markten. De onderneming bouwt aan win-winrelaties met haar klanten gebaseerd op partnerschappen tussen gelijken,
uitgaande van wederzijds vertrouwen en respect. Wereldwijd draagt Bekaert bij tot meer toegevoegde waarde voor haar klanten en ook
voor de eindgebruiker.
De strategie van Bekaert is gericht op duurzame rendabele groei. Daarom streeft de onderneming naar markt- en technologisch
leiderschap en speelt ze een toonaangevende rol in haar activiteiten wereldwijd.

NV Bekaert SA in 2006
Omzet: € 574 miljoen
Bedrijfsresultaat: € 48 miljoen
Nettoresultaat: € 60 miljoen
Aantal medewerkers: 2 700
Euronext Brussel: BEKB
www.bekaert.com

Segmenten
In welbepaalde toepassingen van haar twee kerncompetenties ontwikkelt de onderneming tal van hoogtechnologische producten,
systemen en diensten.
Bekaert vervaardigt de meest uiteenlopende geavanceerde draadproducten die in een brede waaier van sectoren hun toepassing vinden.
Staaldraden van allerlei kwaliteiten en vormen worden gebruikt in diverse toepassingen met zeer uiteenlopende productspecificaties. Het
productgamma reikt van draden met een zeer hoge treksterkte tot zeer fijne metaalvezels van 1 micron. Dankzij het opvoeren van de
treksterkte kunnen dunnere draden ingezet worden terwijl tegelijk de flexibiliteit van de draden gewaarborgd blijft. Draden met een hoge
treksterkte worden ook gebundeld tot staalkoord.
In het bedrijfssegment geavanceerde materialen is NV Bekaert SA actief in toepassingen van vezeltechnologie. Uitgaande van deze
expertise ontwikkelt de onderneming producten voor verdere toepassing onder meer in filtermedia, textiel en geleidende kunststoffen.
Sectoren
Klanten in tal van sectoren werken samen met Bekaert. De automobielsector is de belangrijkste ervan. Het grootste deel van de
Bekaert-producten is bestemd voor de vervangingsmarkt. Bekaert levert staalkoordproducten aan zowat alle grote bandenfabrikanten voor
de versterking van radiaalbanden. Daarnaast voorziet de onderneming klanten in de automobielsector van tal van gespecialiseerde
draadproducten die aan de hoogste kwaliteitsvereisten en -normen voldoen. Denk maar aan verendraden, lasdraden en draden voor
ruitenwisserarmen en -bladen.
Daarnaast is de onderneming actief in tal van andere economische sectoren. De Bekaert-producten zijn soms duidelijk zichtbaar, maar
meestal verborgen.
In de bouwsector, bijvoorbeeld, is de onderneming een belangrijke speler met Dramix® staalvezels voor betonwapening en met fijn
staalkoord ter versterking van hijsriem voor liften. In de machinebouw vertrouwen bedrijven op Bekaert-producten voor het vervaardigen
van hogedrukslangen, polyurethaanriemen en transportbanden. Bekaert is marktleider in champagnekurkendraad. De chemische industrie
werkt nauw samen met Bekaert voor de ontwikkeling van filtermedia en filtersystemen op basis van metaalvezels. Voor de offshoresector
is de onderneming een belangrijke leverancier van profieldraad voor de versterking van flexibele pijpen. De grafische sector gebruikt
gekleurde Bekaert boekbinddraad.
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De aanwezigheid in uiteenlopende sectoren is een duidelijke troef. Omwille van die verscheidenheid is de onderneming immers minder
afhankelijk van sectorgebonden evoluties. Bovendien bieden de vele 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 oplossingen te
ontwikkelen in nauw partnerschap met haar klanten.

