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EMEA

Economisch klimaat in 2018
Na een sterke economische groei is de economische activiteit in Europa in de
tweede helft van 2018 vertraagd. Aanhoudende bezorgdheid over de impact
van Brexit en de langzame aard van dat proces, productieonderbrekingen in
de automobielnijverheid door veranderingen in emissietestnormen, sociale
onrust in verschillende landen en wereldwijde onzekerheid inzake handelsbeleid waren de belangrijkste oorzaken hiervan. Voor het hele jaar 2018 resulteerde dit in een groei van het bbp van 1,8% in de eurozone, aanzienlijk lager
dan de 2,4% van vorig jaar. De groei in Centraal- en Oost-Europa bleef sterk,
maar daalde toch in vergelijking met 2017.

EMEA 2018
Gezamenlijke omzet per sector
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Na vier jaar omzetgroei heeft de autosector in 2018 een terugval gezien,
voornamelijk door de introductie van een nieuwe testprocedure, WLTP, en
uitgestelde of geannuleerde investeringen door de onzekerheid rond Brexit.
De bouwsector daarentegen meldde voor het gehele jaar een gezonde groei,
zowel op de residentiële en niet-residentiële markten in West-Europa en door
openbare infrastructuurprojecten in Centraal-Europa.
Bekaert is aanwezig op zowel de West-Europese als de Centraal- en OostEuropese markten. In Europa bieden we een hoogwaardige portefeuille van
staaldraadproducten aan voor sectoren op zoek naar innovatieve, geavanceerde producten en oplossingen.
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Activiteitenverslag
Bekaerts activiteiten in EMEA behaalden in 2018 bijna 5% omzetgroei, gedreven door het gezamenlijke effect van verrekende walsdraadprijsstijgingen en
prijsmix (+6,8%), een beperkte volumedaling (-0,9% organisch) en het desinvesteringseffect van de Solaronics-activiteiten (-0,9%). De vraag vanuit automobiel- en bouwmarkten bleef sterk gedurende het hele jaar, terwijl de vraag
naar industriële, gespecialiseerde en roestvaste producten verzwakte in de
tweede helft van het jaar.
Onderliggende EBIT bedroeg € 114 miljoen, aan een marge van 8,5%. De
marge werd gedrukt door de hoger dan verwachte opstartkosten in fabrieken met grote uitbreidingsprogramma’s in Centraal-Europa, en toegenomen
prijsdruk in verschillende markten, in het bijzonder waar we concurreren met
geïntegreerde spelers.
Gerapporteerde EBIT zakte tot 5,5% als gevolg van de eenmalige impact
van de sluiting van de fabriek in Figline (Italië) (€ -40 miljoen) die de geleden
operationele verliezen weerspiegelt sinds de aankondiging van de sluiting, de
bijzondere waardeverminderingen van de activa en de aangelegde provisies
voor de sluiting.
De investeringen in materiële vaste activa bedroegen € 67 miljoen en omvatten
onder meer de capaciteitsuitbreidingen in Roemenië, Slovakije en Rusland.

Gezamenlijke omzet

€ 1 322 miljoen

Investeringen in materiële VA

€ 67 miljoen

Totale activa

€ 973 miljoen

Medewerkers

7 895
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Voorbereiding op Brexit
Een van de eerste en tastbare effecten van een uiteindelijke Brexit zal de
logistieke en administratieve impact aan de grenzen zijn.
In 2018 hebben we de potentiële impact van een No Deal Brexit op onze
zakelijke relaties en klantenservice onderzocht. De omvang van inkomende en
uitgaande transportstromen tussen de EU en het VK is relatief beperkt voor
ons (minder dan 4% van de geconsolideerde omzet). Desondanks hebben
we nauw samengewerkt met klanten en leveranciers om diverse proactieve
maatregelen te bepalen en te nemen voor onvoorziene omstandigheden,
waaronder consignatievoorraden, de tijdige aanvraag van douanevergunningen en het certificaat van vergunninghoudend bedrijf (Authorized Economic
Operator), en de overweging van alternatieve transportroutes in geval van
lange vertragingen bij de momenteel meest gebruikte grensovergangen.

