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>	Prof ie l 	 van	de	groep

Ter Beke is een innoverende Belgische verse voedingsgroep 

die zijn assortiment commercialiseert in 10 Europese landen. 

De groep heeft 2 kernactiviteiten: fijne vleeswaren en verse 

bereide gerechten, beschikt over 9 industriële vestigingen in 

België, Nederland en Frankrijk en telt ongeveer 1.800 medewer-

kers. Ter Beke realiseerde in 2009 een omzet van 392,4 miljoen 

EUR. Ter Beke is genoteerd op Euronext Brussel.

Div is ie 	V leeswaren

>> producent en slicer van fijne vleeswaren voor de Benelux, 

het Verenigd Koninkrijk en Duitsland

>> 4 productievestigingen in België (Wommelgem, Waarschoot, 

Marche-en-Famenne en Herstal) en 4 centra voor versnij-

ding en verpakking van vleeswaren waarvan 2 in België 

(Wommelgem en Veurne) en 2 in Nederland (Milsbeek en 

Ridderkerk)

>> innoverend in het segment van voorverpakte vleeswaren

>> distributiemerken en eigen merknamen l’Ardennaise®, 

Pluma® en Daniël Coopman® 

>> ongeveer 1050 medewerkers

Div is ie 	Bere ide	Gerechten

>> producent van verse bereide gerechten voor de Europese 

markt

>> marktleider in koelverse lasagne in Europa

>> 3 productievestigingen waarvan 2 in België (Wanze en 

Marche-en-Famenne) en 1 in Frankrijk (Alby-sur-Chéran) 

>> merknamen Come a casa® en Vamos® naast 

distributie  merken

>> ongeveer 750 medewerkers

MEER>INFOWWW.TERBEKE.COM
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>	Geconsolideerde	kerncijfers	
	 2004	-	2009

geconsolideerde verlies-  
en winstrekening

2009 2008 2007 2006 2005 2004

Verkopen 392.374 393.206 366.669 326.718 236.238 200.035

EBITDA (1) 35.155 29.866 29.274 23.981 21.632 20.855

Courant resultaat van bedrijfsactiviteiten 15.087 11.378 12.192 8.606 10.700 11.922

Niet courante bedrijfsactiviteiten 0 -3.425 -1.950 1.500 0 -1.750

Resultaat van bedrijfsactiviteiten 15.087 7.953 10.242 10.106 10.700 10.172

Resultaat na belastingen 8.256 7.604 6.069 5.973 5.949 5.030

Netto cash flow (2) 28.324 29.517 25.101 19.848 16.881 15.713

geconsolideerde balans 
en financiële structuur

2009 2008 2007 2006 2005 2004

Vaste activa 146.266 150.361 161.173 134.537 83.828 66.541

Vlottende activa 83.750 89.075 86.597 73.621 50.597 45.374

Eigen vermogen 82.808 78.146 74.421 71.715 45.359 41.101

Totaal van de balans 230.016 239.436 247.770 208.158 134.425 111.915

Netto financiële schulden 65.464 69.853 71.681 56.458 28.863 13.666

Netto financiële schuld / Eigen vermogen 79,1% 89,4% 96,3% 78,7% 63,6% 33,2%

Eigen vermogen / Totaal activa 36,0% 32,6% 30,0% 34,5% 33,7% 36,7%

aandelen- en dividendinformatie 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Aantal aandelen 1.732.621 1.732.621 1.730.171 1.722.971 1.369.017 1.363.167

Gemiddeld aantal aandelen 1.732.621 1.731.641 1.727.118 1.588.088 1.366.698 946.196

Gemiddelde beurskoers december 54,38 41,91 56,85 65,10 66,10 60,51

Gewone winst per aandeel 4,77 4,39 3,51 3,76 4,35 5,32

Verwaterde winst per aandeel 4,76 4,38 3,49 3,7 4,24 3,59

EBITDA per aandeel 20,29 17,25 16,95 15,10 15,83 22,04

Netto cashflow per aandeel 16,35 17,05 14,53 12,50 12,35 16,61

Dividend per aandeel 2,35 2,10 2,10 2,10 2,10 2,00

Payout ratio 49,3% 47,8% 59,9% 60,6% 48,3% 36,3%

Dividend return (december) 4,3% 5,0% 3,7% 3,2% 3,2% 3,3%

waardering 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Beurskapitalisatie (december) 94.220 72.614 98.360 112.165 90.492 82.485

Netto financiële schulden 65.464 69.853 71.681 56.458 28.863 13.666

Totale beurswaarde van de onderneming 159.684 142.467 170.041 168.623 119.355 96.151

Beurswaarde / Resultaat 19,3 18,7 16,2 18,8 15,2 16,4

Beurswaarde / EBITDA 4,5 4,8 5,8 7,0 5,5 4,6

Beurswaarde / Netto cashflow 5,6 4,8 6,8 8,5 7,1 6,1

(1) Resultaat van bedrijfsactiviteiten + afschrijvingen + waardeverminderingen en voorzieningen
(2) Resultaat na belastingen + afschrijvingen + waardeverminderingen en voorzieningen
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>	Verklaring	van	de	verantwoordelijke	personen

De ondergetekenden, Marc Hofman, Gedelegeerd Bestuurder, en René Stevens, Chief Financial Officer, 

verklaren dat, voor zover bekend:

>> de jaarrekeningen voor het boekjaar 2009 en 2008, die zijn opgesteld overeenkomstig de 

International Financial Accounting Standards (“IFRS”), een getrouw beeld geven van het vermogen, 

van de financiële toestand en van de resultaten van Ter Beke NV en de in de consolidatie opgeno-

men ondernemingen;

>> het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en 

van de positie van Ter Beke NV en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, alsmede een 

beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden.
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>	Geconsolideerde
winst-	en	verliesrekeningen	
per	31	december	2009	en	2008

toe lichting 2009 2008

Verkopen 4 392.374 393.206

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 5 -204.039 -212.189

Diensten en diverse goederen 6 -80.904 -82.605

Personeelskosten 7 -72.877 -70.507

Afschrijvingen -19.433 -22.563

Waardeverminderingen en voorzieningen 8 -635 650

Overige exploitatiebaten en -kosten 9 601 1.961

resultaat Van bedrijfsactiViteiten 10 15.087 7.953

Financiële opbrengsten 11 986 254

Financiële kosten 12 -3.646 -4.966

resultaat Van bedrijfsactiViteiten na netto financieringskosten 12.427 3.241

Belastingen 13 -4.171 4.363

Winst Van het boekjaar 8.256 7.604

Gewone winst per aandeel 30 4,77 4,39

Verwaterde winst per aandeel 30 4,76 4,38

Ter Beke NV is rechtstreeks en onrechtstreeks voor 100 % eigenaar van alle dochterondernemingen 

(zie toelichting 32). Het aandeel van de groep in het resultaat is daarom eveneens 100 %. 

>	Uitgebreid	resultaat	
per	31	december	2009	en	2008

2009 2008

Winst van het boekjaar  8.256     7.604    

Omrekeningsverschillen -23    -426    

Uitgebreid resultaat  8.233     7.178    
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>	Geconsolideerde	balansen	
per	31	december	2009	en	2008

toelichting 2009 2008

actiVa

Vaste actiVa 146.266 150.361

Goodwill 14 35.204 35.204

Immateriële vaste activa 15 2.145 2.566

Materiële vaste activa 16 108.758 112.441

Financiële vaste activa 17 159 150

Uitgestelde belastingvorderingen 18 0 0

Vlottende actiVa 83.750 89.075

Voorraden 19 23.123 24.432

Handels- en overige vorderingen 20 57.944 59.063

Geldmiddelen en kasequivalenten 21 2.683 5.580

totale actiVa 230.016 239.436

passiVa

eigen Vermogen 22 82.808 78.146

Kapitaal en uitgiftepremies 53.191 53.150

Reserves 29.617 24.996

Minderheidsbelangen 0 0

uitgestelde belastingVerplichtingen 18 8.463 7.584

langlopende Verplichtingen 48.861 58.180

Voorzieningen 23 1.692 1.627

Langlopende rentedragende verplichtingen 24 47.169 56.553

kortlopende Verplichtingen 89.884 95.526

Kortlopende rentedragende verplichtingen 24 20.978 18.880

Handelsschulden en andere schulden 25 51.728 61.115

Schulden met betrekking tot personeel 14.155 13.911

Belastingverplichtingen 3.023 1.620

totale passiVa 230.016 239.436
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>	Geconsolideerd	mutatieoverzicht
van	het	eigen	vermogen	
per	31	december	2009	en	2008

kapitaal kapitaal 
reserves

uitgifte- 
premies

gereser-
veerde 

winsten 

om- 
rekenings- 

verschillen

totaal aantal 
aandelen

saldo op 1 januari 2008 4.896 -167 48.213 21.495 -16 74.421 1.730.171

Kapitaalverhoging 7 75 82 2.450

Reserve eigen aandelen 122 122

Dividend -3.633 -3.633

Resultaat van het boekjaar 7.604 7.604

Andere elementen van het 

uitgebreid resultaat van de 

periode

-426 -426

Uitgebreid resultaat 7.604 -426 7.178

Bewegingen via reserves

• Resultaat eigen aandelen -28 -28

• Share based payments 4 4

saldo op 31 december 2008 4.903 -41 48.288 25.438 -442 78.146 1.732.621

Kapitaalverhoging 0 0

Reserve eigen aandelen 41 41

Dividend -3.639 -3.639

Resultaat van het boekjaar 8.256 8.256

Andere elementen van het 

uitgebreid resultaat van de 

periode

-23 -23

Uitgebreid resultaat 8.256 -23 8.233

Bewegingen via reserves

• Resultaat eigen aandelen 23 23

• Share based payments 4 4

saldo op 31 december 2009 4.903 0 48.288 30.082 -465 82.808 1.732.621
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>	Geconsolideerd	kasstroomoverzicht	
per	31	december	2009	en	2008

2009 2008

bedrijfsactiViteiten

Resultaat van bedrijfsactiviteiten 15.087 7.954

Aanpassingen voor:

• Afschrijvingen 19.433 22.563

• Wijziging van waardeverminderingen 872 237

• Wijziging van voorzieningen -236 -887

• Resultaten uit realisatie van vaste activa -124 -95

• Resultaten op aandelen gebaseerde betalingen -7 23

Wijzigingen van het netto operationeel bedrijfskapitaal

• Wijziging in voorraden 1.310 -2.233

• Wijziging in handels- en overige vorderingen -36 -939

• Wijziging in handelsschulden en overige schulden -7.399 3.837

• Wijziging in andere posten 9 -32

kasmiddelen ontstaan uit bedrijfsactiViteiten 28.909 30.428

Betaalde belastingen -859 -3.132

netto kasmiddelen ontstaan uit bedrijfsactiViteiten 28.050 27.296

inVesteringsactiViteiten

Inkomsten uit de verkoop van materiële vaste activa 611 95

Investeringen in immateriële vaste activa -517 -961

Investeringen in materiële vaste activa -17.485 -17.434

Netto investeringen in financiële vaste activa -10 -21

Overname van dochterondernemingen 0 884

netto bestedingen met betrekking tot inVesteringen -17.401 -17.437

financieringsactiViteiten

Ontvangen door uitgifte van aandelen 41 208

Ontvangen uit opname van nieuwe leningen 11.617 18.590

Dividenduitkeringen aan de aandeelhouders -3.640 -3.528

Betaalde intresten (via resultatenrekening) -3.567 -4.401

Aflossing van leningen -18.449 -15.970

Terugbetaling schulden financiële leasing -454 -6.200

Overige financiële middelen / (bestedingen) 907 -311

netto kasmiddelen ontstaan uit financieringsactiViteiten -13.545 -11.612

netto Wijziging in geldmiddelen en kasequiValenten -2.896 -1.753

Geldmiddelen bij het begin van het boekjaar 5.580 7.332

geldmiddelen bij het einde Van het boekjaar 2.684 5.579
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>	De	grondslagen	voor	de	 financiële	
	 verslaggeving	en	 toelichtingen

1. 	Samenvat t ing	van	de	be langr i jks te 	waarder ingsgrondslagen

conformiteitsverklaring 

Ter Beke NV (“de Entiteit“) is een Entiteit die in België gedomicilieerd is. De geconsolideerde jaar-

rekening van de Entiteit omvat de entiteit Ter Beke NV, haar dochterondernemingen en joint ventures 

(samen verder “de groep” genoemd) en het belang van de groep in geassocieerde deelnemingen. De 

geconsolideerde jaarrekening werd door de Raad van bestuur voor publicatie vrijgegeven op 25 februari 

2010. De geconsolideerde jaarrekening werd opgemaakt in overeenstemming met de “International 

Financial Reporting Standards (IFRS)“ zoals aanvaard binnen de Europese Unie. 

De geconsolideerde rekeningen worden voorgesteld in duizend EUR. De geconsolideerde jaarreke-

ning werd opgemaakt op basis van de historische kostprijsmethode met uitzondering van de derivaten 

en de financiële activa die beschikbaar zijn voor verkoop, dewelke gewaardeerd worden tegen “reële 

waarde”. Indien echter geen betrouwbare marktprijs of schatting van de reële waarde voorhanden 

is, worden deze financiële activa gewaardeerd tegen historische kostprijs. In de balans opgenomen 

activa en verplichtingen die afgedekt zijn, worden gewaardeerd tegen “reële waarde” ten belope van 

het afgedekte risico. De waarderingsregels werden op uniforme wijze in heel de groep toegepast en 

zijn consistent met het vorige boekjaar. De vergelijkende informatie werd herwerkt in overeenstemming 

met IFRS. 

standaarden en interpretaties die van toepassing werden in 2009

>> IFRS 1 “Eerste toepassing van IFRS (herzien in 2008”) (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 

2009)

>> IFRS 8 “Operationele segmenten” (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2009)

>> IAS 1 “Presentatie van de jaarrekening” (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2009). Deze stan-

daard vervangt IAS 1 “Presentatie van de jaarrekening” (herzien in 2003) en aangepast in 2005

>> Verbeteringen aan IFRS (2007-2008) (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2009)

>> Aanpassing van IFRS 1 “Eerste toepassing van IFRS en IAS 27 De geconsolideerde jaarrekening 

en de enkelvoudige jaarrekening” (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2009)

>> Aanpassing van IFRS 2 “Voorwaarden voor onvoorwaardelijke toezegging en annulering” (aanpas-

singen toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2009)

>> Aanpassing van IFRS 7 “Financiële instrumenten: Informatieverschaffing – Verbeteringen aan de 

informatieverschaffing” (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2009)
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>> Aanpassing van IAS 23 “Financieringskosten” (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2009)

>> Aanpassing van IAS 32 “Financiële instrumenten: presentatie” en IAS 1 “Presentatie van de jaar-

rekening – financiële instrumenten met een terugneemverplichting (“puttable financial instruments”) en 

verplichtingen welke ontstaan bij een liquidatie” (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2009).

