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GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2009
KERNCIJFERS EN KRACHTLIJNEN


Ter Beke groep:
o
o
o
o
o



Divisie Vleeswaren:
o
o
o
o



Volumestijging in alle belangrijke markten;
Grondstofprijsdalingen doorgerekend in verkoopprijzen;
Verdere groei van de service slicingactiviteiten in Nederland;
Bouw van slicingfabriek en value added logistics platform in Nijmegen
(Nederland).

Divisie Bereide Gerechten:
o
o
o



Omzetgroei beïnvloed door stopzetting niet-rendabele contracten in Frankrijk;
EBITDA stijgt van 29,9 miljoen EUR tot 35,2 miljoen EUR (+17,7%);
EBIT stijgt van 8 miljoen EUR naar 15,1 miljoen EUR;
EAT stijgt van 7,6 miljoen EUR tot 8,3 miljoen EUR (+8,6%);
Totale investeringen bedragen 17 miljoen EUR.

Verdere verbetering van de rendabiliteit;
Omzetevolutie getemperd door evolutie van grondstofprijzen en door
stopzetting in 2008 van niet rendabele volumecontracten in Frankrijk;
Voortgezette investering in het merk Come a casa® in België.

Voorstel tot verhoging van het bruto dividend van 2,10 EUR per aandeel tot 2,35
EUR per aandeel.
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GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS
In '000 EUR

2009

2008

∆%

Opbrengsten (netto omzet)
EBITDA
Courant resultaat van bedrijfsactiviteiten (REBIT)
Resultaat van bedrijfsactiviteiten (EBIT)
Netto financieringskosten
Resultaat van de bedrijfsactiviteiten
na netto financieringskosten (EBT)
Belastingen
Resultaat na belastingen (EAT)

392.374
35.155
15.087
15.087
-2.660
12.427

393.206
29.866
11.378
7.953
-4.712
3.241

-0,2%
17,7%
32,6%
89,7
-43,5%

-4.171
8.256

4.363
7.604

8,6%

Netto kasmiddelen uit bedrijfsactiviteiten

28.050

27.296

2,8%

Balanstotaal
Eigen vermogen
Netto financiële schulden
Eigen vermogen/Totale activa
Gearing ratio

230.016
82.808
65.464
36,0%
79,1%

239.436
78.146
69.853
32,6%
89,4%

-3,9%
6,0%
-6,3%
10,3%
-11,6%

2009

2008

∆%

1.732.621
1.732.621
16,2
4,8
20,3

1.732.621
1.731.617
15,8
4,4
17,2

0,0%
0,1%
2,7%
8,5%
17,6%

In EUR per aandeel
Aantal aandelen
Gemiddeld aantal aandelen
Netto kasmiddelen uit bedrijfsactiviteiten
Resultaat na belastingen
EBITDA

EBITDA = resultaat van bedrijfsactiviteiten + afschrijvingen + minderwaarden + bewegingen in
voorzieningen
Gearing ratio = Netto financiële schulden / Eigen vermogen

De commissaris, DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door
de heer Dirk Van Vlaenderen, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten
gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie aan het licht hebben gebracht die in
de boekhoudkundige informatie, opgenomen in dit persbericht, zou moeten doorgevoerd
worden.
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DIVIDEND
Gelet op de evolutie van de resultaten zal de Raad van Bestuur aan de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders voorstellen het bruto dividend te verhogen van 2,10
EUR per aandeel over 2008 tot 2,35 EUR per aandeel over 2009.
De Raad van Bestuur wil hiermee een goed evenwicht aanhouden tussen de noden van
de onderneming en de erkenning van de aandeelhouders voor hun steun, en tevens
haar vertrouwen uitdrukken in de evolutie van het bedrijf.

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS
1.

Omzet

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 (zie onze
vroegere persberichten).
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.
2.