NV Bekaert SA in 2006
Algemeen
De marktomstandigheden waren voor Bekaert in 2006 opnieuw bijzonder complex. In de eerste plaats omdat klanten voor grote
uitdagingen staan. Dit geeft aanleiding tot continue veranderingen. Bovendien kende de staalindustrie een bijzonder woelig 2006. In deze
markt met een behoorlijk groot aantal spelers is een ware consolidatiegolf aan de gang. In de grondstoffenprijzen ten slotte deed zich in
2006 een kentering voor.
Bekaert is een grote afnemer van walsdraad, de belangrijkste grondstof voor de onderneming. In 2004-2005 was de vraag naar walsdraad
groter dan het aanbod. In het afgelopen jaar verhoogden verschillende producenten hun capaciteit, hoewel een aantal marktspelers in
Europa op bepaalde tijdstippen hun productie beperkten. De volatiliteit op de grondstoffenmarkten nam af, maar de walsdraadprijzen
blijven globaal genomen op een hoog niveau, gedreven door de stijgende vraag naar staal wereldwijd. Voor andere grondstoffen zoals
onder meer zink noteerde Bekaert belangrijke prijsstijgingen en ook de energiekosten namen wereldwijd toe.

Innovatie: intens klantgedreven
Bekaert investeert aanzienlijk in innovatie en streeft naar een optimale synergie tussen haar twee kerncompetenties. Zo kunnen
innovatieve deklagen vaak specifieke eigenschappen meegeven aan geavanceerde draadproducten. Of zo kunnen bestaande
draadproducten nieuwe toepassingen vinden in andere marktsegmenten.
Bekaert focust in haar technologiecentrum op een beperkt aantal sleutelprojecten. Twee derde daarvan zijn klantenspecifieke
innovatietrajecten, die op relatief korte termijn resultaat opleveren. De overige projecten zullen op langere termijn leiden tot meer efficiënte
productieprocessen en nieuwe producttoepassingen. De onderneming ontwikkelt deze projecten vaak in nauwe samenwerking met andere
kenniscentra, zoals universiteiten en onderzoekscentra. Het kunnen ook bedrijven zijn waarin Bekaert - via corporate venturing - een
participatie nam.
In verschillende domeinen plukte de onderneming in 2006 de vruchten van haar inspanningen in innovatie:
- Zo lanceerde ze Bekaert verwarmingskoord: dit is een roestvaste koord - bedekt met een deklaag van plastic - met elektrische weerstand
die een slangetje versterkt dat de uitlaat van vrachtwagens inspuit met een ureumoplossing. Hiermee kan niet alleen de roetuitstoot, maar
ook de stikstofuitstoot worden teruggedrongen.