De drying business wordt onderdeel van Argynnis Group AB
Bekaert bereikte een overeenkomst met Argynnis Group AB uit Zweden met
betrekking tot de verkoop van alle aandelen in Solaronics SA. De transactie
omvat de productiefaciliteit in Armentières (Frankrijk) en een internationaal verkoop- en servicenetwerk. Een diepgaande analyse toonde aan dat het verdere
groeipotentieel van de drying business van Bekaert Combustion Technologies
het best zou worden verzekerd door het toekomstige potentieel ervan toe te
vertrouwen aan een organisatie die de competenties van twee complementaire branchespelers combineert.

People management in Slovakia
Slovakije heeft de laatste jaren een sterke economische groei gekend, gestimuleerd door intensieve investeringen van bedrijven uit de automobielsector in de
westelijke en centrale regio’s van het land. Daardoor is de werkloosheidsgraad in
de Trnava/Nitra regio (waar beide Bekaert-fabrieken gevestigd zijn) gedaald tot
minder dan 2%.
Bekaert heeft zelf ook geïnvesteerd in capaciteitsuitbreidingen en in het aanwerven en opleiden van nieuwe collega’s. Het HR-team focuste hard op het vinden
van de juiste mensen in een extreem krappe arbeidsmarkt, zonder daarbij de
aandacht te verliezen voor het behouden en gemotiveerd houden van het huidige team. Dankzij deze inspanningen presteerde Bekaert beter dan veel andere
ondernemingen in de regio die worstelden met een verloop van meer dan 25%.
Toch is het heel moeilijk gebleken om onze wervings- en trainingsinspanningen
ten volle te benutten, aangezien het personeelsverloop vooral tijdens het eerste
tewerkstellingsjaar hoog is. In de zomer van 2018 heeft het HR-team daarom
beslist om een nieuwe aanpak toe te passen om meer duurzame oplossingen
te vinden.
Naast lokale rekrutering werkt Bekaert nu met gespecialiseerde agentschappen
die werkkrachten aantrekken uit in het buitenland. In de laatste maanden hebben
we zo meer dan 100 Servische en meer dan 20 Oekraïense medewerkers aangetrokken en opgeleid om onze Slovaakse teams te vervoegen. We zorgen heel
actief voor een culturele mix die de sfeer in de fabrieken bevordert. Tot nog toe
zijn de integratie-inspanningen succesrijk geweest en blijft het personeelsbehoud
stabieler dan voorheen.
Onze rekrutering- en engagementsacties blijven voortduren aangezien ze cruciaal
zijn in het benutten van de voordelen van onze investeringen en opleidingen zodat
we onze doelen en verdere groeiambities kunnen bereiken.
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NOORD-AMERIKA

Economisch klimaat in 2018
De Amerikaanse economie groeide in 2018 met ongeveer 3%, een weerspiegeling van de positieve impact van de belastinghervormingen en de aanhoudende sterke vraag. Het werkloosheidspercentage daalde naar het laagste
niveau sinds 1969. Nieuwe protectionistische beleidslijnen met verhoogde
tarieven en een verstoring van de gevestigde productietoeleveringsketens
hebben de consumentenprijzen en investeringsbeslissingen gedurende het
jaar in toenemende mate geaffecteerd.
Hoewel de Amerikaanse automarkt amper iets meer dan een vlakke groei liet
optekenen in 2018, herstelde de binnenlandse productie van banden stevig.
De vervangingsmarkt voor autobanden nam bijvoorbeeld met meer dan 3%
toe. De enorme schade aan de energie-infrastructuur door de vele bosbranden, orkanen en overstromingen in de VS in 2018 leidde tot meer activiteit en
vraag in energiegerelateerde markten. De vraag van de landbouwmarkten was
daarentegen voor het tweede achtereenvolgende jaar zwak.

