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GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2012 
 
 

KERNCIJFERS EN KRACHTLIJNEN 
 
� Ter Beke groep: 
 

o Omzet stijgt van 403,7 miljoen EUR tot 421,1 miljoen EUR (+4,3%); 
o REBITDA bedraagt 33,1 miljoen EUR t.o.v. 33,2 miljoen EUR in 2011  

(-0,4%);  
o REBIT bedraagt 13,9 miljoen EUR t.o.v. 15,3 miljoen EUR in 2011 (-9,0%); 
o Resultaat bevat ongeveer 2 miljoen EUR ontslag- en herstructureringskosten, 

waarvan het grootste deel verband houdt met de stopzetting van de industriële 
activiteiten in Alby-sur-Chéran; 

o EAT bedraagt 8,2 miljoen EUR t.o.v. 9,0 miljoen EUR in 2011 (-8,9%); 
o Netto cashflow bedraagt 25,6 miljoen EUR t.o.v. 27,1 miljoen EUR in 2011  

(-5,6%) 
o Investeringen bedragen 12,1 miljoen EUR. 

 
 
� Divisie Vleeswaren: 
 

o Forse omzetstijging, vooral in de versnijdings- en verpakkingsactiviteiten, leidt niet tot 
een resultaatsverbetering omwille van de gestegen grondstofprijzen en de gewijzigde 
productmix; 

o Lancering Oligusto
®
-gamma. 

 
 
� Divisie Bereide Gerechten: 
 

o Lichte omzetstijging in lasagne en pastamaaltijden; 
o Come a casa

®
 groeit verder in België;  

o Industriële activiteiten in Alby-sur-Chéran (Frankrijk) stopgezet per 30 juni 2012. 
 
 

� Voorstel om een bruto dividend van 2,50 EUR per aandeel te betalen (idem als 2011). 
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GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS (1) 

 
 

In '000 EUR 2012 2011 ∆%

Opbrengsten (netto omzet) 421.078 403.715 4,3%
REBITDA 33.100 33.233 -0,4%
EBITDA (2) 31.130 33.233 -6,3%
Courant resultaat van bedrijfsactiviteiten (REBIT) 13.948 15.333 -9,0%
Resultaat van bedrijfsactiviteiten (EBIT) 13.568 15.333 -11,5%
Netto financieringskosten -2.424 -2.713 -10,7%
Resultaat van de bedrijfsactiviteiten 11.144 12.620 -11,7%
    na netto financieringskosten (EBT)
Belastingen -3.120 -3.414 -8,6%
Resultaat na belastingen voor aandeel van ondernemingen 8.024 9.206 -12,8%
   geboekt via de vermogensmutatiemethode
Aandeel in ondernemingen via vermogensmutatiemethode 183 -200
Resultaat na belastingen (EAT) 8.207 9.006 -8,9%

Netto cashflow (3) 25.586 27.106 -5,6%

Balanstotaal 249.557 252.936 -1,3%
Eigen vermogen 98.036 93.879 4,4%
Netto financiële schulden (4) 51.476 59.619 -13,7%
Eigen vermogen/Totale activa 39,30% 37,1%
Gearing ratio (5) 52,50% 63,5%

In EUR per aandeel 2012 2011

Aantal aandelen 1.732.621 1.732.621 0,0%
Gemiddeld aantal aandelen 1.732.621 1.732.621 0,0%
Netto cashflow 14,77 15,64 -5,6%
Resultaat na belastingen 4,74 5,20 -8,9%
EBITDA 17,97 19,18 -6,3%

 
(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 

 
 
1. Omzet 
 
De totale omzet van de groep stijgt in 2012 met 4,3% van 403,7 miljoen EUR tot 421,1 miljoen 
EUR.  
 
