
28 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 

5.  Elementen van de winst-en-verliesrekening en het 
volledig perioderesultaat 

5.1.  Bedrijfsresultaat (EBIT) per functie 

in duizend € 2010 2011 verschil

Omzet 3 262 496 3 339 957 77 461

Kostprijs van verkopen -2 358 225 -2 688 542 -330 317

Marge op omzet 904 271 651 415 -252 856

Commerciële kosten -128 998 -148 947 -19 949

Administratieve kosten -135 830 -134 443 1 387

Kosten voor onderzoek en ontwikkeling -79 330 -90 146 -10 816

Andere bedrijfsopbrengsten 15 978 14 691 -1 287

Andere bedrijfskosten -13 602 -11 712 1 890

Bedrijfsresultaat vóór eenmalige opbrengsten en kosten (REBIT) 562 489 280 858 -281 631

Eenmalige opbrengsten en kosten -28 221 -12 426 15 795

Bedrijfsresultaat (EBIT) 534 268 268 432 -265 836

 

Omzet en marge op omzet

in duizend € 2010 2011 verschil (%)

Omzet 3 262 496 3 339 957 2,4%

Kostprijs van verkopen -2 358 225 -2 688 542 14,0%

Marge op omzet 904 271 651 415 -28,0%

Marge op omzet in % van omzet 27,7% 19,5%  

De geconsolideerde omzet van Bekaert steeg met 2,4% t.o.v. 2010. 5,1% van deze groei is organisch, 
het effect van wisselkoersresultaten bedraagt -1,6% (hoofdzakelijk ten gevolge van een zwakkere 
US dollar) en het netto-effect van acquisities en verkopen van entiteiten is verantwoordelijk voor  
-1,1%. De toename van de omzet is het resultaat van een aanhoudende sterke groei tijdens de eerste 
jaarhelft van 2011 en een terugval in de tweede jaarhelft, voornamelijk als gevolg van de dramatische 
evolutie van zowel de vraag als de prijzen in de zaagdraadactiviteiten. De volumes namen toe in bijna 
alle activiteitenplatforms met uitzondering van de zaagdraadactiviteiten. De daling van de marge op 
omzet is het gevolg van de lagere prijsniveaus van zaagdraad, een ongunstige evolutie van de 
productmix en toegenomen kosten die niet volledig vertaald konden worden in hogere verkoopsprijzen 
wegens de verhoogde competitieve prijsdruk. 

.

Overheadkosten

in duizend € 2010 2011 verschil (%)

Commerciële kosten -128 998 -148 947 15,5%

Administratieve kosten -135 830 -134 443 -1,0%

Kosten voor onderzoek en ontwikkeling -79 330 -90 146 13,6%

Totaal -344 158 -373 536 8,5%

 

De toegenomen commerciële kosten zijn in hoofdzaak het gevolg van bijkomende provisies voor 
potentiële dubieuze debiteuren. De hogere kosten voor onderzoek en ontwikkeling weerspiegelen de 
opgedreven innovatie-inspanningen. 

Andere bedrijfsopbrengsten

in duizend € 2010 2011 verschil

Ontvangen royalties 10 014 10 018 4

Winsten op verkoop van immateriële en materiële vaste 

activa 3 259 669 -2 590

Gerealiseerde wisselresultaten op verkopen en aankopen -437 -1 439 -1 002

Overheidssubsidies 1 238 3 143 1 905

Diverse 1 904 2 300 396

Totaal 15 978 14 691 -1 287
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Overheidssubsidies hebben voornamelijk betrekking op subsidies in China (€ 2,9 miljoen) en België 
(€ 0,3 miljoen). Er zijn geen aanwijzingen dat er niet zal kunnen voldaan worden aan de voorwaarden 
voor deze subsidies en dus ook niet dat de subsidies mogelijk moeten teruggestort worden in de 
toekomst. 

Andere bedrijfskosten

in duizend € 2010 2011 verschil

Verliezen op verkoop van immateriële en materiële vaste 

activa -3 328 -2 300 1 028

Afschrijvingen op immateriële vaste activa -2 025 -651 1 374

Bankkosten -2 757 -2 851 -94

Diverse -5 492 -5 910 -418

Totaal -13 602 -11 712 1 890

 

De afschrijvingen op immateriële vaste activa hebben voornamelijk betrekking op immateriële vaste 
activa opgenomen bij de initiële verwerking van de acquisitie van Cold Drawn Products Ltd 
(€ 0,6 miljoen, 2010: € 1,7 miljoen). 