Activiteitenverslag
In 2018 behaalden Bekaerts activiteiten in Noord-Amerika een omzetgroei
van +12%. De organische omzetgroei bedroeg +16,4% en was afkomstig van
verbeterde volumes (+5,7%) en verrekende walsdraadprijsstijgingen en andere
prijsmixeffecten (+10,6%). De negatieve wisselkoerseffecten zwakten af naar
-4,4% door de opvering van de USD in het laatste kwartaal.
De vraag vanuit de automobielmarkten bleef het hele jaar sterk. Industriële
staaldraad- en landbouwafrasteringsmarkten werden geaffecteerd door
toegenomen prijsdruk en door de gebruikelijke seizoenseffecten tijdens de
tweede helft van het jaar.
Bekaerts rubberversterkingsactiviteiten in de VS registreerden solide groei.
De marges werden daarentegen aangetast door toeleveringsproblemen veroorzaakt door de voortdurende wijzigingen in het handelsbeleid, waaronder quotabeperkingen en invoerrechten. De rubberversterkingsactiviteiten in
de VS gebruiken geïmporteerde walsdraad omdat de vereiste kwaliteit om
de gerelateerde producten te produceren niet in het land beschikbaar is.
Na het bereiken van de volumequotalimiet voor import uit Brazilië eind juli,
stegen de kosten van geïmporteerde walsdraad vanaf augustus met 50%.
Deze kostenverhoging weerspiegelde de totaalimpact van invoerrechten en
anti-dumpingtarieven, evenals de prijsontwikkelingen van de walsdraad en
extra logistieke kosten gerelateerd aan de import uit andere continenten. Er
werden inspanningen gedaan om de scherpe prijsverhogingen voor walsdraad aan onze klanten door te rekenen en om een meer uitgebalanceerd
aanbod van binnenlands geproduceerde en uit onze buitenlandse productiefaciliteiten geïmporteerde staalkoord te realiseren.

Noord-Amerika 2018
Gezamenlijke omzet per sector
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Gezamenlijke omzet

€ 618 miljoen

Investeringen in materiële VA

€ 18 miljoen

Totale activa

€ 367 miljoen

Medewerkers

1 411
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In andere staaldraadmarkten steeg de prijs van lokaal geproduceerde walsdraad
gemiddeld met ongeveer 30% in vergelijking met vorig jaar. Het doorrekenen
aan onze klanten van de volledige prijsimpact was niet mogelijk aangezien we
concurreren met zowel imports als met lokale geïntegreerde spelers (downstream
geïntegreerde staalfabrieken). De marges werden bovendien aangetast door een
aanhoudend zwakke vraag in de landbouwmarkten.
Zowel de onderliggende als de gerapporteerde EBIT bedroeg € 25 miljoen aan
een marge van 4%. De investeringsuitgaven (materiële vaste activa) bedroegen
€ 18 miljoen in Noord-Amerika.

Bekaert Shelbyville voegt verlijmde Dramix® vezels toe aan de mix
Als reactie op het Amerikaanse beleid dat federale agentschappen aanmoedigt om In Amerika gemaakte producten te kopen, is Bekaert begonnen met het produceren van verlijmde Dramix® staalvezels voor betonwapening in Shelbyville (Kentucky, VS).

