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GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2014
KERNCIJFERS EN KRACHTLIJNEN


Ter Beke groep:
o
o
o
o
o
o
o
o



Divisie Vleeswaren:
o
o
o
o
o



Omzetdaling door optimalisatie van het productgamma en stopzetting van eigen
productie van gedroogde en gezouten vleeswaren in de vestiging te Herstal per 31
december 2013
Ontwikkeling en lancering van een assortiment salami-snacks en vernieuwing van
het paté gamma;
Herlancering van het topgamma bedieningsvleeswaren onder het merk Daniël
®
Coopman ;
Nieuw assortiment hersluitbare verpakkingen voor de Nederlandse en Engelse
markt;
Versterking van het bedrijfsresultaat, mede dankzij een doorgedreven
kostencontrole;

Divisie Bereide Gerechten:
o
o



Omzet daalt van 407,2 miljoen EUR tot 399,7 miljoen EUR (-1,8%);
REBITDA bedraagt 33,7 miljoen EUR t.o.v. 30,8 miljoen EUR in 2013 (+9,7%);
REBIT bedraagt 16,2 miljoen EUR t.o.v. 12,8 miljoen EUR in 2013 (+26,8)%);
De EBIT in 2014 bevat ongeveer 2,3 miljoen EUR niet-recurrente kosten, tegenover
2,2 miljoen EUR in 2013;
EAT bedraagt 8,1 miljoen EUR t.o.v. 6,2 miljoen EUR in 2013 (+31,2%);
Netto cashflow bedraagt 26,4 miljoen EUR t.o.v. 24,3 miljoen EUR in 2013 (+8,5%);
Investeringen anno 2014 bedragen 14,5 miljoen EUR;
Versterking van de financiële balansstructuur van de groep.

Omzeten
resultaatstijging
in
lasagne
mede
door
volgehouden
marketinginspanningen Versterking van het bedrijfsresultaat, mede dankzij een
doorgedreven kostenbeheersing en reductie;
Nieuwe fabriek voor bereide gerechten in Opole (Polen) is operationeel sinds begin
oktober 2014.

Voorstel om een bruto dividend van 2,50 EUR per aandeel te betalen over 2014 (idem als
over 2013).

1/6

Persbericht 27 februari 2015 – 7u30
Gereglementeerde informatie
www.terbeke.com

GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS (1)

2014

2013

∆%

Opbrengsten (netto omzet)
REBITDA
EBITDA (2)
Courant resultaat van bedrijfsactiviteiten (REBIT)
Resultaat van bedrijfsactiviteiten (EBIT)
Netto financieringskosten
Resultaat van de bedrijfsactiviteiten
na netto financieringskosten (EBT)
Belastingen
Resultaat na belastingen voor aandeel van ondernemingen
geboekt via de vermogensmutatiemethode
Aandeel in ondernemingen via vermogensmutatiemethode
Resultaat na belastingen (EAT)

399.730
33.748
31.418
16.174
13.844
-1.402
12.442

407.202
30.761
28.602
12.757
10.598
-1.542
9.056

-1,8%
9,7%
9,8%
26,8%
30,6%
-9,1%
37,4%

-3.637
8.805

-2.743
6.313

32,6%
39,5%

-673
8.132

-111
6.202

31,1%

Netto cashflow (3)

26.379

24.317

8,5%

Balanstotaal
Eigen vermogen
Netto financiële schulden (4)
Eigen vermogen/Totale activa
Gearing ratio (5)

232.725
102.815
29.566
44,2%
28,8%

240.676
99.489
40.823
41,3%
41,0%

-3,3%
3,3%
-27,6%

1.732.621
1.732.621
15,22
4,69
18,13

1.732.621
1.732.621
14,03
3,58
16,51

0,0%
0,0%
8,5%
31,1%
9,8%

In '000 EUR

In EUR per aandeel
Aantal aandelen
Gemiddeld aantal aandelen
Netto cashflow
Resultaat na belastingen
EBITDA