Eenmalige opbrengsten en kosten

in duizend € 2010 2011 verschil

Herstructureringskosten 428 -8 468 -8 896

Bijzondere waardeverminderingen -17 723 -1 342 16 381

Andere -10 926 -2 616 8 310

Totaal -28 221 -12 426 15 795

 

De herstructureringskosten in 2011 hebben hoofdzakelijk betrekking op de aanpassing van de zaag-
draadcapaciteit in China, met inbegrip van bijzondere waardeverminderingen op vaste activa en 
ontslagvergoedingen. De andere eenmalige kosten hebben voornamelijk te maken met milieuprovisies. 
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5.2.  Bedrijfsresultaat (EBIT) per aard van opbrengsten en kosten 

De onderstaande tabel levert bijkomende informatie over de toewijzing van de voornaamste 
componenten van het bedrijfsresultaat (EBIT) per aard van de opbrengsten en kosten. 

in duizend € 2010 2011

Omzet 3 262 496 100% 3 339 957 100%

Andere bedrijfsopbrengsten 15 978 - 14 691 -

Totaal bedrijfsopbrengsten 3 278 474 - 3 354 648 -

Zelfgeproduceerde materiële vaste activa 105 536 3,2% 99 084 3,0%

Grondstoffen -1 156 941 35,5% -1 329 163 39,8%

Halfproducten en handelsgoederen -104 423 3,2% -112 549 3,4%

Voorraadwijziging goederen in bewerking en gereed product 72 717 -2,2% 36 938 1,1%

Personeelskosten -596 923 18,3% -618 556 18,5%

Afschrijvingen en waardeverminderingen -173 026 5,3% -200 835 6,0%

Bijzondere waardeverminderingen -17 980 0,6% -6 470 0,2%

Vervoer- en verhandelingskosten gereed product -120 873 3,7% -135 624 4,1%

Hulpstoffen en wisselstukken -261 833 8,0% -286 369 8,6%

Kosten voor nutsvoorzieningen -183 803 5,6% -193 503 5,8%

Onderhouds- en herstellingskosten -47 613 1,5% -51 104 1,5%

Uitgaven voor operationele leasing -21 983 0,7% -22 709 0,7%

Commissies in commerciële kosten -5 821 0,2% -4 814 0,1%

Douane en accijnzen -27 555 0,8% -34 057 1,0%

ICT kosten -21 778 0,7% -26 784 0,8%

Reclame- en promotiekosten -9 470 0,3% -8 686 0,3%

Reis-, restaurant- en hotelkosten -40 812 1,3% -39 935 1,2%

Consultancy -30 113 0,9% -29 404 0,9%

Kantoorbenodigdheden en -uitrusting -12 941 0,4% -13 796 0,4%

Durfkapitaalfondsen O&O -1 440 0,0% -1 617 0,0%

Tijdelijke of externe personeelskosten -12 655 0,4% -19 792 0,6%

Verzekeringskosten -4 794 0,1% -4 851 0,1%

Diverse bedrijfskosten -69 683 2,1% -81 620 2,4%

Totaal bedrijfskosten -2 744 206 84,1% -3 086 216 92,4%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 534 268 16,4% 268 432 8,0%  
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5.3.  Renteopbrengsten en -lasten 

in duizend € 2010 2011

Renteopbrengsten van financiële activa opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs 9 305 7 521

Renteopbrengsten 9 305 7 521

Rentelasten van financiële verplichtingen opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs -48 973 -65 069

Rentelasten van financiële verplichtingen opgenomen tegen reële waarde -4 287 -2 868

Rente- en soortgelijke lasten -53 260 -67 937

Rentegedeelte van rentedragende voorzieningen -6 096 -5 378

Rentelasten -59 356 -73 315

Totaal -50 051 -65 794

 

De toename in rentelasten worden duidelijk veroorzaakt door de substantiële stijging van de rente-
dragende schulden in 2011. Rentelasten van financiële verplichtingen opgenomen tegen 
geamortiseerde kostprijs hebben betrekking op alle rentedragende schulden die niet afgedekt zijn met 
behulp van reële-waardeafdekkingen. Rentelasten van financiële verplichtingen opgenomen tegen 
reële waarde hebben zowel betrekking op rentedragende schulden afgedekt met behulp van 
reëlewaarde-afdekkingen als op renterisicobeperkende derivaten (zie toelichting 7.3. ‘Beheer van 
financiële risico’s en derivaten’). Aangezien renterisicobeperkende derivaten enkel gebruikt worden in 
verband met financiële verplich-tingen, worden alle aanpassingen aan rentelasten ten gevolge van 
deze derivaten opgenomen als rente-lasten op financiële verplichtingen opgenomen tegen reële 
waarde. 