Opstart van het klantenkwaliteitsprogramma in de VS
De ABC Quality-module van het Bekaert Manufacturing System
(BMS)-programma richt zich op kwaliteitsinspanningen en de rol die iedereen kan spelen bij het garanderen en leveren van het hoogste niveau van
kwaliteit en service aan onze klanten. Met ABC (Always Committed, Best
Quality, Customer Delight) willen we een doorbraak bereiken in kwaliteitsprestaties, duurzame probleemoplossing en -eliminatie bewerkstelligen,
en bouwen aan een echte klantgerichte mentaliteit in onze activiteiten
wereldwijd.
De aftrap van ABC in de VS vond plaats in de fabriek van Van Buren
in Arkansas en werd snel gevolgd door een intensieve sessie met het
enthousiaste team van de Orrville-fabriek in Ohio. ABC vereist de betrokkenheid en inzet van alle mensen in de fabriek en wordt wereldwijd uitgerold met behulp van ervaren change agents, doeltreffende tools en zeer
interactieve trainingssessies.
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LATIJNS-AMERIKA

Economisch klimaat in 2018
Het hobbelige economische herstel van Latijns-Amerika heeft in 2018
een beperkte groei opgeleverd. Een zwakkere wereldwijde handel,
politieke verkiezingen over het hele continent, krappere financiële voorwaarden wereldwijd, de aanhoudende impact van wijdverbreide corruptiegevallen
op infrastructuurbestedingen en volatiele grondstoffenprijzen zorgden voor
een moeizaam herstel. De Argentijnse economie is in augustus aanzienlijk
achteruitgegaan door een nieuwe monetaire crisis en een diepere recessie.
In Brazilië vervolgde de economie zijn opwaartse trend, maar het herstel is
nog broos.
Bekaert produceert in Latijns-Amerika een uitgebreide productenportefeuille
bestemd voor de bouw, mijnbouw, landbouw en een brede waaier aan industriële en consumentenmarkten in de regio. Bekaert heeft 100%-dochterondernemingen en meerderheidsparticipaties in Costa Rica, Ecuador, Colombia,
Venezuela, Peru en Chili, naast joint ventures in Brazilië in een 45/55-partnerschap met ArcelorMittal.
Bekaert startte haar activiteiten in Latijns-Amerika in 1950. Vandaag vertegenwoordigen die bijna 30% van de gezamenlijke omzet.

Latijns-Amerika 2018
Gezamenlijke omzet per sector
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In Latijns-Amerika steeg de geconsolideerde omzet met +2,7% ten opzichte van
vorig jaar.
Verrekende walsdraadprijsstijgingen en andere prijsmixverbeteringen droegen
+14,3% bij aan de organische omzetgroei. Een algemeen zwak economisch
klimaat in de regio duwde de vraag naar onze producten omlaag en dat resulteerde in een organisch volumeverlies van -1,8% voor het boekjaar. De geconsolideerde omzet werd negatief beïnvloed door het desinvesteringseffect (-6,1%) van
de Sumaré-integratie binnen het jointventurepartnerschap met ArcelorMittal sinds
1 juli 2017, en door ongunstige wisselkoersschommelingen (-3,7%).
Zonder de wisselkoerseffecten, royalties van Braziliaanse joint ventures, en
eenmalige elementen, verbeterde de onderliggende EBIT van onze activiteiten in
Latijns-Amerika in vergelijking met het voorgaande jaar. Inclusief alle elementen
ging de onderliggende EBIT erop achteruit, voornamelijk door een lager positief netto-effect van de eenmalige elementen in 2018 in vergelijking met 2017.
Vorig jaar omvatten die het effect van het wegvallen van de verplichtingen in
een bezwaarlijk leveringscontract (€ +10 miljoen) en het desinvesteringseffect van
Sumaré (€ +12 miljoen). Het eenmalige element in 2018 betrof een verandering
in een pensioenregeling in Ecuador (€ +3,7 miljoen). Royalties afkomstig van de
Braziliaanse joint ventures waren hoger in 2018 dan het jaar voordien (€ +5,4 miljoen), terwijl de wisselkoerseffecten op onderliggende EBIT € -1,9 miljoen negatief
waren jaar-op-jaar.