- In 2006 lanceerde Bekaert ook de Dramix® Booster: een doseermachine die ontwikkeld werd in nauwe samenwerking met een aantal
klanten. De machine kan geïnstalleerd worden in een betoncentrale en voegt automatisch de juiste hoeveelheid Dramix staalvezels toe
aan het beton.
- Een mijlpaal in 2006 waren de successen die Bekaert boekte met de optimalisering van interne processen. Met het project 'Plant 2006'
slaagden medewerkers van het technologiecentrum, de engineeringafdeling en de productie erin om de investeringskosten voor machines
te drukken door minutieuze procesaanpassingen.
Bekaert nam in het voorbije jaar opnieuw nagenoeg 40 nieuwe patenten. Daarmee wordt de groei van de patentportfolio van de voorbije
tien jaar bevestigd. Bekaert bezit nu in totaal bijna 2 200 patenten. Deze bieden enerzijds een bescherming van de intellectuele eigendom
van de onderneming. Anderzijds zijn ze ook een erkenning voor de leidende rol die Bekaert speelt op technologisch vlak.
Om de toenemende inspanningen inzake innovatie te ondersteunen, doet Bekaert de laatste jaren steeds vaker een beroep op externe
fondsen. Ook in 2006 kon de onderneming actieve overheidssteun genieten voor onderzoek en ontwikkeling. Bekaert is bijzonder
erkentelijk voor de goede samenwerking en de belangrijke ondersteuning van het Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door
Wetenschap en Technologie in Vlaanderen. Daarnaast genoot Bekaert in België fiscale stimuli door de verlaagde bedrijfsvoorheffing voor
onderzoekers.
Op het vlak van onderzoek en ontwikkeling verhoogde Bekaert wereldwijd haar inspanningen. De kost van onderzoek en ontwikkeling voor
NV Bekaert SA, hoofdzakelijk in het technologiecentrum in Deerlijk, steeg in 2006 tot € 34,7 miljoen. Met de toenemende activiteiten in
Azië biedt de onderneming haar klanten ook lokaal de gepaste technologische ondersteuning aan en zal ze haar technologiecentrum in
Jiangyin (provincie Jiangsu, China) verder uitbouwen tot een efficiënte en klantgerichte onderzoeksafdeling.
In haar afdeling engineering ontwerpt en ontwikkelt Bekaert productielijnen voor de verschillende vestigingen. Dankzij de eigen
deskundigheid en gespecialiseerde kennis en inzichten in de bijzondere productienoden, beschikt Bekaert over de meest vooruitstrevende
machines en procesuitrusting die de total cost of ownership verlagen en bijdragen tot het technologisch leiderschap van de onderneming.
De omzet van de engineeringafdeling van de vennootschap daalde in 2006 in vergelijking met het boekjaar 2005. De daling deed zich
voornamelijk voor in het domein van nieuwe machines en installaties die aan bedrijven van de Groep worden geleverd. Deze daling werd
echter gedeeltelijk gecompenseerd door een belangrijke stijging in de toelevering van componenten aan de engineeringafdeling in China.
Het aandeel van machines dat in een andere productieomgeving opnieuw wordt aangewend nam verder toe.
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Geavanceerde draadproducten
Globaal gezien was 2006 een goed jaar voor de geavanceerde draadproducten. Terwijl een aantal producten het bijzonder goed deden,
kenden aan aantal andere producten een terugval.
Binnen het activiteitenplatform Draad Europa verkocht de onderneming in 2006 minder laagkoolstofdraadproducten. De daling is
voornamelijk het gevolg van de verplaatsing van de productie van fijne verzinkte kabeldekdraden naar de vestiging in Hlohovec
(Slowakije). Ook andere fijne verzinkte draden kenden een omzetdaling. Deze werd gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere vraag
naar champagnekurkendraad, nylon- en nikkelbedekte draden.
In hoogkoolstofdraadproducten bleef de omzet nagenoeg gelijk. Producten die het minder goed deden, waren bh-draad, textieldraad en
hardgetrokken verendraden. Andere producten waaronder halfproduct voor kabels voor transportbanden en geplastificeerde draden en
klepverendraad deden het aanzienlijk beter dan vorig jaar. De verkoop van draad voor flexibele pijpleidingen bleef op een zeer hoog
niveau.
Na een zwak 2005, nam de omzet in roestvaste draden in 2006 opnieuw toe. Ook voor verendraden en draden voor medische
toepassingen was er een toename. In de markten van de textieldraden werd Bekaert evenwel geconfronteerd met een erg zwakke vraag.
Bekaert noteerde een zeer hoge marktvraag voor bouwproducten, en voornamelijk voor Dramix ® staalvezels, gedreven door de hoge
activiteitsgraad in de Europese bouwsector. Om optimaal in te spelen op de vraag van de klanten draaide de fabriek in Moen op volle
toeren en werden aanzienlijke volumes geleverd vanuit andere Bekaert-vestigingen.
In de staalkoordproducten steeg de verkoop van fijne kabels en geweven producten significant. De onderneming noteerde een duidelijke
verzwakking van de vraag naar staalkoord voor de versterking van banden. Ook de verkoop van geavanceerde draadproducten ter
versterking van hogedrukslangen nam af.

Geavanceerde materialen
Binnen het segment geavanceerde materialen noteerde de onderneming een sterke omzetstijging in vezeltechnologie. Bekaert kon onder
meer sterke prestaties neerzetten in de markten voor geleidende kunststoffen en dieselroetfilters. De onderneming besliste om haar
activiteiten in vezeltechnologie wereldwijd te herschikken en ook verder uit te bouwen, ondersteund door een investering van € 18 miljoen
in Zwevegem voor 2007.