>> IFRIC 13 “Loyaliteitsprogramma’s” (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 juli 2008)

>> IFRIC 16 “Afdekking van investeringen in buitenlandse activiteiten” (toepasbaar voor boekjaren 

vanaf 1 oktober 2008)

>> IFRIC 18 “Overdracht van activa van klanten” (toepasbaar voor transfers vanaf 1 juli 2009)

>> Aanpassing van IFRIC 9 “Herbeoordeling van in contracten besloten derivaten” en IAS 39 “Finan-

ciële instrumenten: Opname en waardering” (toepasbaar voor boekjaren afgesloten op of na 30 juni 

2009)

uitgegeven standaarden en interpretaties welke nog niet ef fectief zi jn 

Op het moment dat deze jaarrekening werd goedgekeurd voor publicatie, waren de volgende stan-

daarden en interpretaties uitgegeven, maar nog niet van kracht:

>> IFRS 3 “Bedrijfscombinaties” (toepasbaar voor bedrijfscombinaties met overnamedatum op of na 

het begin van het eerste boekjaar vanaf 1 juli 2009). Deze standaard vervangt IFRS 3 

“Bedrijfscombinaties” zoals uitgegeven in 2004

>> IFRS 9 “Financiële Instrumenten” (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2013)

>> Verbeteringen aan IFRS (2008-2009) (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2010)

>> Aanpassing van IFRS 1 “Eerste toepassing van IFRS – Bijkomende vrijstellingen” (toepasbaar voor 

boekjaren vanaf 1 januari 2010)

>> Aanpassing van IFRS 1 “Eerste toepassing van IFRS – Vrijstellingen op IFRS 7” (toepasbaar voor 

boekjaren vanaf 1 juli 2010)

>> Aanpassing van IFRS 2 “Op aandelen gebaseerde betalingen” (aanpassingen toepasbaar voor 

boekjaren vanaf 1 januari 2010)

>> Aanpassing van IAS 24 “Informatieverschaffing over verbonden partijen” (toepasbaar voor boek-

jaren vanaf 1 januari 2011). Deze standaard vervangt IAS 24 “Informatieverschaffing over verbon-

den partijen” zoals uitgegeven in 2003.

>> Aanpassing van IAS 27 “De geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening” (aan-

passingen toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 juli 2009). Deze standaard is een aanpassing van 

IAS 27 “De geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening” (herzien in 2003)

>> Aanpassing van IAS 32 “Financiële instrumenten: Presentatie – Classificatie van claimemissies” 

(toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 februari 2010)

>> Aanpassing van IAS 39 “Financiële Instrumenten: Opname en waardering – Instrumenten die in 

aanmerking komen voor afdekking” (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 juli 2009)

>> IFRIC 15 “Overeenkomsten voor de constructie van vastgoed” (toepasbaar voor boekjaren vanaf 

1 januari 2010)

>> IFRIC 17 “Uitkering van activa in natura aan eigenaars” (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 juli 

2009)
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>> IFRIC 19 “Tenietgaan van financiële verplichtingen met eigen-vermogensinstrumenten” (toepas-

baar voor boekjaren vanaf 1 juli 2010)

>> Aanpassing van IFRIC 14 “IAS 19 – Beperking van activa uit hoofde van toegezegd-pensioenrege-

lingen, minimale financieringsverplichtingen en hun interactie – Vooruitbetalingen van een minimale 

financieringsverplichting” (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2011)

De bestuursleden anticiperen dat het volgen van deze standaarden en interpretaties in toekomstige 

periodes geen materiële impact zal hebben op de jaarrekening van de groep in de periode waarin 

deze voor het eerst moeten worden toegepast. 

consolidatieprincipes 

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van Ter Beke NV en haar dochter-

ondernemingen en joint ventures evenals het aandeel van de groep in de winst of het verlies van 

geasso cieerde deelnemingen. Een lijst van deze entiteiten is opgenomen in toelichting 32. 

dochterondernemingen opgenomen in  de conso l ida t ie  vo lgens de in tegra le  methode 

Dochterondernemingen zijn deze waarover Ter Beke NV de zeggenschap uitoefent. Onder zeggen-

schap wordt verstaan dat de Entiteit, rechtstreeks of onrechtstreeks, het financiële en operationele 

beleid van een entiteit kan bepalen teneinde voordelen uit haar activiteiten te verwerven. De jaarreke-

ningen van de dochterondernemingen zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening vanaf de 

datum waarop de zeggenschap begint tot de datum waarop de zeggenschap eindigt. Een lijst van de 

dochterondernemingen van de groep is opgenomen in toelichting 32. 

jo in t  Ven tures 

Een joint venture is een contractuele overeenkomst, waarbij Ter Beke NV en andere partijen recht-

streeks of onrechtstreeks een economische activiteit opzetten, waarover zij gezamenlijke zeggenschap 

hebben. Joint ventures worden opgenomen volgens de proportionele consolidatiemethode. In 2009 

en 2008 had de groep geen belangen in joint ventures.

i nves ter ingen in  geassoc ieerde ondernemingen 

Geassocieerde ondernemingen zijn die ondernemingen waarin de groep, direct of indirect, een 

invloed van betekenis maar geen zeggenschap heeft over het financiële en operationele beleid van 

de entiteit. Dit wordt verondersteld wanneer de onderneming 20 % of meer van de stemrechten van 

de vennootschap in handen heeft. Een investering in een geassocieerde onderneming wordt in de 

geconsolideerde jaarrekening verwerkt volgens de “equity”-methode. 

De resultaten, activa en passiva van geassocieerde ondernemingen, worden in de geconsolideerde 

jaarrekening opgenomen volgens de “equity”-methode, behalve wanneer de investering geclassifi-

ceerd wordt als aangehouden voor verkoop en daarom dient verwerkt te worden volgens IFRS 5 Vaste 

activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten. Onder de “equity”-methode 

worden investeringen in geassocieerde ondernemingen aanvankelijk tegen kostprijs opgenomen en 

vervolgens aangepast om rekening te houden met de wijziging van het aandeel van de investeerder in 
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de netto activa van de deelneming na overname, verminderd met enige bijzondere waardeverminde-

ring in de waarde van individuele investeringen.

Verliezen van een geassocieerde onderneming die uitstijgen boven de belangen van de groep in die 

geassocieerde onderneming (ook rekening houdend met alle lange termijn belangen die, in essentie, 

deel uitmaken van de netto investeringen van de groep in die geassocieerde onderneming) worden 

niet opgenomen. 

Het verschil tussen de kostprijs van de investering en het aandeel van de investeerder in de netto reële 

waarde van de identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen van de 

ge associeerde onderneming, die opgenomen werden op de overnamedatum, wordt opgenomen als 

goodwill. Deze goodwill wordt opgenomen in de boekwaarde van de investering en wordt getest op 

bijzondere waardeverminderingen als onderdeel van de investering. Het verschil na herbeoordeling 

tussen de reële waarde van het groepsaandeel in de identificeerbare activa, verplichtingen en voor-

waardelijke verplichtingen van de geassocieerde onderneming en de kostprijs van de geassocieerde 

onderneming wordt onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen. 

In geval een groepslid transacties uitvoert met een geassocieerde onderneming, worden winsten en 

verliezen geëlimineerd ten belope van de belangen van de groep in de betrokken geassocieerde 

onderneming. In 2009 en 2008 waren er geen geassocieerde ondernemingen.

e l imina t ies  b i j  de  conso l ida t ie 

Alle intragroepsaldi en -transacties, met inbegrip van niet gerealiseerde winsten op intragroeptrans-

acties, worden bij de opmaak van de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd. Niet gerealiseerde 

winsten uit transacties met geassocieerde deelnemingen worden geëlimineerd ten belope van het 

belang van de groep in de entiteit. Niet gerealiseerde winsten uit transacties met geassocieerde deel-

nemingen worden geëlimineerd tegenover de deelneming in deze entiteiten. Voor niet gerealiseerde 

verliezen gelden dezelfde eliminatieregels als voor de niet gerealiseerde winsten, met dit verschil dat ze 

enkel worden geëlimineerd voor zover er geen aanwijzing tot bijzondere waardevermindering bestaat. 

bedr i j f scombina t ies 

De overnamemethode wordt gebruikt om de bedrijfscombinatie te verwerken. De kostprijs van een 

bedrijfscombinatie wordt gewaardeerd als het totaal van de reële waarde, op datum van de ruil, van 

afgestane activa, uitgegeven eigenvermogensinstrumenten, aangegane of overgenomen verplich-

tingen plus enige rechtstreeks aan de bedrijfscombinatie toerekenbare kosten. Identificeerbare ver-

worven activa, overgenomen verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen die deel uitmaken van 

een bedrijfscombinatie worden initieel gewaardeerd aan hun reële waarde op de overnamedatum, dit 

ongeacht het bestaan van enig minderheidsbelang. Het verschil tussen de kostprijs van de bedrijfs-

combinatie en het belang van de groep in de netto reële waarde van het identificeerbaar netto actief 

wordt opgenomen als goodwill. In geval de kostprijs van de bedrijfscombinatie minder bedraagt dan 

het belang van de groep in de netto reële waarde van het identificeerbaar netto actief van de gekochte 

dochteronderneming, dient het verschil na herbeoordeling onmiddellijk opgenomen te worden in de 

winst-en verliesrekening. 
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vreemde valuta 

transac t ies  in  v reemde va lu t a 

In de individuele entiteiten van de groep worden de transacties in vreemde valuta opgenomen tegen 

de wisselkoers die van toepassing is op de transactiedatum. Monetaire activa en verplichtingen in 

vreemde valuta worden omgerekend aan de slotkoers die van toepassing is op balansdatum. Winsten 

en verliezen die voortvloeien uit transacties in vreemde valuta en uit de omzetting van monetaire activa 

en verplichtingen in vreemde valuta, worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Winst of 

verlies op een niet-monetaire post wordt opgenomen in de resultatenrekening, tenzij deze rechtstreeks 

werd opgenomen in het eigen vermogen. Voor niet-monetaire posten waarvan de winst of het verlies 

rechtstreeks werd opgenomen in het eigen vermogen, wordt tevens een eventuele wisselkoerscompo-

nent van die winst of dat verlies in het eigen vermogen opgenomen. 

jaar reken ing van bu i ten landse ac t i v i te i ten 

Alle buitenlandse activiteiten van de groep bevinden zich in de Euro zone, met uitzondering van 

SDF Foods Ltd, TerBeke-Pluma UK Ltd en FreshMeals UK Ltd (vereffend in 2009). De activa en 

verplichtingen van deze buitenlandse entiteiten, worden omgezet naar Euro aan de wisselkoers van 

toepassing op balansdatum. De winst- en verliesrekening van deze entiteiten wordt maandelijks 

omgezet in Euro aan gemiddelde koersen die de wisselkoers van de transactiedatum benaderen. 

Omrekeningsverschillen die hieruit voortvloeien worden rechtstreeks via het eigen vermogen verwerkt. 

De volgende wisselkoers werd gebruikt bij het opstellen van de jaarrekening: 

1 euro is gelijk aan 2009 2008

britse pond

Slotkoers 0,8881 0,9525

Gemiddelde koers 0,8927 0,7935

gesegmenteerde informatie 

IFRS 8 definieert een operationeel segment als een onderdeel van een entiteit waarvan de bedrijfs-

resultaten regelmatig worden beoordeeld door de hoogstgeplaatste functionaris van de entiteit die 

belangrijke operationele beslissingen neemt, teneinde beslissingen over de aan het segment toe te 

kennen middelen te kunnen nemen en de financiële prestaties van het segment te evalueren en waar-

over afzonderlijke financiële informatie beschikbaar is.

IFRS 8 vervangt vanaf 1 januari 2009 de vroegere IAS 14 standaard maar wijzigt niets aan de 

segmentrapportering.

Gelet op haar missie, haar strategische krachtlijnen en haar managementstructuur heeft Ter Beke als 

operationele segmentatiebasis geopteerd om activiteiten van de groep uit te splitsen naar de twee 

bedrijfsactiviteiten (bedrijfssegmenten) van de groep: “Vleeswaren” en “Bereide gerechten”. Daarnaast 

verschaft zij geografische informatie voor die regio’s waarin de groep actief is.
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De winst of het verlies van een segment omvat de opbrengsten en lasten die rechtstreeks door een 

segment worden gegenereerd, inclusief het deel van de toe te wijzen opbrengsten en lasten die rede-

lijkerwijs aan het segment kunnen worden toegewezen. 