Gezamenlijke omzet

€ 1 474 miljoen

Geconsolideerde omzet

€ 692 miljoen

Investeringen in materiële VA
Totale activa
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Inclusief alle elementen daalde de onderliggende EBIT tot € 43 miljoen, aan een
marge van 6,2%. Gerapporteerde EBIT was beduidend lager dan vorig jaar: in 2017
was de winst op de verkoop van 55,5% van de aandelen van de Sumaré-fabriek in
Brazilië inbegrepen, terwijl we in 2018 eenmalige kosten opgelopen hebben bij de
sluiting van de Dramix®-fabriek in Costa Rica.
Bekaert investeerde bijna € 18 miljoen in materiële vaste activa in de regio,
voornamelijk in Chili.
Bekaerts gezamenlijke omzetstijging in Latijns-Amerika (+5,7%) was afkomstig
van een sterke organische groei (+15,7%) die grotendeels tenietgedaan werd door
de translatie-impact van wisselkoersbewegingen (-9,9%) voornamelijk als gevolg
van de ontwaarding van de Braziliaanse real in vergelijking met vorig jaar (-19,4%
vergeleken met de gemiddelde koers van 2017).

Klaar om kansen te grijpen in Peru
Het grootste corruptieonderzoek in de geschiedenis van Latijns-Amerika — deels
rond smeergeld betaald door de Braziliaanse bouwreus Odebrecht om overheidscontracten binnen te halen — heeft zich in de afgelopen jaren verspreid over de
hele regio. Na Brazilië heeft geen ander land de impact van het schandaal meer
gevoeld dan Peru. Alle grote bouwprojecten in het land staan al jarenlang on
hold omdat meerdere besluitvormers uit de hoogste politieke rangen betrokken
zijn geweest.
Prodac, Bekaerts staaldraadfabriek in Peru, heeft hard gewerkt om de negatieve
impact van afgenomen volumes op de bouwmarkt te compenseren. Het deed
dit niet alleen door het aanpassen van de omvang van de operaties aan de
nieuwe realiteit, maar ook door concrete acties te ontwikkelen en implementeren om groeiposities te ontwikkelen in bestaande en nieuwe doelmarkten. Met
behulp van de kennis en tools van BCE (Bekaert Customer Excellence) hebben
Prodacs satellieten Prodimin (mijnsector) en Prodicom (groothandel) elk een
duidelijke marktbenadering uiteengezet om hun zakelijke potentieel te laten
groeien. In het land werden onlangs een aantal openbare infrastructuurprojecten
geheractiveerd en Prodac grijpt de hierdoor ontstane kansen met beide handen.
Ze omvatten onder meer de bouwwerken voor de voorbereidingen voor de Pan
American Games in Lima in 2019, de bouw van de nieuwe internationale luchthaven in Lima en de havenuitbreiding in Pisco.

Metroproject in Ecuador
In juli 2019 wordt de eerste metrolijn in Quito in werking gesteld. De
bouw van de metrolijn begon in januari 2016 en liep een lange vertraging op doordat er archeologische vondsten werden gedaan in de
buurt van het historisch centrum, dat UNESCO Werelderfgoed is. De lijn
strekt zich uit over een afstand van 22 kilometer en verbindt Quitumbe
(Zuid-Quito) met El Labrador (Noord-Quito).
IdealAlambrec, Bekaerts vestiging in Ecuador, leverde Dramix® staalvezels
voor de betonwapening in samenwerking met Bekaert-Maccaferri Underground Solutions. Ze boden ook technische verkoopondersteuning aan
de aannemers.
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PACIFISCH AZIE

Economisch klimaat in 2018
De Chinese economie groeide met 6,6%, het traagste groeipercentage sinds
1990. Handelsspanningen met de VS wogen op exportkansen en industriële
groei. De bandenmarkt in China groeide in 2018 met ongeveer 2%, maar
zwakte wat af bij jaareinde.
India bevestigde zijn sterke groeipotentieel met een geschatte bbp-groei van
7,3%, vergeleken met 6,7% in 2017, waarbij de kloof met het Verenigd Koninkrijk om ‘s werelds vijfde grootste economie te worden bijna gedicht is.