Resultaten
NV Bekaert SA realiseerde in 2006 een omzet van € 574,1 miljoen, hetzij een daling met 4,4%.
Het boekjaar werd afgesloten met een bedrijfsresultaat van € 47,7 miljoen, tegenover € 21,5 miljoen. Aan de basis van de sterke stijging
van het bedrijfsresultaat liggen de hogere andere bedrijfsopbrengsten (inkomsten van technische hulp, subsidies, doorrekeningen binnen
de Groep), de gedaalde ereloonkosten, de lagere personeelskosten en de terugname en daling van de voorzieningen. Het bedrijfsresultaat
werd negatief beïnvloed door de lagere omzet.
De financiële resultaten bedroegen € 63,4 miljoen tegenover € 56,7 miljoen. Deze stijging is enerzijds het gevolg van de hogere
dividendinkomsten en anderzijds van de daling van de kosten van schulden. Wisselkoersfluctuaties hadden een negatieve impact op het
financiële resultaat.
De uitzonderlijke resultaten bedroegen € - 48,6 miljoen. Enerzijds noteerde de onderneming € 13,6 miljoen uitzonderlijke opbrengsten voornamelijk meerwaarden bij de verkoop van vaste activa en terugname van waardeverminderingen op financiële vaste activa - en
anderzijds € 62,2 miljoen uitzonderlijke kosten, waaronder voornamelijk waardeverminderingen op financiële vaste activa en
minderwaarden bij de realisatie van vaste activa.
Van de meerwaarden die in het voorbije boekjaar werden gerealiseerd bij de verkoop van materiële vaste activa, werd € 5,9 miljoen
overgeboekt naar de belastingvrije reserves en € 3,0 miljoen naar de uitgestelde belastingen (beslissing tot gespreide belasting van deze
meerwaarden).
De regularisatie van belastingen op vorige boekjaren zorgde voor een positief resultaat van € 0,7 miljoen. Het boekjaar wordt afgesloten
met een winst van € 60,2 miljoen.

Positie van de onderneming
Bekaert is onderhevig aan alle risico's eigen aan ondernemingen die zich wereldwijd ontplooien zowel in mature markten als in zich snel
ontwikkelende groeimarkten. De groei van deze economieën, de daaraan verbonden eventuele politieke en financiële risico's, de opkomst
van nieuwe technologieën en concurrenten, de wijzigende economische businessstromen tussen continenten, de stijgende ecologische
bewustwording, de volatiele vraag naar en aanbod van grondstoffen en de waarschijnlijke consolidatie van gehele of gedeeltelijke
industriële segmenten vormen daarbij evenveel risico's als opportuniteiten voor de Groep. Het Bekaert Group Executive, het Strategisch
comité en de Raad van bestuur volgen deze ontwikkelingen op de voet en nemen de acties die ze nodig achten om de toekomst van de
Groep maximaal veilig te stellen.
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De immateriële vaste activa bedroegen op het einde van het boekjaar € 27,3 miljoen, tegenover € 22,2 miljoen. De redenen voor deze
toename zijn: het activeren van € 10,9 miljoen kosten voor onderzoek en ontwikkeling, € 3,9 miljoen uitgaven met betrekking tot
softwarepakketten en € 4,1 miljoen goodwill. De afschrijvingen van het boekjaar bedroegen € 13,8 miljoen.
Tijdens het voorbije boekjaar werd voor € 16,5 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa, waarvan € 4,3 miljoen door eigen
constructiewerkplaatsen werden gerealiseerd. Daartegenover stond een daling van het netto actief, enerzijds door de afschrijvingen ten
laste van het boekjaar van € 16,5 miljoen, anderzijds door de verkoop van materiële vaste activa met een boekwaarde van € 4,8 miljoen.
De financiële vaste activa bedroegen € 1 395,2 miljoen, tegenover € 1 476,1 miljoen. Deze daling met € 80,9 miljoen wordt als volgt
samengesteld:
A. Deelnemingen
in miljoen €
a. Intekening op kapitaal
33,4
b. Aankoop aandelen van derden
1,4
c. Aankoop aandelen binnen de Groep
73,0
d. Verkoop aandelen binnen de Groep
-8,1
e. Liquidatie
-23,5
f. Kapitaalvermindering/terugbetaling kapitaal
-1,4
g. Geboekte waardeverminderingen
-52,8
h. Terugname waardeverminderingen
4,0
B. Vorderingen op deelnemingen
a. Leningen aan verbonden ondernemingen