De activa en verplichtingen van een segment omvatten de activa en verplichtingen die rechtstreeks 

aan een segment toebehoren, inclusief de activa en verplichtingen die redelijkerwijs aan het segment 

kunnen worden toegewezen. De activa en verplichtingen van een segment worden weergegeven 

exclusief belastingen. 

beëindigde activiteit 

Een beëindigde activiteit is een duidelijk te onderscheiden component binnen het geheel van de acti-

viteiten van de groep:

>> die wordt afgestoten of beëindigd ingevolge een specifiek plan;

>> die een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of een geografisch gebied van activiteiten 

vertegenwoordigt; 

>> die operationeel en ten behoeve van de financiële verslaggeving onderscheiden kan worden. 

immateriële activa 

Immateriële activa worden initieel gewaardeerd tegen kostprijs. Immateriële activa worden opgenomen 

als het waarschijnlijk is dat de Entiteit zal genieten van de toekomstige economische voordelen die 

ermee gepaard gaan en als de kostprijs ervan op een betrouwbare wijze kan bepaald worden. Na hun 

initiële opname worden immateriële activa gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met geaccumu-

leerde afschrijvingen en eventuele geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingen. Immateriële 

activa worden lineair afgeschreven over hun naar best vermogen geschatte gebruiksduur. De afschrij-

vingsperiode en de gebruikte afschrijvingsmethode worden elk jaar opnieuw geëvalueerd bij afsluiting 

van de verslagperiode. 

onder zoek en on t wikke l ing 

Lasten voor onderzoeksactiviteiten, ondernomen met het oog op het verwerven van nieuwe weten-

schappelijke of technologische kennis, worden als lasten in de winst- en verliesrekening opgenomen 

op het ogenblik dat ze zich voordoen. Lasten voor ontwikkelingsactiviteiten, waarin de bevindingen 

uit het onderzoek worden toegepast in een plan of een ontwerp voor de productie van nieuwe of sub-

stantieel verbeterde producten en processen, worden in de balans opgenomen, indien het product 

of het proces technisch en commercieel uitvoerbaar is en de groep voldoende middelen ter beschik-

king heeft voor de voltooiing ervan. De geactiveerde last omvat de kosten van grondstoffen, directe 

loonkosten en een evenredig deel van de overheadkosten. Geactiveerde uitgaven voor ontwikkeling 

worden gewaardeerd aan kostprijs verminderd met geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere 

waardeverminderingen. 
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Alle andere uitgaven voor ontwikkeling worden als last in de winst- en verliesrekening opgenomen op 

het moment dat deze zich voordoen. Gezien de ontwikkelingskosten van Ter Beke niet voldoen aan 

de criteria voor activering worden deze uitgaven als last opgenomen in de winst- en verliesrekening. 

over ige immater ië le  ac t i va 

Overige lasten voor intern gegenereerde immateriële activa, b.v. merken, worden als last in de winst- 

en verliesrekening opgenomen op het moment dat deze zich voordoen. Overige immateriële activa 

vb. merkoctrooien, computersoftware, verworven door de groep, worden gewaardeerd aan kostprijs 

verminderd met geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. 

af schr i j v ingen 

Immateriële activa worden volgens de lineaire methode afgeschreven over hun verwachte gebruiks-

duur en dit vanaf de datum van ingebruikname. 

De afschrijvingspercentages die worden toegepast zijn:

>> Computersoftware 20 % 

>> Merkoctrooien 10 % 

goodwill 

We spreken van goodwill wanneer de kostprijs van een bedrijfscombinatie op overnamedatum het 

belang van de groep in de netto reële waarde van de identificeerbare activa, verplichtingen en voor-

waardelijke verplichtingen van de overgenomen partij overschrijdt. Goodwill wordt initieel opgenomen 

als een actief aan kostprijs en wordt nadien gewaardeerd aan kostprijs verminderd met eventuele 

geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

De kasstroomgenererende eenheid waaraan goodwill is toegerekend wordt jaarlijks op een bijzon-

dere waardevermindering getoetst, en telkens wanneer er een aanwijzing bestaat dat de eenheid 

mogelijk een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan door de boekwaarde van de eenheid 

te vergelijken met haar realiseerbare waarde. Indien de realiseerbare waarde van de eenheid lager is 

dan de boekwaarde, zal het bijzonder waardeverminderingsverlies eerst worden toegerekend aan de 

boekwaarde van de aan de eenheid toegerekende goodwill en vervolgens aan de andere activa van 

de eenheid naar rato van de boekwaarde van elk actief in de eenheid. Een bijzonder waardevermin-

deringsverlies dat voor goodwill is opgenomen, kan in een latere periode niet worden teruggeboekt. 

Bij de verkoop van een dochteronderneming of een joint venture, wordt de toegerekende goodwill 

opgenomen bij de bepaling van de winst of verlies bij verkoop. 

In geval het belang van de groep in de netto reële waarde van de identificeerbare activa, verplichtin-

gen en voorwaardelijke verplichtingen de kostprijs van de bedrijfscombinatie overschrijdt, wordt het 

overblijvende surplus na herbeoordeling onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen. 
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materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden opgenomen als het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen met betrekking tot het actief naar de Entiteit zullen vloeien en de kostprijs van het actief op 

een betrouwbare wijze kan worden bepaald. 

activa in eigendom 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs of tegen vervaardigingsprijs, vermin-

derd met geaccumuleerde afschrijvingen en eventuele geaccumuleerde bijzondere waardeverminde-

ringen. De kostprijs omvat naast de aankoopprijs ook, indien van toepassing, de niet terugvorderbare 

belastingen, en alle rechtstreeks toerekenbare kosten om het actief gebruiksklaar te maken. De ver-

vaardigingsprijs van zelfvervaardigde materiële vaste activa omvat de directe materiaalkost, directe 

fabricagekosten, een evenredig deel van de vaste kosten van materiaal en fabricage, en een even-

redig deel van de afschrijvingen en waardeverminderingen van activa gebruikt bij de vervaardiging.

Kosten na eerste opname worden enkel in de balans opgenomen in de boekwaarde van een actief, 

of als een afzonderlijk actief, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voor-

delen hiervan naar de groep zullen vloeien en deze kosten betrouwbaar kunnen worden bepaald. Alle 

andere herstellings- en onderhoudskosten worden opgenomen in de winst- en verliesrekening in de 

periode waarin ze gemaakt worden. 

De materiële vaste activa worden afgeschreven volgens de lineaire methode vanaf de datum van inge-

bruikname en dit over de verwachte gebruiksduur. 

De voornaamste afschrijvingspercentages die momenteel worden toegepast zijn: 

Gebouwen 3,33; 4 en 5%

Installaties 5 en 10 %

Machines en uitrusting 14,3; 20 en 33,3 %

Meubilair en rollend materieel 14,3; 20 en 33,3 %

Overige materiële vaste activa 10 en 20 %

Terreinen worden niet afgeschreven aangezien aangenomen wordt dat zij een onbeperkte gebruiks-

duur hebben. 

overheidssubsidies 

Overheidssubsidies dienen pas te worden opgenomen als met redelijke zekerheid kan worden gesteld 

dat: 

>> de groep de aan de subsidies gekoppelde voorwaarden zal vervullen; en 

>> de subsidies zullen worden ontvangen. 

Overheidssubsidies worden systematisch opgenomen als baten over de perioden die nodig zijn om 

deze subsidies toe te rekenen aan de gerelateerde kosten die ze beogen te compenseren. Een over-

heidssubsidie die wordt ontvangen als compensatie voor reeds opgelopen lasten of verliezen of met 

het oog op het verlenen van onmiddellijke financiële steun aan de groep zonder toekomstige gerela-

teerde kosten, wordt opgenomen als baat van de periode waarin ze te ontvangen is. 
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Investeringssubsidies worden in mindering gebracht van de boekwaarde van dat betrokken actief. 

Exploitatiesubsidies worden opgenomen als ze ontvangen zijn en gepresenteerd als Overige 

Bedrijfsopbrengsten. 

leasing 

Een lease-overeenkomst wordt ingedeeld als een financiële lease indien ze nagenoeg alle aan de 

eigendom verbonden risico’s en voordelen overdraagt naar de lessee. Alle andere vormen van leases 

worden beschouwd als operationele leases. 

de groep a ls  lessee 

Financiële leases - Activa gehouden onder een financiële lease worden opgenomen als activa van de 

groep tegen bedragen die gelijk zijn aan de reële waarde van het geleasde actief of, indien ze lager 

is, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen verminderd met de geaccumuleerde 

afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen. De hier tegenoverstaande verplichting ten 

aanzien van de lessor wordt in de balans opgenomen als een verplichting onder financiële leases. 

De minimale leasebetalingen worden deels als financieringskosten en deels als aflossing van de uit-

staande verplichting opgenomen op een wijze dat dit resulteert in een constante periodieke rente over 

het resterende saldo van de verplichting. De financieringskosten worden direct als last opgenomen in 

de winst- en verliesrekening. 

Het af te schrijven bedrag van een geleased actief wordt systematisch aan elke verslagperiode 

toe gerekend tijdens de periode van het verwachte gebruik, op een basis die consistent is met de 

afschrijvingsgrondslagen die de lessee toepast voor af te schrijven activa in eigendom. Indien het 

redelijk zeker is dat de lessee aan het einde van de leaseperiode de eigendom zal verkrijgen, is de 

periode van het verwachte gebruik, de gebruiksduur van het actief. In het andere geval wordt het actief 

af geschreven over de leaseperiode of over de gebruiksduur, indien deze laatste korter is. 

Operationele leases - Leasebetalingen op grond van operationele leases moeten op tijdevenredige 

basis als last worden opgenomen gedurende de leaseperiode, tenzij een andere systematische wijze 

van toerekening meer representatief is voor het tijdspatroon van de voordelen die de gebruiker geniet. 

Te ontvangen voordelen als prikkel om een operationele lease-overeenkomst af te sluiten worden ook 

op tijdevenredige basis gespreid over de leaseperiode. 

voorraden 

Voorraden worden gewaardeerd tegen de laagste waarde van de kostprijs of de opbrengstwaarde. 

De kostprijs wordt bepaald aan de hand van de FIFO methode. De kostprijs voor goederen in bewer-

king en afgewerkte producten omvat alle conversiekosten en andere kosten om de voorraden op hun 

huidige locatie en in hun huidige staat te brengen. De conversiekosten omvatten de productiekosten 

en de toegewezen vaste en variabele productie-overheadkosten (inclusief de afschrijvingen). De 

opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs die de groep bij de verkoop van de voorraden in het 

kader van de normale bedrijfsuitvoering denkt te realiseren, verminderd met de geschatte kosten van 

voltooiing van het product en de geschatte kosten die nodig zijn om de verkoop te realiseren. 
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bi jzondere  waardeverminder ingsver l iezen van immater ië le  en mater ië le  vas te  ac t i va 

(met  u i t zonder ing van goodwi l l ) 

Op elke rapporteringsdatum onderzoekt de groep zijn boekwaardes van materiële en immateriële 

vaste activa ten einde te bepalen of er een indicatie is die wijst op een mogelijke bijzondere waarde-

vermindering van een actief. Indien een dergelijke indicatie bestaat, wordt de realiseerbare waarde 

van het actief geschat teneinde het (eventueel) bijzonder waardeverminderingsverlies te kunnen 

bepalen. Indien het echter niet mogelijk is om de realiseerbare waarde van een individueel actief te 

bepalen, schat de groep de realiseerbare waarde voor de kasstroomgenererende eenheid waartoe 

het actief behoort. 

De realiseerbare waarde is de hoogste waarde van de reële waarde minus de verkoopkosten en zijn 

bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde wordt bepaald door de verdiscontering van de verwachte toekom-

stige kasstromen waarbij een disconteringsvoet voor belastingen wordt gehanteerd. Deze disconte-

ringsvoet weerspiegelt de contante tijdswaarde van het geld en de specifieke risico’s verbonden aan 

het actief. 

Indien de realiseerbare waarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) lager wordt 

geschat dan de boekwaarde van het actief (of een kasstroomgenererende eenheid), wordt de boek-

waarde verminderd tot zijn realiseerbare waarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt 

onmiddellijk als last opgenomen in de winst- en verliesrekening. Een eerder opgenomen bijzonder 

waardeverminderingsverlies wordt teruggenomen, als er een wijziging is opgetreden in de ramingen 

gebruikt ter bepaling van de realiseerbare waarde, doch niet voor een hoger bedrag dan de netto 

boekwaarde die zou zijn bepaald, als er in de vorige jaren geen verlies door bijzondere waardevermin-

dering werd opgenomen. 

financiële instrumenten 

hande lsvorder ingen 

Handelsvorderingen worden initieel geboekt aan reële waarde, en worden vervolgens gewaardeerd 

aan de geamortiseerde kostprijs berekend op basis van de effectieve-rentemethode. Passende 

bijzondere waardeverminderingsverliezen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening voor 

geschatte niet realiseerbare bedragen indien er objectieve aanwijzingen zijn dat er een bijzonder 

waardeverminderingsverlies is opgetreden. 

Het verliesbedrag wordt bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de contante 

waarde van toekomstige, geschatte kasstromen contant gemaakt tegen de oorspronkelijk effectieve 

rentevoet bij de eerste opname. 

belegg ingen 

Beleggingen worden niet langer opgenomen op de transactiedatum indien de in- of verkoop van 

de belegging gebonden is aan een contract waarvan de voorwaarden de levering van het actief 

voorschrijven binnen de termijn die op de desbetreffende markt algemeen voorgeschreven of over-
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eengekomen is. Initieel worden zij gewaardeerd aan de reële waarde, vermeerderd met de direct toe-

rekenbare transactiekosten. Bij een belegging die niet tegen reële waarde wordt gewaardeerd, wordt 

de waardevermindering in de winst- en verliesrekening verwerkt. 

tot  e inde loop t i jd  aangehouden be legg ingen 

Schuldbewijzen waarvan de groep stellig voornemens is en in staat is ze aan te houden tot het einde 

van de looptijd (tot einde looptijd aangehouden schuldbewijzen) worden gewaardeerd aan geamorti-

seerde kostprijs berekend met behulp van de effectieve-rentemethode en verminderd met de eventu-

ele afboekingen wegens bijzondere waardeverminderingsverliezen ten einde rekening te houden met 

niet realiseerbare bedragen. 