EBITDA en resultaat van bedrijfsactiviteiten (EBIT)

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.
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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.
3

Netto financieringskosten

De netto financieringskosten dalen met 2,1 miljoen EUR t.o.v. 2008.
Dit is voor de helft te danken aan de verbeterde wisselkoersresultaten op het Britse
Pond. In 2008 werden voor 0,6 miljoen EUR wisselkoersverliezen geboekt, terwijl in
2009 (mede als gevolg van de gunstige indekkingen voor de eerste jaarhelft) een
wisselkoerswinst van 0,5 miljoen EUR werd gerealiseerd.
De tweede helft van deze verbetering wordt veroorzaakt door een daling van de
intrestlasten. Deze is het gevolg van lagere marktrentevoeten en van de verbeterde
netto schuldpositie van de groep.
4.

Investeringen

Ter Beke investeerde in 2009 voor 17 miljoen EUR in materiële vaste activa.
De belangrijkste investeringsprojecten betroffen de installatie van 2 nieuwe versnijdingsen verpakkingslijnen voor vleeswaren en de verhuis van de slicingactiviteiten van de site
in Hendrik-Ido-Ambacht naar de site in Ridderkerk. In de divisie bereide gerechten werd
vooral geïnvesteerd in de verdere stroomlijning van de productieactiviteiten in de sites te
Wanze en Marche-en-Famenne. Daarnaast werd in alle vestigingen geïnvesteerd in een
rationeel energieverbruik en in de duurzaamheid van de productie.
De groep zal in 2010 het investeringsritme in beide divisies verhogen.
Op 23 februari 2010 werd de eerste steen gelegd van de nieuwe slicingfabriek en value
added logistics platform dat voor de groep wordt gebouwd in Nijmegen (Nederland) en
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waar vanaf eind 2010 alle logistieke activiteiten van de groep in Nederland, alsmede de
slicingactiviteiten die momenteel in Milsbeek worden uitgevoerd, zullen worden
gecentraliseerd.
5

Belastingen

In 2009 bedroeg het belastingpercentage 33,6%, wat hoger is dan een gemiddeld
percentage mede als gevolg van enkele aanpassingen uit vorige boekjaren en het niet
opzetten van actieve belastinglatenties.
Het belastingsresultaat van 2008 (+4,4 miljoen EUR) werd beïnvloed door een niet
courante belasting”opbrengst” van 4,9 miljoen EUR. Deze was het netto gevolg van het
winnen van het juridische geschil met de Belgische belastingsautoriteiten omtrent de
Luxemburgse captive-herverzekeringsstructuur en het in resultaat nemen van een aantal
uitgestelde belastingsvorderingen.
6.

Netto winst na belastingen

In 2009 bedroeg de netto winst na belastingen 8,3 miljoen EUR. Deze netto winst bevat
geen uitzonderlijke resultaten, dit in tegenstelling tot de netto winst na belastingen in
2008 (7,6 miljoen EUR), die een uitzonderlijk resultaat van 1,5 miljoen EUR bevatte.
VOORUITZICHTEN VOOR 2010
De groep vertrouwt erop dat ze de groei in beide divisies kan bestendigen en dat de
resultaatsverbetering van 2009, behoudens onverwachte omstandigheden, in 2010 kan
worden verdergezet.
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FINANCIËLE KALENDER
Jaarverslag 2009:
Business update eerste kwartaal 2010:
Algemene vergadering 2010:
Halfjaarresultaten 2010:
Business update derde kwartaal 2010:

Uiterlijk 30 april 2010
7 mei 2010 voor beurstijd
27 mei 2010 om 11u
27 augustus 2010 voor beurstijd
5 november 2010 voor beurstijd

CONTACTEN
Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie kan u contact opnemen met:
Marc Hofman
Gedelegeerd bestuurder
Tel. + 32 (0)9 370 13 16
m.hofman@terbeke.be

René Stevens
CFO
tel. +32 (0)9 370 13 45
rene.stevens@terbeke.be

U kan dit persbericht ook consulteren en uw vragen aan ons richten via de Investor
relations module van onze website (www.terbeke.com)
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TER BEKE KORT
Ter Beke (Euronext Brussel: TERB) 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 medewerkers. Ter
Beke realiseerde in 2009 een omzet van 392 miljoen EUR.
Divisie Vleeswaren:
 producent en versnijder 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 versnijding 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
Divisie Bereide 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 distributiemerken
 ongeveer 750 medewerkers
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