-107,2

C. Andere financiële vaste activa
a. Vorderingen en borgtochten in contanten

0.3

D. Totaal

-80,9

De voorraden en handelsvorderingen bleven op hetzelfde niveau, terwijl de overige vorderingen een stijging kenden met € 105,3 miljoen.
De voornaamste oorzaak hiervan is de verschuiving van langetermijnleningen aan verbonden ondernemingen naar kortetermijnleningen.
Op 31 december 2006 bedroeg het maatschappelijk kapitaal € 173,3 miljoen. In de loop van 2006 werden in totaal 44 350 warrants
uitgeoefend onder het aandelenoptieplan SOP1 1999-2004 voor werknemers, hetgeen resulteerde in de uitgifte van 44 350 nieuwe
aandelen en VVPR strips NV Bekaert SA, een verhoging van het maatschappelijk kapitaal met € 0,4 miljoen en een verhoging van de
uitgiftepremie met € 1,8 miljoen.
In 2006 heeft Bekaert in totaal 636 656 eigen aandelen ingekocht voor een totaal bedrag van € 56,5 miljoen. Overeenkomstig de wettelijke
bepalingen werd, zolang de aandelen opgenomen waren in de activa van de balans, een onbeschikbare reserve gevormd, gelijk aan de
waarde waarvoor de aandelen in de inventaris zijn ingeschreven. Van de 636 656 ingekochte aandelen:
° werden 8 890 aandelen geleverd aan de personen die hun opties overeenkomstig het aandelenoptieplan SOP2 hadden uitgeoefend;
° werden 70 766 aandelen vernietigd als compensatie voor potentiële verwatering ten gevolge van de toekomstige uitoefening van 70 766
warrants (zie hierna); en
° werden 557 000 aandelen vernietigd in het kader van een inkoopprogramma: deze vermindering van het aantal aandelen heeft tot doel
de schuldstructuur van Bekaert verder te optimaliseren.

Op het ogenblik van de vernietiging van de aandelen werden de ingekochte eigen aandelen uitgeboekt uit de activa van de vennootschap
tegenover de aangelegde onbeschikbare reserve. Bijgevolg is het eigen vermogen van de vennootschap, vóór verwerking van het resultaat
van het boekjaar 2006, gedaald met € 55,8 miljoen.
In 2006 werd voor de eerste maal gebruik gemaakt van het toegestane kapitaal om warrants uit te geven in het kader van het
aandelenoptieplan SOP 2005-2009 op aandelen NV Bekaert SA: er werden 70 766 warrants uitgegeven ten gunste van leden van het
Bekaert Group Executive, het senior management en hogere kaderleden. Elke warrant kan worden omgezet in één nieuw uit te geven
aandeel met VVPR strip NV Bekaert SA tegen een uitoefenprijs van € 71,39. Op 21 december 2006 werd een tweede aanbod van 95 100
warrants gedaan. Elke warrant van de tweede serie zal in één nieuw uit te geven aandeel met VVPR strip NV Bekaert SA omgezet kunnen
worden tegen een uitoefenprijs van € 90,52.
Onder het aandelenoptieplan SOP2 werden in 2006 in totaal 36 500 opties toegekend: 28 000 daarvan kunnen worden omgezet in
bestaande aandelen met VVPR strip NV Bekaert SA tegen een uitoefenprijs van € 71,39 per aandeel, 2 000 tegen een uitoefenprijs van €
85,85, en de overige 6 500 tegen een uitoefenprijs van € 74,10. Op 21 december 2006 werd een nieuw aanbod van 12 500 opties gedaan.
Elke optie van deze serie zal in één bestaand aandeel met VVPR strip NV Bekaert SA omgezet kunnen worden tegen een uitoefenprijs
van € 90,52. Onder SOP2 werden tot 31 december 2006 in totaal 89 420 opties toegekend.
De aandelenoptieplannen SOP 2005-2009 en SOP2 zijn conform de wet van 26 maart 1999.
De voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen bedroegen € 47,4 miljoen, tegenover € 46,2 miljoen. De uitbetalingen aan
brugpensioenen bedroegen € 7,9 miljoen, terwijl de toename door nieuwe verplichtingen € 10,5 miljoen bedroeg. De voorzieningen voor
andere verplichtingen daalden met € 1,4 miljoen.
De overige voorzieningen bedroegen € 34,4 miljoen, tegenover € 45,1 miljoen, en dit ten gevolge van de terugname van provisies. Tijdens
voorgaande jaren werd een voorziening aangelegd voor de sanering van de historische bodemvervuiling. Deze werd tijdens het voorbije
boekjaar verhoogd met € 1,4 miljoen en verminderd met € 0,4 miljoen voor gedane uitgaven.
In het duurzaamheidsbeleid is milieuzorg een prioriteit. De onderneming engageert zich niet alleen om te voldoen aan de huidige wettelijke
bepalingen en richtlijnen. Ze past ook proactief producten en processen aan toekomstige milieuwetgeving aan. Bij de ontwikkeling van
nieuwe producten, processen en uitrusting brengt ze milieuoverwegingen volop in rekening. Ze streeft naar een minimale impact van haar
activiteiten op de omgeving. Ze maakt rationeel gebruik van grondstoffen en energie. In het kader van goed nabuurschap worden de
stakeholders geregeld ingelicht over de geleverde inspanningen op het vlak van milieu.
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Bekaert ontwikkelt een aantal producten, zoals roetfilters en verwarmingskoord, die milieuvriendelijke alternatieven bieden voor bestaande
oplossingen.
Daarnaast streeft Bekaert ernaar steeds milieuvriendelijker te produceren. In 2006 werden de voorbereidingen getroffen voor 'Green 2007':
een project dat erop gericht is het energieverbruik door procesoptimalisatie verder te reduceren. In het afgelopen jaar werden de potentiële
besparingen alvast geïdentificeerd; in 2007 gaat het project van start.
In de loop van 2006 namen de schulden toe met € 105,9 miljoen. Met het oog op een optimaal schuldbeheer werd in de loop van het jaar
beslist om een gedeelte van de kortetermijnschulden te herfinancieren door leningen op ietwat langere termijn. Daardoor komt de
gemiddelde looptijd van de langetermijnschuld op iets meer dan twee jaar.
Financiële instrumenten:
Het nettorisico van de vennootschap wordt centraal beheerd in overeenstemming met de doelstellingen en regels die door de directie
werden vastgelegd. Het is de politiek van Bekaert om in geen geval financiële instrumenten te gebruiken voor speculatieve doeleinden of
handel te drijven in deze producten.
Valutarisico:
Om de impact van valutaschommelingen te beperken worden termijncontracten afgesloten die de ingeschatte ontvangsten en betalingen
per valuta afdekken voor de komende zes maanden. Voor belangrijke valutatransacties die meer dan zes maanden later vervallen worden
eventueel bijkomende contracten afgesloten. De onderneming sluit termijnwisselcontracten af om het valutarisico te beperken op
transacties als: verkopen, aankopen, dividenden en royalties. Deze contracten worden afgesloten met het Bekaert Coördinatiecentrum.
Toestand op 31 december 2006 (in miljoen €):