Dergelijke bijzondere waardeverminderingsverliezen worden in de winst- en verliesrekening opgeno-

men als en alleen als er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden teruggenomen in volgende periodes wanneer de 

stijging in de realiseerbare waarde objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis 

die na de afboeking plaatsvond. De terugname kan niet de geamortiseerde kostprijs overtreffen zoals 

deze zou zijn geweest als de bijzondere waardevermindering niet was opgenomen. 

a ndere be legg ingen 

Beleggingen andere dan de tot einde looptijd aangehouden beleggingen, worden geclassificeerd als 

voor verkoop beschikbare financiële activa welke na eerste opname gewaardeerd worden aan reële 

waarde. Indien geen reële waarde kan bepaald worden, worden zij gewaardeerd aan kostprijs. De 

winsten en verliezen ten gevolge van wijzigingen in de reële waarde worden direct in het eigen ver-

mogen opgenomen tot zolang het financieel actief verkocht wordt, of bij het vaststellen van bijzondere 

waardeverminderingsverliezen. In dit geval wordt het (de) cumulatieve verlies (winst) dat (die) direct 

in het eigen vermogen was opgenomen, overgeboekt van het eigen vermogen naar de winst- en 

verliesrekening. Bijzondere waardeverminderingsverliezen opgenomen in de winst- en verliesrekening 

op een belegging in een eigen-vermogensinstrument dat wordt geclassificeerd als beschikbaar voor 

verkoop wordt niet via de winst- en verliesrekening teruggenomen. 

Bijzondere waardeverminderingsverliezen opgenomen in de winst- en verliesrekening op een schuld-

bewijs geclassificeerd als beschikbaar voor verkoop wordt later teruggenomen in de winst- en ver-

liesrekening als de stijging in de reële waarde van het instrument, objectief in verband kan worden 

gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het bijzondere waardeverminde-

ringsverlies. Met uitzondering van eigen-vermogen instrumenten worden de wijzigingen in de reële 

waarde welke te wijten zijn aan wisselresultaten opgenomen in de winst- en verliesrekening. 

geldmidde len en kasequ iva len ten 

Geldmiddelen en kasequivalenten omvatten contanten, direct opvraagbare deposito’s en andere 

kortlopende, uiterst liquide beleggingen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in geldmiddelen 

waarvan het bedrag gekend is en die geen materieel risico van waardevermindering in zich dragen. 
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f inanc ië le  verp l ich t ingen en e igen-vermogens ins t rumenten 

Financiële verplichtingen en eigen-vermogensinstrumenten uitgegeven door de groep worden geclas-

sificeerd op basis van de economische realiteit van de contractuele afspraken en de definities van een 

financiële verplichting en een eigen-vermogensinstrument. Een eigen-vermogensinstrument is elk con-

tract dat het overblijvende belang omvat in de activa van de groep, na aftrek van alle verplichtingen. 

De grondslagen voor financiële verslaggeving met betrekking tot specifieke financiële verplichtingen 

en eigen-vermogensinstrumenten worden hieronder beschreven. 

bank len ingen 

Intrestdragende bankleningen en kredietoverschrijdingen worden initieel gewaardeerd aan reële 

waarde en worden vervolgens gewaardeerd volgens de geamortiseerde kostprijs berekend op basis 

van de effectieve rentemethode. Elk verschil tussen de ontvangsten (na transactiekosten) en de ver-

effening of aflossing van een lening wordt opgenomen over de leningstermijn en dit in overeenstem-

ming met de grondslagen voor financiële verslaggeving met betrekking tot financieringskosten, die 

toegepast worden door de groep (zie hierboven). 

hande lsschu lden 

Handelsschulden worden initieel gewaardeerd aan reële waarde en worden vervolgens gewaardeerd 

volgens de geamortiseerde kostprijs berekend op basis van de effectieve-rentemethode.

e igen-vermogens ins t rumenten 

Eigen-vermogensinstrumenten uitgegeven door de onderneming, worden opgenomen voor het 

bedrag van de ontvangen sommen (na aftrek van direct toewijsbare uitgiftekosten). 

der iva ten 

De groep gebruikt derivaten teneinde risico’s te beperken met betrekking tot ongunstige wis-

selkoersschommelingen en intrestvoeten die voortvloeien uit de operationele, financiële en 

beleggingsactiviteiten. 

De groep gebruikt deze instrumenten niet voor speculatieve doeleinden en houdt geen derivaten aan 

en geeft geen derivaten uit voor handelsdoeleinden (trading). Derivaten worden initieel gewaardeerd 

aan kostprijs en worden na eerste opname gewaardeerd aan reële waarde. 

Er zijn drie soorten afdekkingsrelaties: 

(a) Kasstroomafdekking 

Wijzigingen in de reële waarde van derivaten aangewezen als kasstroomafdekkingen worden 

opgenomen in het eigen vermogen. Het niet-effectieve deel wordt opgenomen in de winst- en 

verliesrekening. 

Indien de kasstroomafdekking van een vaststaande toezegging of een verwachte toekomstige trans-

actie tot de opname van een niet-financieel actief of een niet-financiële verplichting leidt, dan wordt op 

het moment dat het actief of de verplichting wordt geboekt, de winsten of verliezen op het afgeleide 
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financiële instrument die eerder in het eigen vermogen werden verwerkt, opgenomen in de initiële 

waardering van het actief of de verplichting. 

Indien de afdekking van een verwachte toekomstige transactie tot de opname van een financieel 

actief of een financiële verplichting leidt, worden de gerelateerde winsten of verliezen op het afgeleide 

financiële instrument die rechtstreeks in het eigen vermogen werden verwerkt, overgeboekt naar de 

winst- en verliesrekening in dezelfde periode of perioden waarin het verworven actief of de aangegane 

verplichting de winst- en verliesrekening beïnvloedt. Indien verwacht wordt dat het (deel van het) 

verlies dat direct in het eigen vermogen is verwerkt, in één of meer toekomstige perioden niet reali-

seerbaar zal zijn, wordt het naar verwachting niet realiseerbare deel naar de winst- en verliesrekening 

overgeboekt. Voor afdekkingen die niet leiden tot de opname van een actief of een verplichting, wor-

den de bedragen die direct in het eigen vermogen waren opgenomen, overgeboekt naar de winst- en 

verliesrekening in dezelfde periode(n) waarin de afgedekte verwachte toekomstige transactie de winst 

of het verlies beïnvloedt. 

(b) Reële-waardeafdekking 

Wijzigingen in de reële waarde van derivaten welke werden aangewezen en kwalificeren als reële-

waardeafdekking worden opgenomen in de winst- en verliesrekening en dit samen met elke wijziging 

in de reële waarde van het afgedekte actief of de afgedekte verplichting welke toe te rekenen is aan 

het afgedekte risico. 

(c) Afdekking van een netto-investering in een buitenlandse entiteit 

Afdekkingen van netto-investeringen in buitenlandse entiteiten worden op vergelijkbare wijze verwerkt 

als een kasstroomafdekking. Het deel van de winst of het verlies op het afdekkingsinstrument waarvan 

is vastgesteld dat het een effectieve afdekking is wordt direct in het eigen vermogen opgenomen; de 

winst of het verlies op het niet-effectieve deel wordt onmiddellijk in de winst-en verliesrekening opge-

nomen. De winst of het verlies op het afdekkingsinstrument met betrekking tot het effectieve deel van 

de afdekking dat direct in het eigen vermogen is opgenomen, wordt bij afstoting van de buitenlandse 

entiteit in de winst- en verliesrekening opgenomen. De wijzigingen in de reële waarde van derivaten die 

niet geclassificeerd kunnen worden als kasstroomafdekking (op basis van IAS 39) worden onmiddellijk 

opgenomen in de winst- en verliesrekening. 

der iva ten d ie  n ie t  gec lass i f i ceerd kunnen worden a ls  a fdekk ingen 

Bepaalde derivaten kwalificeren niet als afdekkingstransacties. Wijzigingen in de reële waarde van elk 

derivaat dat niet kwalificeert als een afdekkingtransactie wordt onmiddellijk opgenomen in de winst- en 

verliesrekening. 

i ngekoch te  e igen aande len 

Indien de groep eigen aandelen inkoopt, wordt het betaalde bedrag, met inbegrip van de direct toe-

wijsbare directe kosten, verwerkt als een vermindering van het eigen vermogen. De opbrengst van de 

verkoop van eigen aandelen wordt direct opgenomen in het eigen vermogen en heeft geen impact op 

het netto resultaat. 
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div idenden 

Dividenden worden opgenomen als een verplichting in de periode waarin ze formeel worden 

toegekend. 

vaste activa aangehouden voor verkoop 

Vaste activa en groepen activa die worden afgestoten, worden geclassificeerd als ‘aangehouden voor 

verkoop’ indien hun boekwaarde hoofdzakelijk zal worden gerealiseerd in een verkooptransactie en 

niet door het voortgezette gebruik ervan. Deze voorwaarde is enkel en alleen vervuld wanneer de 

verkoop zeer waarschijnlijk is en het actief (of de groep activa die wordt afgestoten) in zijn huidige 

staat onmiddellijk beschikbaar is voor verkoop. Het management moet zich verbonden hebben tot 

een plan voor de verkoop van het actief (of de groep activa die wordt afgestoten), die naar verwach-

ting in aanmerking komt voor opname als een voltooide verkoop binnen één jaar na de datum van de 

classificatie. 

Een vast actief (of groep activa die wordt afgestoten) geclassificeerd als aangehouden voor verkoop 

wordt opgenomen tegen de laagste waarde van zijn boekwaarde en zijn reële waarde minus de 

verkoopkosten. 

Voor z ien ingen 

Een voorziening wordt opgenomen indien: 

(a) de groep een bestaande (in recht afdwingbare of feitelijke) verplichting heeft ten gevolge van een 

gebeurtenis in het verleden; 

(b) het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen 

vereist zal zijn om de verplichting af te wikkelen; en 

(c) het bedrag van de verplichting op betrouwbare wijze kan worden geschat. 

Het bedrag dat als voorziening is opgenomen, dient de beste schatting te zijn van de uitgaven die 

vereist zijn om de bestaande verplichting op balansdatum af te wikkelen. 

Wanneer de impact belangrijk is, worden voorzieningen bepaald door de verdiscontering van de ver-

wachte toekomstige kasstromen waarbij een disconteringsvoet “voor belastingen” wordt gehanteerd. 

Deze disconteringsvoet weerspiegelt de contante tijdswaarde van het geld en de specifieke risico’s 

verbonden aan de verplichting. 

Een voorziening voor reorganisatie wordt aangelegd wanneer de groep een gedetailleerd en geforma-

liseerd plan voor de reorganisatie heeft goedgekeurd en wanneer de reorganisatie ofwel werd aange-

vat ofwel publiek werd bekendgemaakt. Voor lasten die betrekking hebben op de normale activiteiten 

van de groep worden geen voorzieningen aangelegd. Een voorziening voor verlieslatende contracten 

wordt aangelegd wanneer de te ontvangen economische voordelen voor de groep lager liggen dan 

de onvermijdelijke kost verbonden met de verplichte tegenprestatie. 
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personeelsbeloningen 

Personeelsbeloningen zijn alle vormen van vergoedingen die door de Entiteit worden toegekend in ruil 

voor de prestaties die door werknemers worden verricht.

De personeelsbeloningen omvatten:

>> de kortetermijnpersoneelsbeloningen, zoals o.a. de lonen, salarissen en sociale zekerheidsbijdra-

gen, vakantiegeld, doorbetaling van loon bij ziekte, winstdeling en bonussen en beloningen in 

natura voor de huidige werknemers; 

>> de vergoedingen na uitdiensttreding, zoals o.a. de pensioenen en de levensverzekeringen; 

>> andere langetermijnpersoneelsbeloningen; 

>> ontslagvergoedingen; en 

>> op aandelen gebaseerde betalingen. 

pens ioenrege l ingen 

De groep voorziet in pensioenregelingen voor haar werknemers voornamelijk via toegezegde bijdra-

genregelingen en heeft slechts een beperkt aantal toegezegde pensioenregelingen. 

toegezegde b i jd ragenrege l ingen 

Bij deze toegezegde bijdragenregelingen worden de betaalde bijdragen onmiddellijk in de winst- en 

verliesrekening opgenomen. 

toegezegde pens ioenrege l ingen 

De boekwaarde op de balans van de toegezegde pensioenregelingen wordt bepaald door de contante 

waarde van de uitkeringsverplichtingen, rekeninghoudend met de niet opgenomen actuariële winsten 

of verliezen, verminderd met de nog niet opgenomen pensioenkosten van verstreken diensttijd en met 

de reële waarde van de fondsbeleggingen. Wanneer deze berekening een netto surplus oplevert, dan 

wordt de waarde van het hieruit resulterend actief begrensd tot de niet opgenomen actuariële verliezen 

en pensioenkosten van verstreken diensttijd en de contante waarde van de toekomstige betalingen uit 

het pensioenplan of de verminderingen in de toekomstige bijdragen aan het pensioenplan. 

De opname van actuariële winsten en verliezen wordt individueel bepaald voor elke toegezegde 

 pensioen regeling. Als de netto cumulatieve niet opgenomen winsten of verliezen meer bedragen 

dan 10  % van de contante waarde van de toegezegde pensioenregeling of, indien hoger, van de 

reële waarde van de activa, dan wordt dit overschot in de winst- en verliesrekening opgenomen over 

de verwachte gemiddelde resterende loopbaan van de werknemers die in het plan participeren. In 

alle andere gevallen worden de actuariële winsten of verliezen niet opgenomen. Pensioenkosten van 

verstreken diensttijd worden als een last gespreid volgens de lineaire methode over de gemiddelde 

periode totdat de voordelen toegekend worden. In de mate dat de voordelen reeds toegekend zijn bij 

de introductie van een nieuw plan of bij wijzigingen aan een bestaande toegezegde pensioenregeling, 

worden pensioenkosten van verstreken diensttijd onmiddellijk als last opgenomen. 