Het rentegedeelte van rentedragende voorzieningen heeft voornamelijk betrekking op de rentelasten 
na aftrek van het verwachte rendement van fondsbeleggingen van toegezegdpensioenregelingen (zie 
toelichting 6.14. ‘Voorzieningen voor personeelsbeloningen’). 

5.4.  Overige financiële opbrengsten en lasten 

in duizend € 2010 2011

Waardeaanpassingen van derivaten -515 -26 672

Waardeaanpassingen van afgedekte posities 1 982 574

Niet-gerealiseerde wisselresultaten op afgedekte posities 13 233 26 336

Gerealiseerde wisselresultaten op afgedekte posities -1 710 12 964

Impact van derivaten 12 990 13 202

Overige niet-gerealiseerde wisselresultaten 12 758 10 550

Gerealiseerde wisselresultaten -7 636 812

Meerwaarden en minwaarden op verkoop van financiële activa -1 105 22 901

Dividenden van andere deelnemingen 1 063 343

Overige -377 -529

Totaal 17 694 47 279

 

Waardeaanpassingen omvatten de wijzigingen in reële waarde van alle derivaten die niet als 
kasstroom-afdekkingen worden aangemerkt, alsook van leningen die afgedekt zijn door een reële-
waardeafdekking. Niet-gerealiseerde wisselresultaten tonen het omrekeningseffect van balansposities 
tegen de slotkoers en gerealiseerde wisselresultaten hebben betrekking op andere transacties dan 
normale verkopen en aankopen.  

De impactanalyse van derivaten op de overige financiële opbrengsten en lasten is herzien en omvat 
nu ook (a) niet-gerealiseerde wisselresultaten op dividenden van Chinese dochterondernemingen 
opgenomen door hun moederonderneming in Hong Kong, maar afgedekt in België en (b) 
gerealiseerde wisselresultaten die verband houden met valutarisicobeperkende derivaten. Voor meer 
details betref-fende de impact van derivaten, zie toelichting 7.3. ‘Beheer van financiële risico’s en 
derivaten’. 

De winst op de verkopen van financiële activa hebben in hoofdzaak betrekking op de verkoop van de 
gespecialiseerde filmdeklagenactiviteit (zie toelichting 7.2. ‘Effect van nieuwe bedrijfscombinaties en 
afgestoten activiteiten’). 
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5.5.  Winstbelastingen 

in duizend € 2010 2011

Verschuldigde belastingen over het lopend jaar -170 315 -103 066

Regularisatie van verschuldigde belastingen over voorgaande jaren 3 455 4 770

Uitgestelde belastingen 27 396 30 163

Totale belastinglast -139 464 -68 133

 

Verband tussen de totale belastinglast en winst vóór belastingen 

In onderstaande tabel wordt met winst vóór belastingen bedoeld: resultaat vóór belastingen (van de 
geconsolideerde ondernemingen). 

in duizend € 2010 2011

Winst vóór belastingen 501 911 249 917

Belastinglast op resultaten van fiscale entiteiten tegen de theoretische lokale 

belastingvoet van de betrokken landen -124 290 -63 407

Belastinglast op de uitkering van overgedragen winsten -21 022 -9 110

Totale theoretische belastinglast -145 312 -72 517

Theoretische belastingvoet -29,0% -29,0%

Belastingimpact van:

Fiscaal niet-aftrekbare uitgaven -15 934 -13 076

Andere belastingvoeten en speciale belastingregimes 29 947 17 082

Niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen -16 401 -18 074

Aanwending van voorheen niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen 2 609 4 357

Regularisatie van verschuldigde belastingen over voorgaande jaren 7 673 5 202

Wijzigingen in de uitkering van overgedragen winsten - 5 820

Overige -2 046 3 073

Totale belastinglast -139 464 -68 133

Werkelijke belastingvoet -27,8% -27,3%

 

Andere belastingvoeten en speciale belastingregimes weerspiegelen tijdelijke belastingvrijstellingen 
en de notionele interestaftrek. De vrijgestelde inkomsten van 2011 betreffen vooral financiële 
opbrengsten in de Hong Kong holdings. 