Op termijn gekochte deviezen:
Op termijn verkochte deviezen:

nominale waarde
15,5
45,1

marktwaarde (fair value)
15,3
44,4

NV Bekaert SA heeft geen bijkantoren, noch in België, noch in het buitenland.
Er deden zich geen omstandigheden voor die de ontwikkeling van NV Bekaert SA aanzienlijk kunnen beïnvloeden. De onderneming blijft
evenwel op continue wijze haar activiteiten evalueren in het licht van de moeilijke marktomstandigheden in Europa en de Verenigde Staten
en ook van de toenemende concurrentie van import die leidt tot een aanhoudende druk op de prijzen.
Er hebben zich na het einde van het boekjaar volgende belangrijke gebeurtenissen voorgedaan:
° Onder het aandelenoptieplan SOP 2005-2009 werd op 21 december 2006 een aanbod van 95 100 warrants gedaan. Daarvan werden er
60 670 aanvaard, die op 19 februari 2007 toegekend werden. De uitoefenprijs is € 90,52.
° Onder het aandelenoptieplan SOP 2 werd op 21 december 2006 een aanbod van 12 500 opties gedaan. Alle 12 500 opties werden
aanvaard, en werden op 19 februari 2007 toegekend. De uitoefenprijs is € 90,52.
° In het kader van de door de Algemene vergadering van aandeelhouders aan de Raad van bestuur verleende machtiging werden in 2007
verder eigen aandelen ingekocht. Van de na balansdatum ingekochte aandelen werden er 546 779 vernietigd op 26 februari 2007, hetgeen
het totaal aantal uitstaande aandelen tot 20 400 000 heeft teruggebracht. Bekaert zal de structuur van haar schuld verder op deze wijze
optimaliseren.