De contante waarde van de verplichtingen van toegezegde pensioenregelingen en de gerelateerde 

pensioenkosten worden door een gekwalificeerd actuaris berekend volgens de projected unit credit 
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methode. De gebruikte disconteringsvoet is gelijk aan het rendement op balansdatum van bedrijfs-

obligaties van hoge kredietwaardigheid met een resterende looptijd die vergelijkbaar is met de termijn 

van de verplichtingen van de groep. Het bedrag dat in de winst- en verliesrekening wordt opgenomen, 

bestaat uit de aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten, de financieringskost, de verwachte 

opbrengst van de fondsbeleggingen en de actuariële winsten en verliezen. 

ont s lagvergoed ingen 

Ontslagvergoedingen worden opgenomen als een verplichting en een kost wanneer een groepsentiteit 

zich aantoonbaar engageert tot ofwel: 

>> het beëindigen van de tewerkstelling van een werknemer of groep van werknemers voor de nor-

male datum van pensionering; 

>> of het toekennen van ontslagvergoedingen als gevolg van een aanbod ter aanmoediging van vrijwil-

lige pensionering (prepensioenen). 

Wanneer ontslagvergoedingen verschuldigd zijn na twaalf maanden volgend op de balansdatum, dan 

worden ze verdisconteerd aan een disconteringsvoet gelijk aan het rendement op balansdatum van 

bedrijfsobligaties van hoge kredietwaardigheid met een resterende looptijd die vergelijkbaar is met de 

termijn van de verplichtingen van de groep. 

Var iabe le  ver lon ing 

De variabele verloning van bedienden en management worden berekend op basis van financiële 

kerncijfers en de balanced scorecards. Het verwachte bedrag van de variabele verloning wordt opge-

nomen als een last van de betrokken verslagperiode. 

op aande len gebaseerde be t a l ingen 

De kost van de verplichting van de groep in het kader van aandelen optieplannen is de reële waarde 

van deze instrumenten. Deze reële waarde wordt bepaald aan de hand van de reële waarde van 

de aandelen op de datum van toekenning. Het totaalbedrag dat als last wordt opgenomen over de 

wachtperiode, wordt bepaald rekeninghoudend met de reële waarde van de toegekende opties. 

Voorwaarden die vervuld moeten zijn om de opties onvoorwaardelijk te maken worden opgenomen in 

de assumpties bij het berekenen van het aantal opties dat verwacht wordt uitoefenbaar te zijn. Op het 

einde van elk boekjaar herziet de groep het aantal opties dat verwacht wordt uitoefenbaar te zijn. De 

eventuele impact van deze herziening wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening, samen met 

een aanpassing van het eigen vermogen over de resterende wachtperiode. 

winstbelastingen 

De winstbelastingen omvatten de belastingen op de winst en de uitgestelde belastingen. Beide 

belastingen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen behalve in die gevallen waar het 

bestanddelen betreft die deel uitmaken van het eigen vermogen. In dit laatste geval verloopt de 

opname via het eigen vermogen. Onder belastingen op de winst verstaat men deze die drukken op 

het belastbaar inkomen van de verslagperiode, berekend tegen de aanslagvoeten die van kracht zijn 

24  > Geconsolideerde jaarrekening Ter Beke groep 2009  (Alle bedragen in ’000 EUR)

0170_TB 09 deel 2_NL.indd   24 9/04/10   15:04



op balans datum, evenals de aanpassingen aan de belastingen die verschuldigd zijn over de vorige 

verslagperiodes. De uitgestelde belastingen worden berekend volgens de balansmethode en komen 

hoofdzakelijk voort uit de verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen in de balans 

en de belastingsbasis van deze activa en verplichtingen. Het bedrag van uitgestelde belastingen is 

gebaseerd op de verwachtingen met betrekking tot de realisatie van de boekwaarde van de activa 

en verplichtingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de aanslagvoeten gekend op de balansdatum. 

Een uitgestelde belastingsvordering wordt enkel opgenomen indien het voldoende zeker is dat het 

belastingskrediet en de niet gebruikte fiscale verliezen in de toekomst met belastbare winsten kunnen 

worden verrekend. Uitgestelde belastingsvorderingen worden verminderd naarmate het niet langer 

waarschijnlijk is dat de belastingsbesparing zal kunnen gerealiseerd worden. Uitgestelde belastingen 

worden ook berekend op tijdelijke verschillen ontstaan op deelnemingen in dochterondernemingen, 

behalve in het geval dat de groep kan beslissen over het tijdstip waarop het tijdelijke verschil terug-

gedraaid wordt en het onwaarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil teruggedraaid wordt in de nabije 

toekomst. 

opbrengsten 

Opbrengsten worden opgenomen als het waarschijnlijk is dat de economische voordelen geasso-

cieerd met de transactie zullen ten goede komen aan de Entiteit en als het bedrag van de opbrengsten 

op een betrouwbare manier kan gemeten worden. 

Omzet wordt gerapporteerd na belastingen en kortingen. 

Verkoop van goederen – Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden opgenomen als alle vol-

gende voorwaarden zijn vervuld: 

(a) de groep heeft de wezenlijke risico’s en voordelen van eigendom van de goederen overgedragen 

aan de koper; 

(b) de groep behoudt over de verkochte goederen niet de feitelijke zeggenschap of betrokkenheid die 

gewoonlijk toekomt aan de eigenaar; 

(c) het bedrag van de opbrengst kan betrouwbaar worden bepaald; 

(d) het is waarschijnlijk dat de economische voordelen met betrekking tot de transactie naar de groep 

zullen vloeien; en 

(e) de reeds gemaakte of nog te maken kosten met betrekking tot de transactie kunnen op betrouw-

bare wijze worden gewaardeerd. 

Om klanten aan te moedigen onmiddellijk te betalen, verleent de groep kortingen voor contante beta-

ling. Dergelijke kortingen worden opgenomen als een vermindering van de opbrengst op het moment 

van facturatie. 

Royalty’s – Royalty’s worden opgenomen volgens het toerekeningsbeginsel in overeenstemming met 

de economische realiteit van de desbetreffende overeenkomst. 

Huuropbrengsten – Huuropbrengsten worden op een lineaire basis, gespreid over de huurperiode, in 

de winst- en verliesrekening opgenomen. 
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Financiële opbrengsten – Financiële opbrengsten omvatten de ontvangen rente, de ontvangen divi-

denden, valutakoers-opbrengsten en de opbrengsten op afdekkingsinstrumenten die opgenomen 

worden in de winst- en verliesrekening. 

Rente – Rente wordt opgenomen op een proportionele basis die rekening houdt met de effectieve 

looptijd van het actief waarop het betrekking heeft (de effectieve-rentemethode). 

Dividenden – Dividenden worden opgenomen op het moment dat de aandeelhouder het recht heeft 

verkregen om de betaling te ontvangen. Valutakoersverschillen uit niet-bedrijfsactiviteiten en winsten 

uit afdekkingsinstrumenten voor niet-bedrijfsactiviteiten worden ook voorgesteld onder financiële 

opbrengsten. 

lasten 

In de winst- en verliesrekening zijn de lasten per kostensoort weergegeven. Lasten die betrekking heb-

ben op de verslagperiode of op voorgaande verslagperiodes worden in de winst- en verliesrekening 

opgenomen, ongeacht het moment waarop de lasten worden betaald. Lasten kunnen enkel naar een 

volgende periode worden overgedragen indien ze voldoen aan de definitie van een actief. 

Aankopen – Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen en ingekochte diensten worden 

opgenomen aan kostprijs, na aftrek van de in de handel toegestane kortingen. 

Onderzoek en ontwikkeling, reclame en promotiekosten en systeemontwikkelingskosten – Onderzoek-, 

reclame- en promotiekosten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen in de periode waarin 

deze lasten worden gemaakt. Ontwikkelingskosten en systeemontwikkelingskosten worden in de winst- 

en verliesrekening opgenomen in de periode waarin deze lasten worden gemaakt indien ze niet vol-

doen aan de criteria voor activering. 

Financieringskosten – De financieringskosten omvatten o.a. de rente op leningen, de valutakoersver-

liezen en verliezen op afdekkingsinstrumenten die opgenomen worden in de winst- en verliesrekening. 

Valutakoersverschillen uit niet-bedrijfsactiviteiten en verliezen uit afdekkingsinstrumenten voor niet-

bedrijfsactiviteiten worden ook gepresenteerd onder financieringskosten. 

2. 	Consol ida t iekr ing	

De geconsolideerde jaarrekening van de groep over 2009 omvat de Entiteit en 23 geconsolideerde 

dochterondernemingen waarover de Entiteit controle uitoefent (toelichting 32). De geconsolideerde 

jaarrekening over het jaar 2008 omvat 24 geconsolideerde dochterondernemingen. 

In de loop van 2009 werd FreshMeals UK Ltd vereffend. 

3. 	Rappor ter ing	per 	segment 	en	geograf ische	 in format ie

Ter Beke is een voedingsgroep, gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van fijne 

vleeswaren en verse bereide gerechten in Europa. De groep Ter Beke stelde eind 2009 1.770 perso-
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neelsleden te werk (2008 1.784 personeelsleden) (voltijdse equivalenten per 31 december 2009 en 

gemiddeld aantal interimarissen over 2009). De managementstructuur van de groep en de interne en 

externe rapporteringsystemen zijn opgezet in overeenstemming met deze bedrijfsactiviteiten. 

Het rapporteringformaat van Ter Beke omvat dan ook de organisatie rond de 2 bestaande 

productgroepen: 

>> Het bedrijfssegment “Vleeswaren” ontwikkelt, produceert en verkoopt een gamma fijne vleeswaren, 

namelijk salami, kookham, gevogelte, kookwaren, paté en zoutwaren. 

>> Het bedrijfssegment “Bereide Gerechten” ontwikkelt, produceert en verkoopt verse bereide 

gerechten, namelijk lasagne, pizza, pastagerechten en sausen. 

Het resultaat van een segment omvat de opbrengsten en kosten die rechtstreeks door een segment 

worden gegenereerd, inclusief het deel van de te alloceren opbrengsten en kosten die redelijkerwijs 

aan het segment kunnen worden toegewezen. Financiële kosten en belastingen worden niet toegewe-

zen aan de segmenten. 

De activa en passiva van een segment omvatten de activa en passiva die rechtstreeks aan een seg-

ment toebehoren, inclusief de activa en passiva die redelijkerwijs aan het segment kunnen worden 

toegewezen. De activa en passiva van een segment worden weergegeven exclusief belastingen. 

Activa en schulden per segment bevatten de immateriële vaste activa, goodwill, materiële vaste activa 

en de elementen van het operationeel werkkapitaal. Alle andere activa en schulden werden niet toege-

wezen aan de bedrijfssegmenten en zijn vermeld als “niet toegerekend”. Activa en schulden per seg-

ment worden voorgesteld voor eliminatie van intersegmentposities. Als basis voor de intersegment 

transfer pricing worden de marktconforme voorwaarden genomen. De investeringsuitgaven per seg-

ment omvatten de kostprijs van de verworven activa met een verwachte gebruiksduur van meer dan 

één jaar. In deze segmentrapportering worden dezelfde waarderingsregels gebruikt als in de gecon-

solideerde jaarrekening. 

Zowel in het segment “Vleeswaren” als in het segment “Bereide Gerechten” wordt het merendeel van 

de omzet gerealiseerd door grote groepen (discount, retail en  klantengroeperingen). Hoewel de klan-

tenportefeuille van de groep redelijk gediversifieerd is, kan het beëindigen van de relatie met een grote 

klantengroep de rendabiliteit op korte termijn beïnvloeden.

De geografische informatie van Ter Beke omvat de 5 geografische regio’s waarin de groep actief is, 

België, Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië en de rest van Europa. De rest van Europa bevat de 

landen Duitsland, Zwitserland, Spanje, Portugal, Ierland, Oostenrijk, Denemarken en Tsjechië. 

De opdeling van de netto-omzet per regio is gebaseerd op de geografische locatie van de externe 

klanten. De opdeling van totale activa en investeringsuitgaven per regio is gebaseerd op de geografi-

sche locatie van de activa. De investeringsuitgaven per regio omvatten de kostprijs van de verworven 

activa met een verwachte economische levensduur van meer dan één jaar. 
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kerngegevens per bedrijfssegment

2009 2008

vlees-
waren

bereide 
gerechten

totaal vlees-
waren

bereide
gerechten

totaal

segment resultatenrekening

Segment verkopen 273.152 119.222 392.374 269.413 123.793 393.206

Segment Resultaat 7.794 10.773 18.567 6.050 4.536 10.586

Niet toegerekende resultaten -3.480 -2.633

Netto financieringskost -2.660 -4.712

Belastingen -4.171 4.363

Geconsolideerd resultaat 8.256 7.604

segment balans

Segment activa 153.451 62.642 216.093 164.160 64.438 228.598

Niet toegerekende activa 13.923 10.838

Totaal geconsolideerde activa 230.016 239.436

Segment passiva 47.824 29.626 77.450 51.358 32.214 83.572

Niet toegerekende passiva 152.566 155.864

Totaal geconsolideerde passiva 230.016 239.436

andere segment informatie

Investeringen

• Materiële vaste activa 11.226 5.193 11.909 4.245

• Immateriële vaste activa 171 69 49 27

Afschrijvingen en niet-kaskosten 11.978 7.452 12.073 9.360

Niet courante afschrijvingen
en niet kaskosten

2.025 1.456
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kerngegevens per geografische regio

2009 2008

Verkopen aan derden

België 168.510 165.871

Nederland 148.937 149.911

UK 25.215 27.496

Duitsland 18.069 15.052

Frankrijk 16.664 20.322

Andere 14.979 14.554

392.374 393.206

actiVa per regio

België 160.430 175.607

Nederland 44.661 46.709

Frankrijk 6.185 7.383

Andere 18.740 9.737

230.016 239.436

inVesteringen per regio

België 13.296 15.853

Nederland 3.641 1.433

Frankrijk 111 140

Andere 0 0

17.048 17.426

4. 	Opbrengsten	ui t 	de 	verkoop	van	goederen	

2009 2008 %

Verkoop Van goederen 392.374 393.206 -0,2%

Zoals blijkt uit de resultaten heeft Ter Beke bewust gekozen voor de verbetering van de rendabiliteit 

van haar activiteiten.