Asia Pacific 2018
Gezamenlijke omzet per sector
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De economie van Indonesië, de grootste in Zuidoost-Azië, bleef gestaag
groeien met ongeveer 5%. De investeringen in Indonesië vertraagden echter
enigszins in de loop van het jaar.
Bekaert is in Azië aanwezig met productie- en ontwikkelingscentra in China,
India, Indonesië, Maleisië en Japan. Bekaert zal een greenfieldinvestering
starten in de provincie Quang Ngai in het centrale kustgebied van Vietnam.
De bouwwerkzaamheden zullen aanvangen in de loop van het tweede kwartaal van 2019. De fabriek zal rubberversterkingsproducten produceren voor
klanten wereldwijd.
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Activiteitenverslag
Bekaert behaalde een organische omzetgroei van +7,7% in Pacifisch Azië,
gedreven door een stevige volumegroei (+5,7%) en een positief gezamenlijk
effect van verrekende walsdraadprijsstijgingen en prijs-mix (+2%). De robuuste
groei van rubberversterkingsactiviteiten in de hele regio werd gedeeltelijk
tenietgedaan door zwakkere volumes in andere sectoren, waaronder de zaagdraadactiviteiten in China en de staaldraadactiviteiten in Maleisië. Ongunstige
wisselkoerseffecten (-3,1%) zwakten de omzetgroei af tot +4,6%.
Onderliggende EBIT daalde tot € 86 miljoen aan een marge van 7,2%.
De margedaling was het gevolg van verlieslatende zaagdraadactiviteiten
(€ -9 miljoen in vergelijking met € +21 miljoen vorig jaar), de zwakke prestatie
van onze activiteiten in Maleisië, en hoge opstartkosten gelinkt aan het uitbreidingsprogramma in India. De rubberversterkingsbusiness wist de margeperformantie geleidelijk op te voeren in de tweede helft van het jaar, met
name in China en India. Deze trend is waarneembaar in de onderliggende
EBIT voor de tweede jaarhelft.
Gerapporteerde EBIT zakte tot € 54 miljoen door de bijzondere waardeverminderingen op materiële en immateriële activa gerelateerd aan zaagdraad in
China en de herstructureringskosten in Ipoh (Maleisië), gedeeltelijk gecompenseerd door de winst op de verkoop van gronden en gebouwen na de sluiting
van de fabrieken in Huizhou (China) en Shah Alam (Maleisië).
Anticiperend op aanhoudende groei heeft Bekaert € 85 miljoen in materiële
vaste activa in de regio geïnvesteerd in 2018, waaronder uitbreidingsinvesteringen in China, India en Indonesië.

Overige sectoren

Gezamenlijke omzet

€ 1 197 miljoen

Investeringen in materiële VA

€ 85 miljoen

Totale activa

€ 1 175 miljoen

Medewerkers
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Editie 2018 van het Global Tire Tech Forum, georganiseerd door de China
Tire Industry Association (CRIA), vond in juni plaats in Hefei City in de
provincie Anhui. Meer dan 260 internationale en Chinese vertegenwoordigers van alle spelers in de bandentoeleveringsketen namen deel aan
het evenement.

Bekaert werd uitgenodigd om een key note-toespraak te houden over
de ontwikkeling van staalkoord met super-/ultrahoge treksterkte om het
gewicht van de band en de rolweerstand te verminderen. Het evenement
was een perfecte gelegenheid om branchegenoten en klanten te ontmoeten die geïnteresseerd zijn in waardecreatie voor de bandenindustrie.

Bert De Graeve ontmoet de Chinese Premier Li Keqiang in Brussel
In oktober 2018 hebben Bert De Graeve, Voorzitter van Bekaert, en een selecte
groep zakelijke en politieke leiders, de Chinese Premier Li Keqiang ontmoet tijdens
de vergadering van de Asia-Europe Meeting in Brussel (België).