De omzet van de divisie vleeswaren stijgt met 14,7 miljoen EUR. De omzetstijging is deels een 
gevolg van de verhoging van de verkoopsprijzen, die op volledige jaarbasis echter nog steeds 
onvoldoende waren om de gestegen grondstofprijzen te compenseren. De stijging is eveneens 
een gevolg van de groei in de versnijdings- en verpakkingsactiviteiten. 
 
De omzet van de divisie bereide gerechten stijgt met 2,7 miljoen EUR, vooral door een stijging 
van de verkopen van lasagne en ondanks het stopzetten van een aantal contracten in Frankrijk 
naar aanleiding van de stopzetting van de industriële activiteiten aldaar. 
 
2. REBITDA, EBITDA, REBIT en Resultaat van bedrijfsactiviteiten (EBIT) 
 
De omzetstijging resulteert niet in een stijging van de winst.  
 
In 2012 heeft de groep een nieuw gamma vleeswaren op de markt gebracht onder het merk 
Oligusto

®
. Het betreft vleeswaren verrijkt met olijfolie en met een lager totaal vetgehalte. De 

lanceringskosten hiervoor werden in het resultaat van het eerste semester opgenomen. De 
opstart van de verkopen verliep met enige vertraging. 
 
De nieuwe mediacampagne van begin 2012 in het merk Come a casa

®
 in België resulteerde 

opnieuw in een stijgend marktaandeel. Come a casa
®
 maakt steeds meer haar leidende positie 

als trekker van de koelverse mediterrane maaltijden waar. 
 
De gestegen volumes, de doorgevoerde prijsstijgingen en een doorgedreven kostenbeheersing 
en -reductie konden gestegen productiekosten (voornamelijk grondstoffen, energie en lonen) en 
de kosten van de marktinvesteringen niet volledig compenseren. De veranderde productmix, met 
een stijging van de verkoop van goedkopere producten ten nadele van duurdere producten 
ingegeven door het algemene economische klimaat, drukt het resultaat in de vleeswarendivisie.  
 
De REBITDA bedraagt daardoor 33,1 miljoen EUR t.o.v. 33,2 miljoen  EUR in 2011. 
 
Op 5 april 2012 kondigde de groep de intentie aan tot stopzetting van de industriële activiteit op 
de site in Alby-sur-Chéran (Frankrijk). Inmiddels werd deze activiteit effectief stopgezet per 30 
juni 2012. De groep behoudt wel haar commerciële activiteiten in Frankrijk met betrekking tot de 
producten die in de Belgische vestigingen van de bereide maaltijdendivisie (Marche-en-Famenne 
en Wanze) worden geproduceerd. De kosten met betrekking tot deze stopzetting bedroegen 1,1 
miljoen EUR. Deze kosten, samen met een aantal andere ontslagkosten ten belope van 0,9 
miljoen EUR, resulteren in een EBITDA van 31,1 miljoen EUR in 2012.  
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De totale niet-kaskosten daalden met 0,3 miljoen EUR tot 17,5 miljoen EUR in 2012.  
 
Dit resulteert in een EBIT van 13,6 miljoen EUR in 2012 tegenover 15,3 miljoen EUR in 2011 (-
11,5%).  
 
Aangezien de niet kaskosten in 2012 een éénmalige terugname van waardeverminderingen op 
de materiële vaste activa in Alby-sur-Chéran bevatten van 1,6 miljoen EUR, bedraagt het niet-
recurrente operationeel resultaat -0,3 miljoen EUR. Hierdoor bedraagt de REBIT in 2012 13,9 
miljoen EUR tegenover 15,3 miljoen EUR in 2011 (-9,0%). 
 
3. Netto financieringskosten 
 
De verbetering van de netto-financieringskosten met 0,3 miljoen EUR is vooral toe te schrijven 
aan het gunstige verschil in wisselkoersresultaat op het Pond Sterling ten gevolge van de 
indekkingspolitiek van de groep en aan lagere intresten en bankkosten.  
 