De omzetgroei van de groep werd in 2009 gecompenseerd door de beëindiging van niet rendabele 

volumecontracten in Frankrijk in het eerste semester van 2008.

Deze sanering en de evolutie van de productmix resulteerden in de divisie bereide gerechten in een 

omzetdaling van 4,5 miljoen EUR (-3,7%).

De omzet van de divisie vleeswaren groeide met 3,7 miljoen EUR (1,4%). Deze positieve evolutie is het 

resultaat van zowel de groei van de service slicing activiteiten in Nederland als van een groei in de 

traditionele vleeswarenactiviteiten in onze thuismarkten. De omzetgroei wordt getemperd door dalende 

grondstofprijzen die doorgerekend werden in onze verkoopprijzen.
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5. 	Handelsgoederen, 	grond- 	en	hulps tof fen

2009 2008

Aankopen 200.413 211.871

Voorraadwijziging 3.626 318

totaal 204.039 212.189

6. 	Diens ten	en	diverse	goederen

2009 2008

Verkoopgerelateerde kosten 32.077 34.489

Productiegerelateerde kosten 41.942 40.646

Overige 6.885 7.470

totaal 80.904 82.605

7. 	Personeelskosten	

De personeelskosten bedroegen in 2009 72.877 duizend EUR ten opzichte van 70.507 duizend EUR 

in 2008. 

De personeelskosten kunnen als volgt worden opgesplitst: 

2009 2008

Lonen en wedden 48.758 47.119

Sociale zekerheidsbijdragen 17.432 17.339

Overige personeelskosten 6.687 6.049

totaal 72.877 70.507

Aantal personeelsleden in voltijdse equivalenten 1.770 1.784

8. 	Waardeverminder ingen	en	voor z ieningen

2009 2008

Waardeverminderingen 871 237

Voorzieningen -236 -887

totaal 635 -650

De waardeverminderingen in 2009 betreffen voornamelijk afwaarderingen van de voorraden  

technische wisselstukken.
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9. 	Over ige	explo i t a t iebaten- 	en	kos ten

2009 2008

Recuperatie loongebonden kosten 1.318 466

Recuperatie logistieke kosten 122 118

Overheidstoelagen 12 43

Winsten op verkoop activa 202 11

Recuperatie verzekeringen 286 3.001

Minderwaarden -68 -40

Lokale belastingen -1.701 -1.635

Schadevergoedingen 299 0

Andere 131 -3

totaal 601 1.961

10. 	Resul t aa t 	van	bedr i j f sac t iv i te i ten

2009 2008 %

Winst van bedrijfsactiviteiten 15.087 7.953 89,7%

Niet courante winst van de bedrijfsactiviteiten 0 3.425 -100,0%

courante Winst Van de bedrijfsactiViteiten (rebit) 15.087 11.378 32,6%

De EBITDA stijgt met 17,7% van 29,9 miljoen EUR tot 35,2 miljoen EUR. Deze stijging is vooral het 

gevolg van een verbeterde productmix, verdere efficiëntieverbeteringen in de gehele supply chain en 

voortgezette inspanningen op het vlak van kostencontrole en kostenreducties.

De verbeterde productmix is het gevolg van de rendabele groei van het zakencijfer en van het positieve 

effect van de stopgezette contracten in Frankrijk.

Het courante resultaat van bedrijfsactiviteiten (REBIT) stijgt in 2009 met 3,7 miljoen EUR t.o.v. 2008 

(t.o.v. een EBITDA stijging van 5,3 miljoen EUR) omdat de groep in 2009 voor 1,6 miljoen EUR meer 

courante afschrijvingen en waardeverminderingen boekte.

Het resultaat van bedrijfsactiviteiten (EBIT) stijgt dan weer fors in 2009 t.o.v. 2008 omdat de groep in 

2008 voor 3,4 miljoen EUR niet courante afschrijvingen en waardeverminderingen boekte. 

11. 	F inancië le 	opbrengsten

2009 2008

Intrestinkomsten 322 141

Positieve wisselkoersverschillen 499 0

Andere 165 113

totaal 986 254
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12. 	F inancië le 	kos ten

2009 2008

Intrestkosten m.b.t. leningen 3.074 3.881

Intrestkosten m.b.t. leasing 247 268

Negatieve wisselkoersverschillen 0 566

Bankkosten 246 252

Herwaardering financiële instrumenten 0 11

Andere 79 -12

totaal 3.646 4.966

13. 	Belas t ingen

belastingen geboekt in resultatenrekening 2009 2008

belasting op het resultaat

Boekjaar 3.055 1.751

Vorige boekjaren 195 -111

latente belastingen

Effect tijdelijke verschillen 1.052 -5.811

Uitgestelde belasting op verlies huidig boekjaar -131 -192

totale belastingskost in resultatenrekening 4.171 -4.363

De belastingsvoet in België bedraagt 33,99 % (33,99 % in 2008). Voor de andere landen werden de 

belastingsvoeten genomen geldig in deze landen. 

verband tussen de belastingslast en de boekhoudkundige winst 2009 2008

belasting op het resultaat

Boekhoudkundige winst voor belastingen 12.427 3.241

Belastingen aan de Belgische belastingsvoet 
(2009 : 33,99% en 2008 : 33,99%)

4.224 1.102

Effect van de verschillende belastingsvoeten van de buitenlandse ondernemingen -215 -205

Effect van fiscaal niet aftrekbare uitgaven 508 560

Opname uitgestelde belastingsvorderingen en schulden in resultaat -164 -5.090*

Realisatie van voorheen niet erkende uitgestelde belastingsvorderingen 0 -86

Notionele intrestaftrek -444 -328

Andere effecten 262 -316

Werkelijke belastingslast 4.171 -4.363

Effectief belastingspercentage 33,6%

*  Op 6 mei 2008 won Ter Beke in beroep het juridische geschil met de Belgische belastingsautoriteiten 

omtrent de Luxemburgse captive-herverzekeringsstructuur, waarna de autoriteiten bevestigden af te 

zien van cassatieberoep tegen deze uitspraak. Als gevolg hiervan besliste Ter Beke de volledige 

uitgestelde belastingsschuld op het eigen vermogen van Ter Beke Luxemburg per 31 december 

2007 in resultaat op te nemen en tegelijkertijd de uitgestelde belastingsvorderingen voor overgedra-

gen verliezen van Ter Beke France SA en TerBeke-Pluma NV in kost te nemen.
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14. 	Goodwi l l	

2009 2008

goodWill

Begin van het boekjaar 38.439 39.770

Aanschaffingen -884

Omrekeningsverschil -447

einde Van het boekjaar 38.439 38.439

bijzondere WaardeVerminderingen

Begin van het boekjaar 3.235 1.740

Bijzonder waardeverminderingsverlies 1.495

einde Van het boekjaar 3.235 3.235

netto boekWaarde 35.204 35.204

De groep heeft ervoor gekozen om de goodwill toe te wijzen aan haar segmenten. In 2009 betekent dit 

29.096 duizend EUR (2008: 29.096 duizend EUR) voor de vleeswaren en 6.108 duizend EUR (2008: 

6.108 duizend EUR) voor de bereide gerechten. De groep voert jaarlijks een “impairment”-analyse uit 

op deze goodwill aan de hand van de verdisconteerde kasstroommethode.

Deze berekening is gebaseerd op enerzijds budgetinschattingen, aangevuld met projecties over de 

geschatte levensduur van de belangrijkste productie-installaties, en anderzijds op groeipercentages 

die bepaald werden op basis van beschikbare sectorinformatie. De gebruikte discontovoet is de mar-

ginale rentevoet van de Entiteit.

15. 	 Immater ië le 	vas te 	ac t iva	

immateriële vaste activa 2009
software

2008
software

aanschaffingsWaarde

Begin van het boekjaar 13.006 12.306

Uitbreiding consolidatiekring

Aanschaffingen 517 960

Overdrachten en buitengebruikstellingen -32 -265

Overboeking van/(naar) andere posten 5

einde Van het boekjaar 13.491 13.006

afschrijVingen

Begin van het boekjaar 10.440 9.615

Uitbreiding consolidatiekring

Afschrijvingen 931 1.092

Overdrachten en buitengebruikstellingen -25 -267

einde Van het boekjaar 11.346 10.440

netto boekWaarde 2.145 2.566
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16. 	Mater ië le 	vas te 	ac t iva	

2009 terreinen
en

gebouwen

installaties,
machines en 

uitrusting

meubilair 
en rollend 

materieel

leasing overige activa
in aanbouw

totaal

aanschaffingsWaarde

Begin van het boekjaar 100.559 191.318 3.275 3.686 1.261 112 300.211

Uitbreiding consolidatiekring 0

Aanschaffingen 1.597 14.498 77 55 0 304 16.531

Overdrachten en 
buitengebruikstellingen

-1.532 -6.985 -78 -145 -1.180 -9.920

Overboeking van/(naar) andere 
posten

145 -145 0

Omrekeningsverschillen 0

einde Van het boekjaar 100.624 198.976 3.274 3.596 81 271 306.822

afschrijVingen

Begin van het boekjaar 44.602 131.488 2.665 2.499 752 0 182.006

Uitbreiding consolidatiekring 0

Afschrijvingen 3.577 14.125 236 488 8 18.434

Overdrachten en 
buitengebruikstellingen

-918 -6.643 -77 -142 -680 -8.460

Omrekeningsverschillen 0

einde Van het boekjaar 47.261 138.970 2.824 2.845 80 0 191.980

impairment

Begin van het boekjaar 2.060 1.163 2 0 0 0 3.225

Uitbreiding consolidatiekring 0

Toevoeging 500 500

Terugname 0

Overdrachten en 
buitengebruikstellingen

-533 -448 -981

einde Van het boekjaar 2.027 715 2 0 0 0 2.744

netto kapitaalsubsidies

Begin van het boekjaar 528 1.991 20 0 0 0 2.539

Uitbreiding consolidatiekring 0

Nieuwe toekenningen 114 1.264 22 1.400

Overige -27 -140 -167

Afschrijvingen -81 -343 -8 -432

einde Van het boekjaar 534 2.772 34 0 0 0 3.340

netto boekWaarde 

per 31 december 2009

50.802 56.519 414 751 1 271 108.758

In het kader van de overnameovereenkomst van de bedrijfstakken Pronto, Les Nutons en l’Ardennaise 

van Unilever Belgium NV, werd in juli 1996 een erfpachtovereenkomst afgesloten voor het gebruik van 

de terreinen en de gebouwen voor een duur van 99 jaar. Het gedeelte van de gebouwen is als finan-

ciële leasing opgenomen, het gedeelte terreinen onder operationele leasing. 
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2008
terreinen

en
gebouwen

installaties,
machines en 

uitrusting

meubilair 
en rollend 

materieel

leasing overige activa
in aanbouw

totaal

aanschaffingsWaarde

Begin van het boekjaar 97.164 197.079 5.158 10.648 81 819 310.949

Uitbreiding consolidatiekring 0

Aanschaffingen 1.379 14.626 258 90 0 112 16.465

Overdrachten en 
buitengebruikstellingen

-2.398 -22.658 -783 -1.357 0 0 -27.196

Overboeking van/(naar) andere 
posten

4.414 2.273 -1.358 -5.695 1.180 -819 -5

Omrekeningsverschillen -2 -2

einde Van het boekjaar 100.559 191.318 3.275 3.686 1.261 112 300.211

afschrijVingen

Begin van het boekjaar 43.994 139.163 4.343 3.358 63 0 190.921

Uitbreiding consolidatiekring 0

Afschrijvingen 3.621 13.646 217 481 9 0 17.974

Overdrachten en 
buitengebruikstellingen

-3.013 -21.320 -1.895 -1.340 680 -26.888

Omrekeningsverschillen -1 -1

einde Van het boekjaar 44.602 131.488 2.665 2.499 752 0 182.006

impairment

Begin van het boekjaar 850 0 0 0 0 0 850

Uitbreiding consolidatiekring 0

Toevoeging 1.210 1.163 2 2.375

Terugname 0

einde Van het boekjaar 2.060 1.163 2 0 0 0 3.225

netto kapitaalsubsidies

Begin van het boekjaar 708 2.478 21 0 0 0 3.207

Uitbreiding consolidatiekring 0

Nieuwe toekenningen 0

Overige -154 -143 2 -295

Afschrijvingen -26 -344 -3 -373

einde Van het boekjaar 528 1.991 20 0 0 0 2.539

netto boekWaarde 

per 31 december 2008

53.369 56.676 588 1.187 509 112 112.441
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17. 	F inancië le 	ac t iva

2009 2008

Vorderingen en borgtochten in contanten 159 150

totaal 159 150

18. 	Ui tges te lde 	be las t ingsvorder ingen	en	-verpl ich t ingen	

De uitgestelde belastingsvorderingen en -verplichtingen zijn toewijsbaar aan de volgende rubrieken 

2009 2008

Schulden -218 -539

Materiële vaste activa 8.654 8.392

Voorraad -85 0

Vorderingen 369 0

Voorzieningen -126 -76

Overgedragen verliezen in min van andere posten -131 -193

uitgestelde belastingsVorderingen en -Verplichtingen 8.463 7.584

De groep heeft in 2009 voor 8.455 duizend EUR (8.730 duizend EUR in 2008) uitgestelde belastings-

vorderingen op fiscaal overdraagbare verliezen niet erkend omdat zij onvoldoende zekerheid heeft dat 

deze in de nabije toekomst zullen worden gerealiseerd.

19. 	Voorraden	

2009 2008

Grond- en hulpstoffen 14.553 16.032

Goederen in bewerking 3.672 3.748

Gereed product 4.759 4.419

Handelswaar 139 233

totaal 23.123 24.432
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20. 	Handels 	– 	en	over ige 	vorder ingen	

2009 2008

Handelsvorderingen 50.944 48.117

Te ontvangen subsidies 1.400 0

Terug te vorderen BTW 2.103 2.620

Terug te vorderen belastingen 887 2.569

Overlopende rekeningen 1.360 1.371

Te ontvangen intresten 0 2

Te ontvangen schadevergoeding 0 2.211

Overige 1.250 2.173

totaal 57.944 59.063

Onze handelsvorderingen zijn niet-rentedragend 

Het gemiddeld aantal dagen klantenkrediet bedraagt voor de groep 47 dagen (2008: 45 dagen). 