(1) De geconsolideerde winst- en verliesrekening en balans zijn beschikbaar op de website
www.terbeke.com.
(2) EBITDA = resultaat van bedrijfsactiviteiten + afschrijvingen + minderwaarden + bewegingen in
voorzieningen
(3) Netto cashflow = resultaat na belastingen vóór aandeel van ondernemingen geboekt via
vermogensmutatiemethode + afschrijvingen + waardeverminderingen en voorzieningen
(4) Netto financiële schulden = rentedragende schulden – rentedragende vorderingen, geldmiddelen en
kasequivalenten
(5) Gearing ratio = Netto financiële schulden / Eigen vermogen
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TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS
Omzet
De totale omzet van de groep daalt in 2014 met 7,5 miljoen EUR (-1,8%) van 407,2 miljoen EUR
tot 399,7 miljoen EUR.
In beide divisies werd een optimalisatie van het productgamma doorgevoerd, waarbij een aantal
minder rendabele referenties werden stopgezet.
Desondanks stijgt de omzet van de divisie bereide gerechten met 2,2 miljoen EUR (+1,8%),
De omzet van de vleeswarendivisie daalt met 9,6 miljoen EUR (-3,3%). Dit hangt samen met de
beslissing om de productie van gedroogde en gezouten vleeswaren in de vestiging te Herstal
stop te zetten per 31 december 2013.
REBITDA, EBITDA, REBIT en Resultaat van bedrijfsactiviteiten (EBIT)
De REBITDA stijgt met 2,9 miljoen EUR (+9,7%) van 30,8 miljoen EUR in 2013 tot 33,7 miljoen
EUR in 2014.
De verbetering zet zich door in beide divisies, die voordeel halen uit de verhoogde focus op de
rendabiliteit van het productgamma en de doorgedreven kostenbeheersing en -reductie.
In de bereide gerechtendivisie wordt dit versterkt door hogere verkopen en door specifieke
®
consumentenacties voor het merk Come a casa . Dit merk bevestigt opnieuw haar leidende
positie als trekker van de verse mediterrane maaltijden in België.
De recurrente niet-kaskosten in 2014 (17,6 miljoen EUR) daalden met 0,4 miljoen EUR ten
opzichte van 2013. Dit resulteert in een stijging van het recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) met
26,8% van 12,8 miljoen EUR in 2013 tot 16,2 miljoen EUR in 2014.
De niet-recurrente operationele kosten bedragen 2,3 miljoen EUR in 2014 ten opzichte van 2,2
miljoen EUR in 2013.
Eind 2013 stopte de groep met de productie van gedroogde en gezouten vleeswaren in de
vestiging te Herstal. De kosten van deze stopzetting, ten belope van 0,7 miljoen EUR, samen met
enkele andere ontslagkosten (-0,8 miljoen EUR), een minwaarde bij de verkoop van de site te
Alby-sur-Chéran (-0,3 miljoen EUR) en een aantal éénmalige kosten bij het uitbreken van de
paardenvleescrisis (-0,4 miljoen EUR), verklaren het niet-recurrent EBITDA resultaat van -2,2
miljoen EUR in 2013. In 2014 betreft het niet-recurrente EBITDA resultaat enkel een aantal
opzegvergoedingen. In geen van beide jaren zijn er niet recurrente niet-kaskosten.
Dit verklaart de stijging van de EBITDA met 2,8 miljoen EUR (+9,8%) van 28,6 miljoen EUR in
2013 tot 31,4 miljoen EUR in 2014 en eveneens de stijging van het bedrijfsresultaat (EBIT) met
3,2 miljoen EUR (+30,6%) van 10,6 miljoen EUR in 2013 tot 13,8 miljoen EUR in 2014.
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Netto financieringskosten
De netto-financieringskosten liggen in 2014 0,1 miljoen EUR lager dan in 2013. Dit verschil is het
netto-effect van lagere intrestkost ten gevolge van de lagere nettoschuld van de groep en
negatieve wisselkoersverschillen.
Investeringen
De investeringen van 14.5 miljoen EUR over 2014 betreffen voornamelijk het verderzetten van
efficiëntie-investeringen en infrastructuuraanpassingen in de diverse sites. In 2013 werd voor
10,6 miljoen EUR geïnvesteerd.
Belastingen
De belastingvoet over 2014 (29,2%) is licht lager dan het belastingpercentage over 2013 (30,3%).
Resultaat Joint Venture Polen
Zoals eerder aangekondigd richtten Ter Beke en de aandeelhouders van het Franse Stefano