4. Investeringen 
  
De groep investeerde in 2012 voor 12,1 miljoen EUR. De investeringen betreffen voornamelijk 
het verder zetten van efficiëntie-investeringen en infrastructuuraanpassingen in de diverse sites 
van de groep. 
 
5. Belastingen 
 
De belastingvoet over 2012 (28,0%) ligt in lijn met het belastingpercentage over 2011 (27,1%).  
 
6. 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”. 
 
Het business plan van de joint-venture voorziet onder andere in de bouw in Polen van een fabriek 
die voor de Centraal- en Oost-Europese markt zal produceren.  
 
Het aandeel van Ter Beke in het resultaat van The Pasta Food Company over 2012 bedraagt 183 
duizend EUR. Dit resultaat in de joint venture wordt geïncorporeerd via de 
vermogensmutatiemethode.  
 
7.  Dividendvoorstel 
 
De Raad van bestuur zal aan de Algemene vergadering van aandeelhouders voorstellen een 
bruto dividend uit te keren van 2,50 EUR per aandeel. Dit komt overeen met het dividend dat 
werd uitgekeerd over 2011. 
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EXTERNE CONTROLE 
 
De commissaris, DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de 
heren Dirk Van Vlaenderen en 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 2013 

 
Sinds januari 2013 wordt de sector van diepvriesmaaltijden opgeschrikt door een schandaal rond 
de aanwezigheid van paardenvlees of paarden-DNA in diepvriesmaaltijden die dat volgens het 
etiket niet hoorden te bevatten.  
 
Ter Beke produceert enkel koelverse maaltijden. Wij betreuren dat deze gebeurtenissen ook op 
onze sector een negatieve impact hebben, hoewel de producten van Ter Beke hierbij op geen 
enkele wijze betrokken zijn. 
 
De daling in de vraag leidt ertoe dat Ter Beke op dagbasis zijn productieplanning bijstelt en op dit 
ogenblik tijdelijk gebruik maakt van economische werkloosheid in de lasagneafdelingen in Wanze 
en Marche-en-Famenne. Dit is noodzakelijk omwille van het feit dat wij met verse producten 
werken en bijgevolg slechts beperkte voorraden aanleggen. 
 
Wij besteden al onze aandacht aan een open en transparante communicatie met onze klanten en 
onze consumenten en doen al het mogelijke om het vertrouwen van onze klanten in onze 
koelverse producten te herbevestigen. 
 
In afwachting is het voor ons onmogelijk de impact op de resultaten van 2013 in te schatten. 
 
Wij zullen, voor zover mogelijk, naar aanleiding van de communicatie met betrekking tot de 
resultaten van het eerste kwartaal hieromtrent verder communiceren. 
 
 

CONTACTEN 
 
Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie kan u contact opnemen met: 
 
Dirk De Backer      René Stevens 
Secretaris Generaal     CFO 
Tel. + 32 (0)9 370 13 17     Tel. +32 (0)9 370 13 45 
dirk.debacker@terbeke.be     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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FINANCIËLE KALENDER 
 
Jaarverslag 2012:      Uiterlijk 30 april 2013 
Tussentijdse verklaring eerste kwartaal 2013:   3 mei 2013 voor beurstijd 
Algemene Vergadering 2013:     30 mei 2013 om 11u 
Halfjaarresultaten 2013:     29 augustus 2013 voor beurstijd 

 
 

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 8 industriële vestigingen in België en 
Nederland en telt ongeveer 1.750 medewerkers. Ter Beke realiseerde in 2012 een omzet van 
421,1 miljoen EUR. 

 
Divisie Vleeswaren: 

 
� producent en versnijder van fijne vleeswaren voor de Benelux, het Verenigd Koninkrijk en 

Duitsland 
� 3 productievestigingen in België (Wommelgem, Waarschoot en Herstal) 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

®
, Oligusto

®
 en Daniël 

Coopman
®
  

� ongeveer 1100 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 650 medewerkers 
� joint venture The Pasta Food Company opgericht in Polen (2011) 

 