5.6.  Aandeel in het resultaat van joint ventures en geassocieerde 
ondernemingen 

De resultaten van de Braziliaanse joint ventures werden negatief beïnvloed door de prijsverlagingen 
om te concurreren met invoer uit Azië tengevolge van de sterkere Braziliaanse real alsook door 
gestegen lokale kosten. Ook Chili werd geconfronteerd met invoerconcurrentie, maar presteerde toch 
sterker dan in 2010, toen de economische activiteit fors terugviel als gevolg van een aardbeving. 

in duizend € 2010 2011

Joint ventures

BOSFA Pty Ltd Australië 123 225

Belgo Bekaert Arames Ltda en dochteronderneming Brazilië 23 924 15 694

BMB-Belgo Mineira Bekaert Artefatos de Arame Ltda Brazilië 4 131 -29

Inchalam-groep
1

Chili 7 886 9 261

Bekaert Faser Vertriebs GmbH Duitsland - 62

Bekaert (Xinyu) Metal Products Co Ltd
2

China - 210

Totaal 36 064 25 423  
1
 Vanaf 2012 zal de Inchalam-groep niet meer verwerkt worden volgens de equity-methode maar volgens de integrale consolidatiemethode 

(zie toelichting 7.6. ‘Gebeurtenissen na balansdatum’). 
2
 Bekaert (Xinyu) Metal Products Co Ltd werd verworven op 13 december 2011. Het aandeel in het resultaat bestaat in hoofdzaak uit 

€ 0,2 miljoen negatieve goodwill opgenomen bij verwerving (zie toelichting 7.1. ‘Toelichtingen bij het kasstroomoverzicht’). 

Zie toelichting 7.8. ‘Dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde ondernemingen’ voor de 
lijst van legale entiteiten waarop deze toelichting betrekking heeft. 
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5.7.  Winst per aandeel 

2011 Aantal

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen (basisberekening) 58 933 624

Verwateringseffect van uitgegeven warrants 395 126

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen (na verwateringseffect) 59 328 750

Basis-

berekening

Na 

verwaterings-

effect

Perioderesultaat toerekenbaar aan de Groep en aan de gewone aandeelhouders

(in duizend €) 192 643 192 643

Winst per aandeel (in €) 3,269 3,247

2010 Aantal

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen (basisberekening) 59 249 600

Verwateringseffect van uitgegeven warrants 309 064

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen (na verwateringseffect) 59 558 664

Basis-

berekening

Na 

verwaterings-

effect

Perioderesultaat toerekenbaar aan de Groep en aan de gewone aandeelhouders

(in duizend €) 367 647 367 647

Winst per aandeel (in €) 6,205 6,173

 
De gewogen gemiddelde slotkoers tijdens 2011 was € 54,69 per aandeel (2010: € 53,82 per aandeel). 
Geen van de openstaande warrants hadden een uitoefenprijs die hoger lag dan de gewogen 
gemiddelde slotkoers en waren dus antidilutief tijdens de verslagperiode. Voor meer informatie i.v.m. 
warrants, zie toelichting 6.11. ‘Gewone aandelen, eigen aandelen, warrants en aandelenopties’). 

5.8.  Volledig perioderesultaat 

Het volledig perioderesultaat bevat zowel het perioderesultaat opgenomen in de winst-en-verlies-
rekening als andere elementen van het resultaat rechtstreeks opgenomen in het eigen vermogen. 
Andere elementen van het resultaat omvatten alle wijzigingen in het eigen vermogen die geen 
verband houden met het aandeelhouderschap; deze laatste worden geanalyseerd in het 
mutatieoverzicht van het eigen vermogen. 

in duizend € 2010 2011

Omrekeningsverschillen -821 -831

Afdekkingen van netto-investeringen (omrekeningsverschilleneffect) 433 -

Kasstroomafdekkingen 1 695 -222

Actuariële winsten en verliezen op toegezegdpensioenregelingen -398 2 948

Overige - -8

Totaal uitgestelde belastingen opgenomen in het eigen vermogen 909 1 887

Toerekenbaar aan de Groep 819 1 684

Toerekenbaar aan minderheidsbelangen 90 203

 

 