Toselli in 2011 een joint venture op voor de productie en de verkoop van lasagne en
pastamaaltijden in Centraal- en Oost-Europa. De joint venture werd opgericht onder de naam
“The Pasta Food Company”.
Op 26 juni 2013 werd de eerste steen gelegd van de nieuwe fabriek voor bereide gerechten in
Opole (Polen). Sinds begin oktober 2014 is de plant operationeel en produceert bereide
gerechten voor de Centraal en Oost-Europese markt. Op dit ogenblik verwerft de fabriek ook de
nodige kwaliteitsattesten, die bewijzen dat zij aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet.
Het aandeel van de groep in het resultaat van The Pasta Food Company bedroeg in 2014 -0,7
miljoen EUR. Dit resultaat in de joint venture wordt geïncorporeerd via de
vermogensmutatiemethode.
Balans
De vaste activa dalen met 3,6 miljoen EUR omdat de afschrijvingen en waardeverminderingen
ten belope van 17,5 miljoen EUR hoger zijn dan de 14,5 miljoen EUR investeringen die de groep
in 2014 deed. Het resterende verschil is de weergave van het aandeel van de groep in de
opstartkosten van de fabriek in Opole (Polen).
De netto schulden dalen met 10,2 miljoen EUR. Dit is het resultaat van de inkomende cashflow
uit operaties (30,4 miljoen EUR), ten overstaan van een uitgaande cashflow uit netto betaalde
investeringen (13,4 miljoen EUR), dividend- en interestbetalingen (5,7 miljoen EUR) en andere
financiële bewegingen (1,1 miljoen EUR).
Het verschil in eigen vermogen is voornamelijk de resultante van de winst na belastingen
verminderd met het dividend dat werd toegekend over het vorige boekjaar.
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Dit leidt opnieuw tot een verdere verbetering van de financiële ratio’s van de groep.
Dividendvoorstel
Rekening houdend met de relevante parameters, zal de Raad van bestuur aan de Algemene
vergadering van aandeelhouders voorstellen een ongewijzigd bruto dividend uit te keren van 2,50
EUR per aandeel.
EXTERNE CONTROLE
De commissaris, DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heer
Kurt Dehoorne, 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.
VOORUITZICHTEN VOOR 2015
In 2015 werkt de groep verder aan verhoogde focus op de rendabiliteit van het productgamma en de
doorgedreven kostenbeheersing en -reductie. In Opole gaat de groep verder met de opstart van
nieuwe contracten/klanten. Voor 2015 verwachten wij niet dat de joint venture al een positieve bijdrage
zal leveren aan het geconsolideerde resultaat.
De groep vertrouwt erop dat, behoudens onvoorziene marktomstandigheden, het resultaat voor 2015
het resultaat van 2014 zal overtreffen.

CONTACTEN
Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie kan u contact opnemen met:
Dirk De Backer
Secretaris Generaal
Tel. + 32 (0)9 370 13 17
dirk.debacker@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)
FINANCIËLE KALENDER
Jaarverslag 2014:
Algemene vergadering 2015:
Resultaten eerste semester 2015:

Uiterlijk 28 april 2015
28 mei 2015 om 11u
4 september 2015 voor beurstijd
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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 7 industriële vestigingen in België en
Nederland en telt ongeveer 1.650 medewerkers. Ter Beke realiseerde in 2014 een omzet van
399,7 miljoen EUR.
Divisie Vleeswaren:
 producent en versnijder van fijne vleeswaren voor de Benelux, het Verenigd Koninkrijk en
Duitsland
 2 productievestigingen in België (Wommelgem en Waarschoot) en 4 centra voor versnijding
en verpakking van vleeswaren waarvan 2 in België (Wommelgem en Veurne) en 2 in
Nederland (Wijchen 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
 2 productievestigingen in België (Wanze en Marche-en-Famenne)
®
®
 merknamen Come a casa en Vamos naast distributiemerken
 ongeveer 600 medewerkers
 joint venture The Pasta Food Company opgericht in Polen (2011)
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