Er werden geen geboekte waardeverminderingen op handelsvorderingen verwerkt als kost in de resul-

tatenrekening in 2009 (322 duizend EUR in 2008).

21. 	Geldmiddelen	en	kasequiva lenten	

2009 2008

Financiële activa op korte termijn 0 3.172

Zichtrekeningen 2.676 2.404

Kas 7 4

totaal 2.683 5.580

De financiële activa op korte termijn bestaan volledig uit korte termijnbeleggingen bij financiële instel-

lingen met een maximum looptijd van 3 maand. 

22. 	Eigen	vermogen	

De diverse componenten van het eigen vermogen evenals de wijzigingen tussen 31 december 2009 

en 31 december 2008 worden weergegeven in het Geconsolideerd mutatieoverzicht van het Eigen 

Vermogen. 

kapitaal 

Het maatschappelijk kapitaal van de Entiteit per 31 december 2009 bedraagt 4.903 duizend EUR, 

verdeeld over 1.732.621 volgestorte gewone aandelen zonder nominale waarde. Al deze aan delen zijn 

dividendgerechtigd en hebben dezelfde stemrechten. 

Door de conversie van warranten werden in 2008 2.450 aandelen gecreëerd aan een gemiddelde 

uitoefenprijs van 33,41 EUR.
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Op 31 december 2009 was een totaal van 2.200 toegekende warrants uitstaande, die recht geven op 

in totaal 2.200 aandelen met een gemiddelde uitoefenprijs van 42,59 EUR per aandeel. De warrants 

werden gegeven aan sleutelmedewerkers die de aandeelhouders op lange termijn aan de onderne-

ming willen binden. In 2009 vervielen geen warranten. Indien alle toegekende warrants effectief gecon-

verteerd worden dan zou dit voor de aandeelhouders van Ter Beke een dilutie van 0.13 % tot gevolg 

hebben.

op aandelen gebaseerde betalingen 

over z ich t  van de bes t aande p lannen 

Gedurende de periode eindigend op 31 december 2009, had de groep het hieronder beschreven 

uitstaand warrantenplan lopen. 

plan aanbod uitstaand 
per

31 dec 09

uitstaand 
per

31 dec 08

uitoefen-
prijs

2002 3 juni 2002 2.200 2.200 42,59

Het aandelenoptieplan werd door de buitengewone Algemene Vergadering goedgekeurd. De war-

rants met een vaste uitoefenprijs, geven elk recht op één aandeel van Ter Beke NV tegen een uit-

oefenprijs die gelijk is aan het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel op Euronext Brussel 

gedurende de dertig dagen die de datum van het aanbod van de warrant voorafgaan. De looptijd van 

deze warrants is 5 jaar. 

Gelet op de beurskoersevolutie van het aandeel Ter Beke en gelet op de wet van 24 december 2002 

werd de uitoefenperiode van het bestaande plan door de Buitengewone Algemene Vergadering 

van 28 mei 2003 verlengd met 3 jaar. De warrants werden gegeven aan sleutelmedewerkers die de 

 aandeelhouders op lange termijn aan de onderneming willen binden. Opties toegekend onder dit war-

rantenplan worden uitoefenbaar vanaf de derde verjaardag van de datum van ontvangst en indien aan 

de tewerkstellingsvoorwaarden werd voldaan die werden vermeld in het plan. 

De bewegingen in opties zijn als volgt: 

2009 2008

Aantal uitstaande warranten 

• Begin van het boekjaar 2.200 8.800

•  Uitoefening 0 -2.450

• Vervallen 0 -4.150

einde boekjaar 2.200 2.200

In de resultatenrekening werd in 2009 en in 2008 4 duizend EUR als kost opgenomen voor de op 

aandelen gebaseerde betalingen. 
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reserve voor eigen aandelen 

De reserve voor eigen aandelen bevat de aanschaffingswaarde van de eigen aandelen die aan-

gehouden worden door de groep. Per 31 december 2009 hield de groep geen eigen aandelen aan 

tegenover 1.000 eigen aandelen per 31 december 2008.

valutakoersverschil len 

De valutakoersverschillen bevatten zowel de valutakoersverschillen die voortvloeien uit de omrekening 

van de jaarrekeningen van buitenlandse activiteiten die niet beschouwd worden als zijnde activiteiten 

door de Entiteit zelf, als de valutakoersverschillen afkomstig uit de omrekening van de verplichting die 

de netto investering van de Entiteit in een buitenlandse entiteit afdekt. 

dividenden 

Op 25 februari 2010 heeft de Raad van bestuur het voorstel voor de uitbetaling van 4.071.659,35 

EUR of 2,35 EUR per aandeel bevestigd. Dit dividend is nog niet goedgekeurd door de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders van Ter Beke en is daarom nog niet in de rekeningen opgenomen. 

23. 	Personeelsbeloningen

voorzieningen voor pensioenen en soor tgeli jke  verplichtingen 

De groep en haar dochterondernemingen voorzien in pensioenplannen en andere personeelsvoor-

delen. Per 31 december 2008 bedroeg de totale nettoschuld met betrekking tot pensioenplannen 

en soortgelijke verplichtingen, waaronder ook de ontslagvergoedingen, 1.627 duizend EUR. Per 

31 december 2009 was dit 1.692 duizend EUR. 

voorzieningen voor pensioenen en
soortgelijke verplichtingen

verplichtingen
onder ias 19

defined benefit plan

overige
provisies

totale 
provisies

1 januari 2008 1.261 1.104 2.365

Uitbreiding consolidatiekring 0 0

Service kost 128 128

Intrestkost 73 73

Actuarieel effect 0 0

Betalingen en terugnames -99 -840 -939

Andere 0 0

31 december 2008 1.363 264 1.627

Uitbreiding consolidatiekring 0

Service kost 85 185 270

Intrestkost 83 83

Actuarieel effect 0

Betalingen en terugnames -154 -134 -288

Andere 0

31 december 2009 1.377 315 1.692
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toegezegde bijdragenregelingen 

Bij de vaste bijdragenplannen in verband met personeelsbeloningen betalen de Ter Beke onderne-

mingen bijdragen aan openbare of privaat beheerde pensioen- of verzekeringsfondsen. Eenmaal de 

bijdrage werd betaald, hebben de ondernemingen van de groep geen verdere betalingsverplichtin-

gen meer. De periodieke bijdragen vormen een kost van het jaar waarin ze verschuldigd zijn. In 2008 

bedroeg deze kost 1.145 duizend EUR, in 2009 was dit 1.474 duizend EUR. 

De voorzieningen bestaan voornamelijk uit herstructureringsvoorzieningen en uit toegezegde pen-

sioenregelingen onder IAS 19. 

24. 	Rentedragende	verpl ich t ingen

vervaltermijn

2009 binnen 
het jaar

tussen  
1 en 5 jaar

na 5 jaar totaal

Kredietinstellingen 20.669 42.564 4.212 67.445

Leasingschulden 309 393 0 702

totaal 20.978 42.957 4.212 68.147

vervaltermijn

2008 binnen 
het jaar

tussen  
1 en 5 jaar

na 5 jaar totaal

Kredietinstellingen 18.409 49.580 6.342 74.331

Leasingschulden 471 631 0 1.102

totaal 18.880 50.211 6.342 75.433

De leningen aan kredietinstellingen bestaan uit:

>> korte termijn straight loans met een looptijd minder dan 1 maand voor 2.662 duizend EUR;

>> langlopende kredieten met een vaste rentevoet voor een bedrag van 47.220 duizend EUR;

>> langlopende kredieten waarbij de rentevoet regelmatig herzien wordt voor afgesproken periodes 

van minder dan 1 jaar voor 18.265 duizend EUR. 

gewogen gemiddelde intrestvoet op jaareinde 2009 2008

Leningen met vaste intrestvoet 4,81% 4,96%

Leningen met variabele intrestvoet 2,04% 5,28%

De minimum betalingen kredietinstellingen (inclusief intresten) bedroegen in 2009: 

2009 2008

• minder dan 1 jaar 20.356 21.775

• meer dan 1 jaar en minder dan 5 jaar 45.630 55.294

• meer dan 5 jaar 4.492 7.184
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De groep beschikt over voldoende korte termijn kredietlijnen om aan haar korte termijnbehoeften te 

voldoen. Voor het bekomen van bovenstaande verplichtingen aan kredietinstellingen heeft de groep 

geen activa verpand, noch werden er garanties gegeven door derden.

De minimum financiële lease betalingen (inclusief intresten) zijn:

2009 2008

• minder dan 1 jaar 337 529

• meer dan 1 jaar en minder dan 5 jaar 413 678

• meer dan 5 jaar 0 0

De groep huurt bepaalde activa onder financiële leasing. De gemiddelde looptijd bedraagt 3 jaar. De 

intresten worden vastgelegd bij aanvang van het contract. Alle leasings bevatten een vast terugbeta-

lingsschema. In alle gevallen is het onderliggend actief de juridische eigendom van de 

leasemaatschappij. 

25. 	Handelsschulden	en	over ige 	 te 	be ta len	posten

2009 2008

Handelsschulden 49.392 57.916

Dividenden 104 105

Overige 2.232 3.094

totaal 51.728 61.115

26. 	Ris ico’s 	voor t v loe iend	ui t 	 f inancië le 	 ins trumenten

De blootstelling aan risico’s verbonden aan intrestvoeten en wisselkoersen zijn een gevolg van het 

normale verloop van de activiteiten van de groep. Afgeleide financiële instrumenten worden gebruikt 

om deze risico’s in te perken. De politiek van de groep verbiedt het gebruik van afgeleide financiële 

instrumenten voor handelsdoeleinden. 

intrestr isico 

Het intrestrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal schommelen ingevolge 

wijzigingen in de marktrentevoeten. 

Gezien de dalende intrestvoeten op korte termijn en het feit dat slechts 30,70 % van de leningen op 

lange termijn aan variabele intresten werden afgesloten, heeft de onderneming geen specifieke indek-

king afgesloten voor dit risico.

wisselkoersrisico

Het wisselkoersrisico bestaat uit de mogelijke waardeschommelingen van financiële instrumenten 

ingevolge wisselkoersfluctuaties. De groep is blootgesteld aan een wisselkoersrisico op de verkopen, 

aankopen en rentedragende leningen uitgedrukt in een andere munt dan de lokale munt van de 
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 onderneming (Pond Sterling, ...). Op 31 december 2008 had de groep een netto positie in Pond 

Sterling van 2.702 duizend GBP, op 31 december 2009 van 2.280 duizend GBP. Als indekking tegen 

het wisselkoersrisico had de groep op 31 december 2008 een optiecontract voor verkoop van 3.000 

duizend GBP tegen EUR en termijncontracten voor verkoop van 2.800 duizend GBP tegen EUR lopen. 

Op 31 december 2009 had de groep een optiecontract voor verkoop van 5.000 duizend GBP tegen 

EUR en termijncontracten voor verkoop van 2.000 duizend GBP tegen EUR lopen. 

kredietr isico

Het kredietrisico is het risico dat een van de contracterende partijen zijn verplichtingen met betrekking 

tot het financiële instrument niet nakomt waardoor er voor de andere partij een verlies kan ontstaan. 

Het management heeft een kredietpolitiek uitgewerkt en de blootstelling aan het kredietrisico wordt 

continu opgevolgd. 

>> Kredietrisico’s op handelsvorderingen: het kredietrisico op alle klanten wordt op een constante 

basis opgevolgd.

>> Kredietrisico’s op liquide middelen en korte-termijnbeleggingen: korte-termijnbeleggingen gebeu-

ren in vlot verhandelbare waardepapieren of in deposito’s met vaste termijn bij gereputeerde 

banken. 

>> Transacties met afgeleide financiële instrumenten: transacties met afgeleide financiële instrumenten 

zijn enkel toegelaten met tegenpartijen die over een hoge kredietwaardigheid beschikken. 

liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico houdt het risico in dat de groep zijn financiële verplichtingen niet zou kunnen nako-

men. De groep beperkt dit risico door de kasstromen op een continue basis te bewaken en ervoor te 

zorgen dat er voldoende kredietfaciliteiten aanwezig zijn. Zie eveneens toelichting 24.

27. 	Opera t ionele 	 leas ing	

De groep huurt haar personenwagens en enkele vrachtwagens onder een aantal operationele leasing-

overeenkomsten. De toekomstige betalingen onder deze niet opzegbare operationele leasingovereen-

komsten bedragen: 

2009 2008

- minder dan 1 jaar 774 752

- meer dan 1 jaar en minder dan 5 jaar 1.230 1.421

- meer dan 5 jaar 16

totaal 2.004 2.189
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28. 	Nie t 	 in 	de	ba lans	opgenomen	verpl ich t ingen	

De groep heeft geen zekerheden gesteld als waarborg voor schulden of verplichtingen aan derden. 

De totale aankoopverplichtingen in het kader van belangrijke investeringsprojecten waarvoor de res-

pectieve contracten reeds werden toegekend of de orders werden geplaatst, bedroegen 993 duizend 

EUR op 31 december 2009 (2008: 980 duizend EUR).

29. 	Transac t ies 	met 	ver wante 	par t i jen	

transacties met bestuurders en leden van het directiecomite

Het vergoedingsbeleid werd voorbereid door het Remuneratie- en Benoemingscomité en goed-

gekeurd door de Raad van bestuur. De vergoedingen van de uitvoerende bestuurders en leden van 

het directiecomité zijn gestructureerd in een vast gedeelte, een variabel gedeelte dat wordt bepaald in 

functie van een evaluatie door het Remuneratiecomité en incentives op lange termijn zoals pensioen-

regeling. Met ingang van 1 januari 2006 werd het vergoedingsbeleid opgenomen als integraal deel van 

het Corporate Governance Charter van de groep. 