Klaar voor groei in India
India is ‘s werelds vierde grootste automobielmarkt geworden en blijft snel
groeien: de Indiase bandenindustrie is met 6% toegenomen in vergelijking met
2017, voornamelijk aangestuurd door de toegenomen radialisatiegraad (een stijging met 10% in markten voor commerciële voertuigen). Als enige producent van
staalkoord in het land verwachtte Bekaert de huidige en toekomstige groei en
investeerde daarom aanzienlijk in de loop van 2017-2018.
We investeerden zowel in halfproductcapaciteit (voorheen aangeleverd door
Bekaert China) als eindproductcapaciteit om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van bandenproducenten in het land. Door ons volledig geïntegreerd
productieproces verbetert de bedrijfscontinuïteit in tijden van instabiele internationale handel. Het stelt ons ook in staat om snel en flexibel te reageren op de
veranderende behoeften van de klanten.
Ons team in India stond voor nieuwe uitdagingen, zoals consistente kwaliteit en
leverbetrouwbaarheid van lokaal geproduceerde walsdraad, omdat de Indiase
staalfabrieken nog geen ervaring hadden met de gevraagde kwaliteiten en volumes. Het duurde enige tijd om de stabiliteit in het leveringsproces te waarborgen.
Het team werkt momenteel nauw samen met de leveranciers om een supply
excellence-model te creëren dat gunstig zal zijn voor de hele toeleveringsketen.
We groeien ook in andere sectoren, met meer Dramix -capaciteit om de lokale
en exportmarkten in de bouwsector te bedienen, en met nieuwe producten in de
portefeuille voor de landbouwmarkt in India.
®

Steel Cord
3+9+15x0.22+1

Dramix® 3D
Fibre

Fixed Knot
Fence

Clutch Spring
Wire

Thin
Fibres

35

Jaarverslag Bekaert 2018

BRIDON-BEKAERT
ROPES GROUP
Economisch klimaat in 2018

Bridon-Bekaert Ropes Group 2018
Gezamenlijke omzet per sector

2018 kende een blijvend uitdagende marktdynamiek in de kernsectoren voor
kabels van BBRG. Hoewel de olieprijs in 2018 tekenen van herstel vertoonde,
bleven de belangrijkste oliewinningbedrijven in balansherstelmodus, wat zowel
een impact had op de volume- als de margekansen. De mijnbouw kende een
stijgend maar toch nog beperkt traject, met een klein aantal greenfield- en
brownfieldontwikkelingen. De industriële markten kenden een lage eencijferige
groei in een steeds uitdagender concurrentiële omgeving.
De advanced cords operaties, die verschillende sectoren bedienen, waaronder de automobiel-, bouw- en uitrustingsmarkten, kenden een aanhoudende
solide vraag en marktpositie.

14%

19%

9%

27%
32%

Activiteitenverslag
Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) behaalde +5,5% organische omzetgroei
die gedeeltelijk werd tenietgedaan door negatieve wisselkoersbewegingen
(-3,7%). De organische groei versnelde in de tweede helft van 2018 (+8,4%)
vergeleken met de beperkte groei in de eerste helft van het jaar (+2,7%) en
werd vooral gestuwd door een positieve prijsmixevolutie.
Onderliggende EBIT was € -6,9 miljoen door significante eenmalige elementen
zonder cash-impact (waaronder pensioenplanwijzigingen en afwaarderingen
van verouderde voorraden) die in totaal € -13,7 miljoen bedroegen. Zonder
deze elementen zou de onderliggende EBIT € 6,8 miljoen bereikt hebben
(€ +1,8 miljoen in de eerste helft van 2018 en € +5 miljoen in de tweede helft).
Gerapporteerde EBIT was € -20 miljoen en bevatte de impact van eenmalige
elementen gerelateerd aan de herstructurering in Brazilië (€ -7 miljoen) en
andere maatregelen om een ommekeer van de businessperformantie in te
zetten (€ -6 miljoen).
BBRG investeerde € 19 miljoen in materiële activa in 2018. De helft daarvan
werd aangewend om de groei van de advanced cords-entiteiten in België en
China te ondersteunen; de andere helft voor staalkabelfabrieken wereldwijd.
Brett Simpson, Chief Executive Officer van de Bridon-Bekaert Ropes Group,
vervoegde de groep in september 2018 om het roer over te nemen en de
business in goede banen te leiden. Brett Simpson, Australiër, heeft aanzienlijke businesservaring en expertise in het leiden en verbeteren van internationale businesses.
In oktober 2018 herfinancierde Bekaert de uitstaande schuld van BridonBekaert Ropes Group (BBRG) en voltooide het de overname van Ontario
Teachers’ voorheen aangehouden participatie van 33% in BBRG. Door de
volledige controle over BBRG te verwerven kan de business de ommekeer
versnellen en het volledige potentieel ervan benutten.

