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Financieel overzicht

Financiële definities
Boekwaarde per aandeel

Eigen vermogen toerekenbaar aan de Groep gedeeld door het aantal uitstaande
aandelen op balansdatum.

Dividendrendement

Brutodividend als een percentage van de aandelenkoers op 31 december.

Dochterondernemingen

Ondernemingen waarin Bekaert de zeggenschap heeft en over het algemeen
meer dan 50% van de stemrechten bezit.

EBIT

Bedrijfsresultaat (earnings before interest and taxation).

EBIT – Onderliggend

Bedrijfsresultaat (earnings before interest and taxation) vóór bedrijfsopbrengsten
en –kosten in verband met herstructureringen, bijzondere waardeverminderingen,
bedrijfscombinaties, afgestoten activiteiten, milieu-voorzieningen en andere
gebeurtenissen en transacties die een eenmalig effect hebben.

EBIT interestdekking

Bedrijfsresultaat gedeeld door de nettorentelasten.

EBITDA (Bedrijfscashflow)

Bedrijfsresultaat (EBIT) + afschrijvingen, waardeverminderingen en bijzondere
waardeverminderingen van activa en negatieve goodwill.

EBITDA – Onderliggend

Bedrijfscashflow vóór bedrijfsopbrengsten en –kosten in verband met
herstructureringen, bijzondere waardeverminderingen, bedrijfscombinaties,
afgestoten activiteiten, milieu-voorzieningen en andere gebeurtenissen en
transacties die een eenmalig effect hebben.

Equity-methode

Waarderingsmethode waarbij de deelneming (in een joint venture of
geassocieerde onderneming) initieel opgenomen wordt tegen kostprijs en later
aangepast wordt voor wijzigingen in het aandeel van de investeerder in de
nettoactiva (= het eigen vermogen) van de joint venture of geassocieerde
onderneming. De winst-en-verliesrekening toont het aandeel van de investeerder
in het nettoresultaat van de joint venture of geassocieerde onderneming.

Financiële autonomie

Eigen vermogen in verhouding tot totaal activa.

Gearing

Nettoschuld in verhouding tot het eigen vermogen.

Geassocieerde ondernemingen

Ondernemingen waarin Bekaert een invloed van betekenis heeft, meestal
vertegenwoordigd door een belang van minstens 20%. Geassocieerde
ondernemingen worden gewaardeerd volgens de equity-methode.

Gezamenlijke cijfers

Som van de geconsolideerde vennootschappen plus 100% van de joint ventures
en de geassocieerde ondernemingen, na eliminatie van onderlinge transacties
(indien van toepassing). Voorbeelden: omzet, investeringen, personeelsaantal.

Joint ventures

Ondernemingen met een gezamenlijke zeggenschap waarbij Bekaert ongeveer
50% bezit. Joint ventures worden gewaardeerd volgens de equity-methode.

Kapitaalgebruik

Werkkapitaal + nettoboekwaarde van goodwill, immateriële en materiële vaste
activa. Het gemiddeld kapitaalgebruik wordt gewogen met het aantal perioden dat
een entiteit bijgedragen heeft tot het geconsolideerd perioderesultaat.

Nettokapitalisatie

Nettoschuld + eigen vermogen.

Nettoschuld

Rentedragende schulden, veminderd met vorderingen uit leningen,
geldbeleggingen, financiële vorderingen op ten hoogste één jaar en
kaswaarborgen op meer dan één jaar, geldmiddelen en kasequivalenten.

ROCE

Bedrijfsresultaat (EBIT) in verhouding tot gewogen gemiddeld kapitaalgebruik.
(Return on Capital Employed).

ROIC

NOPLAT op geïnvesteerd kapitaal. NOPLAT is EBIT na belastingen (gebruik
makend van een doelbelastingvoet van 27%) en omvat het deel toerekenbaar aan
de Groep van de NOPLAT van zijn joint ventures en geassocieerde
ondernemingen. Het geïnvesteerd kapitaal is de som van het totaal eigen
vermogen, de nettoschuld, de voorzieningen voor personeelsbeloningen op meer
dan één jaar en de andere voorzieningen op meer dan één jaar en is inclusief het
deel toerekenbaar aan de Groep voor de nettoschuld van zijn joint ventures en
geassocieerde ondernemingen.

ROE

Perioderesultaat in verhouding tot gemiddeld eigen vermogen (Return on Equity).

Toegevoegde waarde

Bedrijfsresultaat (EBIT) + bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen +
afschrijvingen, waardeverminderingen en bijzondere waardeverminderingen van
activa en negatieve goodwill.
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Gewogen gemiddelde kapitaalkost (WACC)

De kost van het vreemd vermogen en de kost van het eigen vermogen gewogen
met een beoogde gearing-ratio (nettoschuld/eigen vermogen) na belastingen
(gebruik makend van een doelbelastingvoet van 27%). Bekaert berekent een
WACC voor zijn drie belangrijkste vreemde munten (EUR, USD en CNY), het
gemiddelde ervan (7,6%) werd afgerond naar 8% als langetermijndoelstelling
(weighted average cost of capital).

Werkkapitaal (operationeel)

Voorraden + handelsvorderingen + ontvangen bankwissels + betaalde
voorschotten - handelsschulden – ontvangen voorschotten – schulden m.b.t.
verloning en sociale zekerheid – belastingen m.b.t. personeel.

Verklaring van de verantwoordelijke personen
De ondertekenende personen verklaren dat, voorzover hen bekend:
de geconsolideerde jaarrekening van NV Bekaert SA en haar dochterondernemingen per
31 december 2016 opgesteld is overeenkomstig de International Financial Reporting Standards, en een getrouw
beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de gezamenlijke in de
consolidatie opgenomen ondernemingen; en
het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de
resultaten van het bedrijf en van de positie van de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen,
alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden.
Namens de Raad van Bestuur:

Matthew Taylor
Gedelegeerd Bestuurder

Bert De Graeve
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Disclaimer
Dit rapport kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Die verklaringen reflecteren de huidige inzichten van de
bedrijfsleiding aangaande toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s,
onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van
toekomstige resultaten of prestaties die door die toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of die daaruit zouden
kunnen worden afgeleid. Bekaert verstrekt de in dit rapport opgenomen informatie per huidige datum en neemt geen
enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige
gebeurtenissen of anderszins te actualiseren. Bekaert wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden
worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie,
conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander rapport of
persbericht dat door Bekaert wordt verspreid.
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