Belangenconflicten
Volgens artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen moet een lid van de Raad van bestuur de overige leden vooraf informeren over
agendapunten waaromtrent het rechtstreeks of onrechtstreeks een met de vennootschap strijdig belang van vermogensrechtelijke aard
heeft en moet het zich onthouden van deelname aan de beraadslaging en de stemming daarover. Een dergelijk belangenconflict kwam in
2006 tweemaal voor:
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van 15 maart 2006
Verslag vergadering Benoemings- en Remuneratiecomité 14 maart 2006
Op de agenda staat de beraadslaging over de vergoeding van de gedelegeerd bestuurder: de voorzitter verzoekt de heer Julien De Wilde
de zaal te verlaten.
- Bonus gedelegeerd bestuurder 2005 - evaluatie KPI's 2005.
Op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité keurt de raad de voorgestelde evaluatie van de KPI's 2005 voor de
gedelegeerd bestuurder goed, alsmede de voorgestelde bonus voor 2005, conform de graad van behaling van de doelstellingen.
- Vergoeding gedelegeerd bestuurder 2006.
De raad keurt de voorgestelde vergoeding in het bestaande contractuele kader goed, met inachtneming van het feit dat de gedelegeerd
bestuurder op de eerstkomende algemene vergadering van aandeelhouders zijn opdracht neerlegt. De vergoeding bestaat uit:
° betaling van een bedrag van 400 000 EUR in een uitgestelde betalingsregeling;
° betaling door de vennootschap van 498 985 EUR als vaste vergoeding voor zijn diensten als gedelegeerd bestuurder in 2006; hij zal pro
rata temporis vergoedingen voor lidmaatschap van de raad van bestuur ontvangen van de groepsvennootschappen waarin hij vergoede
opdrachten had;
° de toekenning van 2 000 bijkomende opties onder het SOP2 plan;
° vanaf 10 mei 2006 en onder voorbehoud van de hernieuwing van zijn opdracht van bestuurder door de gewone algemene vergadering
van aandeelhouders, zal hij de normale bestuurdersvergoedingen ontvangen.
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Uittreksel uit de notulen van de vergadering van 15 december 2006
Verslag vergadering Benoemings- en Remuneratiecomité 14 december 2006
Aanbod aandelenopties
Daar de raad de aanbeveling van het comité moet bespreken omtrent het aanbod van aandelenopties aan de gedelegeerd bestuurder,
verzoekt de voorzitter de heer De Graeve de vergaderzaal te verlaten.
De raad besluit op 21 december 2006 een aanbod van opties te doen conform de aan de vergadering van het Benoemings- en
Remuneratiecomité van 14 december 2006 voorgelegde lijst, en 7 500 opties aan de gedelegeerd bestuurder aan te bieden,
Alle op 21 december 2006 aan te bieden opties hebben betrekking op nieuwe aandelen conform het aandelenoptieplan 2005-2009,
behalve de aan de zelfstandige leden van het Bekaert Group Executive aan te bieden opties, welke betrekking hebben op bestaande
aandelen conform het aandelenoptieplan SOP2.

Voorstel resultaatsverwerking
De winst van het boekjaar bedraagt € 60 167 626 tegenover € 131 465 688.
Van deze winst werd € 5 899 386 overgeboekt naar de belastingvrije reserves, zodat de te bestemmen winst van het boekjaar € 54 268
240 bedraagt.
De overdracht van de winst van het vorige boekjaar bedraagt € 32 245 925. De te bestemmen winst bedraagt aldus € 86 514 165.
Op de Algemene vergadering van aandeelhouders van 9 mei 2007, zal de Raad van bestuur voorstellen om het hoger vermelde te
bestemmen winstsaldo als volgt te verwerken:
Euro
------------------------------------------------------------------------------------------------Vergoeding van het kapitaal
51 000 000
Toevoeging aan de wettelijke reserves