Machinebouw

Energie en nutsvoorzieningen
Bouw

Grondstoﬀen

Overige sectoren

Gezamenlijke omzet

€ 463 miljoen

Investeringen in materiële VA

€ 19 miljoen

Totale activa

€ 561 miljoen

Medewerkers

2 593
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Bridon-Bekaert en Applied Fiber brengen synthetische kabeloplossingen met eindfitting op de markt
Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) en Applied Fiber zijn in 2018 overeengekomen om hun expertise te bundelen om
geavanceerde oplossingen te ontwikkelen en op de markt te brengen die de efficiëntie en veiligheid in zware industriële
toepassingen verbeteren. Applied Fiber is een wereldwijde leider voor synthetische vezelspanningsystemen met eindfitting. Door vezelkabeloplossingen met eindfitting voor hoge impact en hoogperformante toepassingen aan te bieden,
vervolledigt BBRG zijn bestaande staal-, synthetische en hybride kabeloplossingen.

BBRG lanceert A-Cords op World Elevator Expo in Shanghai (China)
BBRG heeft zijn premium merk A-Cords met succes gelanceerd tijdens de World Elevator Expo in Shanghai (China). Om
de effectiviteit van zijn producten te illustreren, waren alle displays opgehangen met Flexisteel® cords. De stand belichtte
BBRG’s brede expertise, gaande van traditionele liftkabels, over Flexisteel® gemaakt van staaldraad met hoge treksterkte
voor liften zonder dakopbouw, tot fijnkoord voor riemen. Een virtuele 360°-tour bracht de klanten tot in het hart van onze
productie- en technologiefaciliteiten.

Jaarverslag Bekaert 2018

In lijn met de organisatorische veranderingen geïmplementeerd op 1 maart 2019 zal de segmentrapportering van Bekaert
veranderen in 2019. De nieuwe segmentatie zal bijdragen aan de transparantie van de businessdynamieken van iedere
rapporterende eenheid en vervangt de vroegere geografische segmentatie waaraan Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG)
werd toegevoegd als afzonderlijke rapporterend segment. De business units (BU) van de groep worden gekenmerkt door
BU-specifieke producten en marktprofielen, industrietrends, kostenfactoren, en technologienoden die aangepast zijn aan
de specifieke industrievereisten.
De nieuwe segmentrapporten zijn:
- Rubberversterking
Deze Business Unit bedient industrieën die staalkoord, hieldraad, slangendraad en transportbandversterking gebruiken.
- Staaldraadtoepassingen
Deze Business Unit bedient industriële, landbouw-, consumenten-, en bouwmarkten, met een brede waaier aan staaldraadproducten en –toepassingen.
- Specialty Businesses
Deze Business Unit omvat bouwproducten, staalvezeltechnologieën, verbrandingstechnologie en zaagdraad.
- Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG)
BBRG omvat de kabel- en advanced cords-businesses.
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