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3. Cruciale beoordelingen en belangrijkste bronnen van
schattingsonzekerheden
Bij de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving van de Groep is het management genoodzaakt om beoordelingen, schattingen en veronderstellingen over de boekwaarde van activa en verplichtingen te maken die niet onmiddellijk beschikbaar zijn uit enigerlei bronnen. Deze beoordelingen, schattingen en veronderstellingen worden voortdurend opnieuw geëvalueerd.

3.1. Cruciale beoordelingen bij de
toepassing van de grondslagen voor
financiële verslaggeving
Hierna volgen de cruciale beoordelingen, met uitzondering van
deze die bestaan uit schattingen (zie toelichting 3.2. ‘Belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden’), die een belangrijke invloed hebben op de gerapporteerde bedragen in deze
geconsolideerde jaarrekening.
»» Het management is van oordeel dat er een feitelijke verplichting bestaat om te voorzien in brugpensioenregelingen voor
zijn werknemers vanaf de eerste dag dat zij in dienst zijn (zie
toelichting 6.16. ‘Voorzieningen voor personeelsbeloningen’)
en bijgevolg worden brugpensioenregelingen verwerkt als
toegezegdpensioenregelingen volgens de projected unit
credit-methode. De verplichting bedroeg € 10,4 miljoen
(2018: € 11,2 miljoen).
»» Het management blijft van oordeel dat er niet voldaan werd
aan de voorwaarden tot opname als immateriële activa en
neemt aldus uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling op
via het resultaat.
»» Het management maakt een beoordeling bij het bepalen
van de functionele valuta van Groepsondernemingen op
basis van de huidige economische context van de transacties die relevant zijn voor deze ondernemingen. De
functionele valuta is over het algemeen de munt van het
land waarin de onderneming opereert. Zie toelichting 7.7.
‘Dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde
ondernemingen’ voor een volledige lijst van entiteiten met
hun functionele valuta. Met betrekking tot de activiteiten in
Venezuela heeft het management besloten dat de bolivar
soberano niet langer de functionele valuta is, maar dat de
US dollar de functionele valuta is. Deze beslissing is gebaseerd op het feit dat een groot deel van de operationele
inkomsten is uitgedrukt in US dollar; dat een groot deel van
de kostenstructuur als referentie de US dollar gebruikt en
dient betaald te worden in functie van deze referentie wisselkoers; en dat banken sinds mei 2019 kunnen optreden
als tussenpersoon in vreemde valuta-transacties via ‘wisseltabellen’, een maatregel die de controle op uitwisseling, van
kracht sinds 2003, en waarbij de overheid een monopoly
had op valutabeheer, soepeler maakt.
»» Management oordeelde dat het nog steeds controle heeft
over de Venezolaanse entiteiten. Ondanks de politieke en
monetaire instabiliteit in Venezuela is het management erin
geslaagd om de onderneming operationeel te houden en
oordeelde het bijgevolg dat het nog steeds de zeggenschap
heeft. Per jaareinde 2019 bedroegen de gecumuleerde
omrekeningsverschillen € -59,7 miljoen die, bij verlies van
de zeggenschap, zouden overgeboekt worden naar de

winst-en-verliesrekening. Afgezien van de gecumuleerde
omrekeningsverschillen is de bijdrage van de activiteiten
in Venezuela tot de geconsolideerde jaarrekening niet van
groot belang.

3.2. Belangrijkste bronnen van
schattingsonzekerheden
Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste veronderstellingen omtrent de toekomst en de belangrijkste andere bronnen
van schattingsonzekerheden op het einde van de verslagperiode die een risico inhouden op beduidende aanpassingen aan
de boekwaarden van activa en verplichtingen in de komende
verslagperiode.
»» De test op bijzondere waardevermindering op de goodwill
die toegewezen werd aan BBRG, werd uitgevoerd op basis
van het herziene herstelplan voor BBRG. Dit plan werd
opgemaakt in het kader van de aanstelling van een nieuwe
divisie-CEO voor de BBRG business. Management is overtuigd dat het herstelplan voor BBRG een ambitieus evenwel een realistisch actieplan is om de beoogde resultaten
te realizeren op voorwaarde dat alle initiatieven vervat in
dit plan nauwgezet uitgevoerd en gerealizeerd worden. (zie
Toelichting 6.2. ‘Goodwill’).
»» Bijzondere waardevermindering analyses maken gebruik
van assumpties voor bv. evolutie van de markt, marge evolutie en disconteringsvoeten. De mogelijkheid om wijzigingen
in de prijs van grondstoffen door te rekenen naar de klanten (hetzij op basis van contractuele overeenkomsten hetzij
als gevolg van commerciële onderhandelingen) zit vervat in
de assumptie omtrent de marge evolutie. Toelichting 6.2.
‘Goodwill’ bevat scenario’s waarin de gevoeligheid van het
resultaat van de test ten gevolge van mogelijke wijzigingen
in omzet markt evolutie, marge evolutie en disconteringvoet
beschreven worden.
»» Gezien haar wereldwijde aanwezigheid is Bekaert blootgesteld aan belastingriciso’s in veel rechtsgebieden. Enerzijds
kan de toepassing van de belastingwetgeving in de verschillende rechtsgebieden complex zijn en een evaluatie van
het risico en een inschatting van de uitkomst vereisen, wat
een belangrijke bron van schattingsonzekerheden is. Anderzijds voeren de belastingsautoriteiten van de rechtsgebieden
regelmatig belastingcontroles uit die mogelijke problemen
aan het licht kunnen brengen. Gezien de belastingcontroles
meerdere jaren kunnen duren verhoogt dit nog de onzekerheid. Gezien de uitkomst van zulke belastingcontroles
onzeker is, heeft Bekaert in de algehele evaluatie van mogelijke belastingschulden rekening gehouden met de kwaliteit van zijn aangifteposities die het onderwerp uitmaken
van iedere belastingcontrole, en concludeert dat de Groep
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inzake dergelijke blootstellingen voldoende verplichtingen
opgenomen heeft in haar geconsolideerde jaarrekening.
Overeenkomstig besluit Bekaert dat het onwaarschijnlijk is
dat mogelijke belastingblootstellingen meer dan de bedragen momenteel opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening een materieel effect zullen hebben op haar financiële
positie. In de meeste van de belastingcontroles verwacht
Bekaert dat een gunstige uitkomst waarschijnlijk kan bekomen worden, alhoewel het via tijdrovende administratieve
en juridische procedures of via andere oplossingen loopt,
bv. overeenkomstig relevante belastingovereenkomsten. Bijgevolg geven de duurtijd en positie aangenomen door de
belastingautoriteiten aanleiding tot onzekerheid en een risico
dat kan leiden tot een aanpassing in het volgende boekjaar
van de opgenomen bedragen voor belastingschulden gerelateerd aan onzekere belastingposities. Op jaareinde 2019
zijn onzekere belastingposities opgenomen ten bedrage
van € 64,7 miljoen (2018: € 64,7 miljoen). Zie ook toelichting
6.21. ‘Belastingposities’.
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