40 000

Overdracht naar volgend boekjaar
35 474 165
------------------------------------------------------------------------------------------------86 514 165
Op basis van de sterke prestaties van de onderneming in 2006 en van het vertrouwen in de toekomst, zal de Raad van bestuur aan de
Algemene vergadering van aandeelhouders voorstellen om een brutodividend uit te keren van € 2,50 per aandeel, hetzij een stijging van
het basisbedrag met 25%.
Indien dit voorstel aanvaard wordt, stemt het overeen met een nettodividend per aandeel van € 1,875. Het nettodividend voor aandelen
vergezeld van een VVPR-strip, die recht geeft op een verminderde roerende voorheffing van 15%, zal in dat geval € 2,125 bedragen.
Deze dividenden zullen, vanaf 16 mei 2007 betaalbaar gesteld worden, tegen afgifte van dividendbewijs nr. 8 bij de loketten van:
- ING Bank, Fortis Bank, KBC Bank, Bank Degroof en Dexia Bank in België
- Société Générale in Frankrijk
- ABN-AMRO Bank in Nederland
- UBS in Zwitserland

Namens de Raad van bestuur

Albrecht De Graeve
Gedelegeerd bestuurder

Baron Buysse
Voorzittter van de Raad van bestuur

15 maart 2007
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VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2006
GERICHT TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Aan de aandeelhouders
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij u verslag uit in het kader van het mandaat van commissaris dat ons
werd toevertrouwd. Dit verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermeldingen en inlichtingen.
Dit is de eerste niet de eerste controle.

Verklaring over cijfers van het laatste boekjaar: Verklaring zonder voorbehoud
Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van NV BEKAERT SA over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006,
opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van 1.892.973 (000)
EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 60.168 (000) EUR.
Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Deze verantwoordelijkheid omvat onder
meer: het ontwerpen, implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe
weergave van de jaarrekening zodat deze geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van fouten, bevat; het kiezen
en toepassen van geschikte waarderingsregels; en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheden
redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben
onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals
uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en
uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Overeenkomstig deze controlenormen, hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter verkrijging van controle-informatie over de in
de jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De selectie van deze controlewerkzaamheden is afhankelijk van onze
beoordeling welke een inschatting omvat van het risico dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van
fraude of van fouten. Bij het maken van onze risico-inschatting houden wij rekening met de bestaande interne controle van de
vennootschap met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening ten einde in de gegeven omstandigheden
de gepaste werkzaamheden te bepalen maar niet om een oordeel over de effectiviteit van de interne controle van de vennootschap te
geven. Wij hebben tevens de gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de boekhoudkundige ramingen gemaakt door
de vennootschap, alsook de voorstelling van de jaarrekening als geheel beoordeeld. Ten slotte, hebben wij van de raad van bestuur en
van de verantwoordelijken van de vennootschap de voor onze controlewerkzaamheden vereiste ophelderingen en inlichtingen
verkregen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie een redelijke basis vormt voor het uitbrengen van ons
oordeel.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2006 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand
en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Bijkomende vermeldingen en inlichtingen
Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door de vennootschap van het Wetboek van Vennootschappen en
van de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.
Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen en inlichtingen op te nemen die niet van aard
zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen:
° Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet
uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd, alsook
van haar positie, haar voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar toekomstige ontwikkeling. Wij
kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij
beschikken in het kader van ons mandaat.
° Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van
toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
° Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van
vennootschappen zijn gedaan of genomen. De verwerking van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt
overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.
° Overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen dienen wij tevens verslag uit te brengen over de hiernavolgende
verrichtingen die hebben plaatsgevonden sinds de laatste gewone algemene vergadering:
* Uit de notulen van 15 maart 2006 blijkt dat de Raad van Bestuur van de vennootschap instemt met de aanbevelingen van het
benoemings- en renumeratiecomité omtrent de bonus van de gedelegeerde bestuurder over 2005 alsook zijn vergoeding voor 2006.
* Uit de notulen van 15 december 2006 blijkt dat de Raad van Bestuur van de vennootschap beslist heeft op aanbeveling van het
benoemings- en renumeratiecomité 7.500 opties aan te bieden aan de gedelegeerd bestuurder conform het aandelenoptieplan SOP 2.
De commissaris
DELOITTE Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door Guy Wygaerts en Geert Verstraeten

Dit rapport werd opgesteld te Diegem op 16/03/2007.
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BIJKOMENDE INFO
Bijkomende info is vermeld op VOL 7, aansluitend op de samenvatting van de waarderingsregels.
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