De vergoedingen van de leden van de Raad van bestuur en het Directiecomité met betrekking tot het 

financieel jaar 2009 kunnen als volgt worden samengevat: 

in miljoen eur 2009 2008

Vergoedingen bestuurders Ter Beke NV 
voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat

0,2 0,2

Totale kost voor de groep van de leden van het directiecomité, 
exclusief de bestuurdersvergoeding binnen Ter Beke NV

2,2 2

transacties met andere par ti jen

Transacties met verwante partijen betreffen voornamelijk handelstransacties en zijn gebaseerd op het 

“at arm’s length” principe. De kosten en opbrengsten met betrekking tot deze transacties zijn immate-

rieel in het kader van de geconsolideerde jaarrekening. 

Voor 2008 en 2009 werden geen meldingen ontvangen vanwege bestuurders of management in 

het kader van de bepalingen inzake gerelateerde transacties, zoals opgenomen in het Corporate 

Governance Charter. Voor de toepassing van de belangenconflictregeling (artikel 523 en 524 W.Venn.) 

verwijzen wij naar het hoofdstuk Corporate Governance van het jaarverslag. 
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30. 	Wins t 	per 	aandeel	

De berekening van de gewone winst per aandeel is gebaseerd op een netto toe te kennen winst aan 

de gewone aandeelhouders van 8.256 duizend EUR (2008: 7.604 duizend EUR) en een gewogen 

gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen gedurende het jaar van 1.732.621 (2008:1.731.617).

Het gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen werd als volgt berekend:

berekening winst per aandeel 2009 2008

Aantal uitstaande gewone aandelen op 1 januari boekjaar 1.732.621 1.730.171

Effect uitgegeven gewone aandelen 1.446

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen op 31december boekjaar 1.732.621 1.731.617

Nettowinst 8.256 7.604

Gemiddeld aantal aandelen 1.732.621 1.731.617

Winst per aandeel 4,77 4,39

verwaterde winst per aandeel 

Bij de berekening van de winst per aandeel na verwatering, wordt het gewogen gemiddeld aantal aan-

delen aangepast rekening houdend met alle potentiële gewone aandelen die aanleiding kunnen geven 

tot verwatering. Het betreft hier in 2009 en 2008 de warrantenplannen. De aandelen warrantenplannen 

bestaan uit 2.200 uitstaande warrants per 31 december 2009. 

berekening verwaterde winst per aandeel 2009 2008

Nettowinst 8.256 7.604

Gemiddeld aantal aandelen 1.732.621 1.731.617

Verwateringseffect warrantenplannen 2.200 4.565

Aangepast gemiddeld aantal aandelen 1.734.821 1.736.182

VerWaterde Winst per aandeel 4,76 4,38

31. 	 Impac t 	van	ver wer v ing

transacties van 2009 en 2008

In 2009 en 2008 vonden geen transacties plaats.
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32. 	Groepsondernemingen	

De moedermaatschappij van de groep, Ter Beke NV - Beke 1 - 9950 Waarschoot/België, is 

per 31 december 2009 rechtstreeks of onrechtstreeks de moedermaatschappij van de volgende 

ondernemingen: 

naam en volledig adres van de onderneming deelnemings%

Ter Beke Vleeswarenproduktie NV - Beke 1, 9950 Waarschoot - België 100

Heku NV - Ondernemingenstraat 1, 8630 Veurne - België 100

Ter Beke Immo NV - Beke 1, 9950 Waarschoot - België 100

Ter Beke Holding BV - Burgemeester De Manlaan 2, 4837 BN Breda - Nederland 100

FreshMeals Nederland BV - Burgemeester De Manlaan 2, 4837 BN Breda - Nederland 100

Ter Beke International BV - Burgemeester De Manlaan 2, 4837 BN Breda - Nederland 100

FreshMeals Ibérica SL - Via de las Dos Castillas , 33 Complejo Empresarial Atica, Edificio 6 100

Planta 3a- Oficina B1, 28224 Pozuelo de Alarcon, Madrid - Spanje 

Ter Beke Luxembourg SA - 19, rue de Bitbourg - 1273 Luxembourg - Luxemburg 100

Les Nutons SA - Chaussée de Wavre 259 A, 4520 Wanze - België 100

N.S. Vamos et Cie SA - Chaussée de Wavre 259 A, 4520 Wanze - België 100

Come a Casa SA - Chaussée de Wavre 259 A , 4520 Wanze - België 100

Ter Beke France SA - Zone Industrielle des Grands Vris, 74540 Alby-sur-Chéran - Frankrijk 100

Gefra Onroerend Goed Milsbeek BV - Ovenberg 11, 6596 DP Milsbeek - Nederland 100

Langeveld/Sleegers BV - Ovenberg 11, 6596 DP Milsbeek - Nederland 100

TerBeke-Pluma NV - Antoon Van der Pluymstraat 1, 2160 Wommelgem - België 100

Pluma NV - Antoon Van der Pluymstraat 1, 2160 Wommelgem - België 100

Binet SA - Route de Hermée 2, 4040 Herstal - België 100

TerBeke-Pluma UK Ltd - Hillbrow Road, Esher, Surrey KT10 9NW - UK 100

Pluma Fleishwarenvertrieb GmbH - Nordstrasse 30, 47798 Krefeld - Duitsland 100

TerBeke-Pluma Nederland BV - Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam - Nederland 100

FreshMeals NV - Beke 1, 9950 Waarschoot - België 100

SDF Foods Ltd - Hillbrow Road, Esher, Surrey KT10 9NW - UK 100

H.J. Berkhout Verssnijlijn BV - Scheepmakerstraat 5, 2984 BE Ridderkerk - Nederland 100

33. 	Gebeur tenissen	na	 jaare inde	

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die op de toestand van de Entiteit een 

belangrijke invloed hebben.

34. 	Vergoeding	van	de	commissar is	

Betreffende het boekjaar 2009, heeft de commissaris en de vennootschappen waarmee de com-

missaris een samenwerkingsverband heeft, bijkomende erelonen gefactureerd aan de groep voor 

een bedrag van 50 duizend EUR. Deze erelonen betreffen voornamelijk belastingsadviesopdrachten. 

De commissaris heeft in het kader van de audit van de groep Ter Beke 207 duizend EUR ereloon 

aangerekend.
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	 Verslag	van	de	commissaris	 	
over	de	geconsolideerde	 jaarrekening

a an de aandee lhouder s

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 geconsolideerde jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermelding.

verklaring over de geconsolideerde jaarrekening zonder 

voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening van Ter Beke NV 

(“de vennootschap”) en haar dochterondernemingen (samen “de groep”), opgesteld in over-

eenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen 

de Europese Unie en met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrech-

telijke voorschriften. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde 

balans op 31 december 2009, de geconsolideerde winst- en verliesrekening, het gecon-

solideerde overzicht van het totaalresultaat, het geconsolideerde mutatieoverzicht van het 

eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht voor het boekjaar eindigend 

op die datum, alsmede een overzicht van de belangrijkste gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en toelichtingen. Het geconsolideerde balanstotaal bedraagt 

230.016 (000)  EUR en de geconsolideerde winst (aandeel van de groep) van het boekjaar 

bedraagt 8.256 (000) EUR. 

Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van 

de raad van bestuur. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, imple-

menteren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het opstellen en de 

getrouwe weergave van de geconsolideerde jaarrekening zodat deze geen afwijkingen van 

materieel belang, als gevolg van fraude of van fouten, bevat, het kiezen en toepassen van 

geschikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van boekhoudkundige 

ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze geconsolideerde jaarrekening tot 

uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de in België geldende controlenormen, zoals 

uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat 

onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid 

wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang 

bevat. 
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Overeenkomstig deze controlenormen, hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter verkrijging 

van controle-informatie over de in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen bedragen en toe-

lichtingen. De selectie van deze controlewerkzaamheden is afhankelijk van onze beoordeling welke 

een inschatting omvat van het risico dat de geconsolideerde 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 groep met betrekking tot het opstellen en de 

getrouwe weergave van de geconsolideerde 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 groep te geven. Wij hebben tevens de gegrondheid van de grondslagen voor finan-

ciële verslaggeving, de redelijkheid van de boekhoudkundige ramingen gemaakt door de vennoot-

schap, alsook de voorstelling van de geconsolideerde 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 geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de financiële toe-

stand van de groep per 31 december 2009, en van haar resultaat en kasstromen voor het boekjaar 

eindigend op die datum, in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals 

aanvaard binnen de Europese Unie en met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuurs-

rechtelijke voorschriften. 

bijkomende vermelding

Het opstellen en de inhoud van het geconsolideerde jaarverslag vallen onder de verantwoordelijkheid 

van de raad van bestuur.

Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermelding op te nemen 

die niet van aard is om de draagwijdte van onze verklaring over de geconsolideerde jaarrekening te 

wijzigen:

>> Het geconsolideerde jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen 

met de geconsolideerde jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving 

van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de groep 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 onmis-

kenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons 

mandaat.

Kortrijk, 26 februari 2010

De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Dirk Van Vlaenderen
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>	Verkor te	 jaarrekening	van	Ter	Beke	NV

Balans

2009 2008

Vaste actiVa 68.670 53.667

I. Oprichtingskosten 0 26

II. Immateriële Vaste Activa 0 0

III. Materiële Vaste Activa 1.830 2.051

IV. Financiële Vaste Activa 66.840 51.590

Vlottende actiVa 67.444 87.100

V. Vorderingen op meer dan één jaar 20 0

VI. Voorraden 0 0

VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 66.788 84.376

VIII. Geldbelegingen 0 2.006

IX. Liquide Middelen 423 519

X. Overlopende Rekeningen 213 199

totaal actief 136.114 140.767

eigen Vermogen 59.494 57.765

I. Kapitaal 4.903 4.903

II. Uitgiftepremies 48.288 48.288

IV. Reserves 3.360 3.360

 Wettelijke reserves 649 649

 Onbeschikbare reserves 1.457 1.497

 Belastingvrije reserves 679 679

 Beschikbare reserves 575 535

V. Overgedragen resultaat 2.943 1.214

Voorzieningen & uitgestelde belastingen 0 0

schulden 76.620 83.002

X. Schulden op meer dan 1 jaar 0 0

XI. Schulden op ten hoogste 1 jaar 76.617 83.001

XII. Overlopende Rekeningen 3 1

totaal passief 136.114 140.767
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Resul t a tenrekening

2009 2008

bedrijfsopbrengsten 10.819 10.691

Omzet 0 0

Voorraadwijziging 0 0

Geproduceerde vaste activa 0 0

Andere bedrijfsopbrengsten 10.819 10.691

bedrijfskosten 10.334 10.263

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 0 0

Diensten en diverse goederen 6.271 6.665

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3.412 3.071

Afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa 636 506

Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen 0 0

Voorzieningen voor risico's en kosten 0 0

Andere bedrijfskosten 15 21

bedrijfsresultaat 485 428

Financiële Opbrengsten 6.722 5.684

Financiële Kosten -482 -3.279

resultaat uit geWone bedrijfsuitoefening Voor belastingen 6.725 2.833

Uitzonderlijke Opbrengsten 0 0

Uitzonderlijke Kosten 0 -1.562

Winst Voor belasting 6.725 1.271

Belasting op het Resultaat -925 -463

resultaat Van het boekjaar na belastingen 5.800 808

De waarderings- en omrekeningsregels voor de statutaire jaarrekening van de moedermaatschappij 

voldoen aan de Belgische normen (BE GAAP). De geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld con-

form IFRS. Beide waarderingsregels verschillen sterk van mekaar. 

De integrale versie van de enkelvoudige jaarrekening evenals de bijhorende verslagen zijn  beschikbaar, 

na goedkeuring door de Algemene Vergadering op 27 mei 2010, op onze website www.terbeke.be en 

kunnen op verzoek kosteloos worden verkregen.
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	 Verslag	van	de	commissaris	 	
over	de	verkor te	 jaarrekening

a an de aandee lhouder s

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 jaarreke-

ning evenals de vereiste bijkomende vermeldingen.

verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van Ter Beke NV over het boekjaar afgesloten 

op 31 december 2009, opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 

referentiestelsel, met een balanstotaal van 136.114 (000) EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit 

met een winst van het boekjaar van 5.800 (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 van de 

Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitge-

voerd 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 con-

trole van de vennootschap met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarreke-

ning 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 

50  > Geconsolideerde jaarrekening Ter Beke groep 2009  (Alle bedragen in ’000 EUR)

0170_TB 09 deel 2_NL.indd   50 9/04/10   15:04



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 2009 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 

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 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 jaarreke-

ning. 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 ontwik-

keling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsis-

tenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat.

>> Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd over-

eenkomstig 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. 

Kortrijk, 26 februari 2010

De commissaris

     

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Dirk Van Vlaenderen
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>	Financiële	kalender	&	Contactinformatie

F inancië le 	ka lender

Algemene vergadering 27 mei 2010 om 11.00u

Aandeel noteert ex-coupon 10 juni 2010

Betaling dividend 15 juni 2010

Halfjaarresultaten 2010 27 augustus 2010 voor beurstijd

Tussentijdse verklaring derde kwartaal 2010 5 november 2010 voor beurstijd

Jaarresultaten 2010 Uiterlijk 30 april 2011

Contac t in format ie

Ter Beke NV

Beke 1 – B-9950 Waarschoot

Telefoon: +32 9 370 12 11

Fax: +32 9 370 12 12

E-mail: info@terbeke.be

Website: www.terbeke.com

RPR Gent 0421 364 139

De Nederlandstalige versie van dit jaarverslag wordt als officiële versie beschouwd.

Ce rapport annuel est également disponible en Français.

This annual report is also available in English.

Onze dank gaat uit naar al onze medewerkers. Hun betrokkenheid bij het realiseren

van de bedrijfsdoeleinden en hun dynamisme stellen ons in staat de gerapporteerde resultaten te 

bereiken en vertrouwen te hebben in de toekomst.

Creatie, opmaak en coördinatie: www.colorstudio.be

Dit jaarverslag werd gedrukt 

op milieuvriendelijk papier
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