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Vergelijking met een sectorgenoot: Ter Beke versus Fleury Michon

In vorige edities van ons VFB-maga-
zine vergeleken we al Telenet met zijn Duitse 
sectorgenoot Kabel Deutschland en Kinepolis 
met het Britse Cineworld. Ditmaal zetten we 
Ter Beke af tegenover het Franse Fleury Mi-
chon. Net als Ter Beke is deze Franse groep 
actief in vleeswaren en bereide gerechten. Bij 
Ter Beke was de omzetverhouding over 2011 
68 % vleeswaren en 32 % bereide gerechten, bij 
Fleury Michon was dat 60 % vleeswaren, 33 % 
bereide gerechten en 7 % catering. 

Fleury Michon realiseerde in 2011 een 
omzet van 644 miljoen euro, of 1,6 maal de 
403 miljoen euro die Ter Beke neerzette. De 
beurswaarde van Fleury Michon bedraagt 
afgerond 140 miljoen euro, deze van Ter 
Beke 86 miljoen euro. Ook in beurswaarde is 
Fleury Michon 1,6 maal groter, wat een eer-
ste conclusie oplevert: in termen van koers/
omzet zijn beiden even duur of even goed-
koop. Los van de waardering merken we dat 

de koers van Ter Beke het de voorbije 5 jaar 
beter heeft gedaan (of iets minder slecht) dan 
de koers van Fleury Michon (zonder impact 
dividenden). We gaan dieper in op de finan-
ciële prestaties van beide groepen om het 
verschil in koersevolutie eventueel te verkla-
ren. 

We starten onze analyse en vergelijking 
bij de omzet. In de periode 2007/11 steeg de 
omzet van Ter Beke 10,1 %, die van Fleury 
Michon groeide 30,1 %. De sterke omzetgroei 
van Fleury Michon is volledig organisch 
(dus zonder overnames), net zoals bij Ter 
Beke. De mindere groei van Ter Beke is deels 
het gevolg van de afbouw van niet-rendabele 
contracten. Maar omzetgroei is niet alles. Zo 

steeg de bedrijfswinst van Ter Beke 49,7 % in 
die periode, Fleury Michon moest het stel-
len met +35,7 %. Door die verbetering van de 
bedrijfswinst zien we ook dat de EBIT-marge 
van Ter Beke jaar na jaar beter aansluit bij 
deze van Fleury Michon. 

Die betere prestatie van de bedrijfswinst 
of EBIT straalde ook af op de evolutie van de 
nettowinst: +48,1 % voor Ter Beke en maar 
+15,8 % voor Fleury Michon. We moeten er 
wel bij vermelden dat Fleury Michon in 2011 
af te rekenen had met niet-recurrente kosten 
en met een eenmalige verhoging van de be-
lastingen. Dat verschil in winstevolutie kan 
dus een verklaring zijn voor de betere pres-

tatie van het aandeel van 
Ter Beke. 

Fleury: hoge in-
vesteringen  Dit 
is echter maar een 
deel van het verhaal. 
Kijken we naar de evo-
lutie van de EBITDA, 
dan zien we dat Fleury 
Michon een groei van 
31,3 % neerzette in de 
periode 2007/11, te-
genover maar +13,5 % 

voor Ter Beke. Het verschil in groei tussen 
EBIT en EBITDA van Fleury Michon ligt in 
de hoge afschrijvingen die het gevolg zijn 
van het zware investeringsprogramma dat 

de voorbije jaren uitgevoerd werd. Zo in-
vesteerde Fleury Michon 241 miljoen euro 
of tweemaal de huidige marktkapitalisa-
tie in nieuwe productiefaciliteiten in de 
periode 2006/11, Ter Beke daarentegen 
investeerde 111 miljoen euro of 1,3 keer de 
huidige marktkapitalisatie. En hier ligt dan 
ook het potentieel van Fleury Michon. La-
gere investeringen zullen leiden naar lagere 
afschrijvingen met een positieve impact 
op de bedrijfswinst tot gevolg. Tevens zal 
de schuld (1,9 maal de EBITDA) snel afge-
bouwd kunnen worden met positieve ef-
fecten op de financiële resultaten. Bij Ter 
Beke zullen we een gelijkaardig scenario 
zien, maar in iets mindere mate wat de be-
drijfswinst betreft. Ter Beke’s netto finan-
ciële schuld daarentegen kan vanaf dit jaar 
eveneens snel gaan dalen. 

Minimaal verschil in waarde-
ring Qua waardering merken we een mi-
nimaal verschil tussen beide groepen. De EV/
EBITDA over de cijfers van 2011 (EV = enter-
prise value of de som van de marktkapitalisa-
tie en de netto financiële schuld) bedraagt 4,5 
voor Fleury Michon en 4,4 voor Ter Beke, op 
basis van de verwachtingen voor 2012 is dat 
4 voor Fleury Michon en 3,9 voor Ter Beke. 

De koers/winst van Fleury Michon is 10,5 
en 9,5 voor Ter Beke op basis van de winst in 
2011, op basis van de winstschattingen voor 
2012 is dat voor Fleury Michon 8,8 en voor 
Ter Beke 8,6. Ter Beke is dus licht goedkoper 
dan Fleury Michon. 

Wat is nu de conclusie? We merken dat 
Fleury Michon een relatief sterke omzet-
groei neergezet heeft in de voorbije jaren. 
Ook in de eerste jaarhelft van 2012 deed het 
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Vergelijking Ter Beke met Fleury Michon over de voorbije 5 jaar

Ter Beke

Fleury Michon

  2007 2008 2009 2010 2011 ∆07/11 %

Omzet groei Ter Beke 12,2 % 7,2 % -0,2 % 2,5 % 0,4 % 10,1 %
 Fleury Michon 8,8 % 2,1 % 5,8 % 12,4 % 7,8 % 30,9 %
EBIT-marge Ter Beke 2,8 % 2,0 % 3,8 % 4,4 % 3,8 % 49,7 %
 Fleury Michon 4,4 % 3,0 % 4,9 % 4,2 % 4,0 % 35,7 %
EBITDA-marge Ter Beke 8,0 % 7,6 % 9,0 % 9,3 % 8,2 % 13,5 %
 Fleury Michon 9,3 % 7,7 % 10,0 % 9,4 % 8,7 % 31,3 %
Netto schuld/ EBITDA Ter Beke 2,45 2,34 1,86 1,52 1,79
 Fleury Michon 0,85 1,96 1,21 1,12 1,92
Winst p/a groei Ter Beke -6,6 % 25,1 % 8,5 % 26,7 % -13,9 % 49,1 %
 Fleury Michon 9,2 % -58,1 % 207,9 % 14,2 % -21,4 % 15,8 %
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Franse bedrijf het goed met een groei van 
7,8 %. Ter Beke daarentegen kende in de 
voorbije jaren een iets minder sterke groei, 
maar concentreerde zich meer op een ver-
betering van de rendabiliteit. Met succes, 
want we zien dat in de voorbije 5 jaar de 
koers van Ter Beke het beter heeft gedaan 
dan deze van Fleury Michon. 

Wat de nabije toekomst betreft, verwach-
ten we dat beide bedrijven goed zullen evo-
lueren qua omzet en rendabiliteit dankzij 
hun zware investeringen in hun productie-
apparaat in de voorbije jaren. Daarbij komt 
nog dat beide bedrijven iets minder zullen 
investeren in de nabije toekomst, waardoor 
de netto financiële schuld evenals de finan-
ciële kosten zullen dalen. De combinatie 
van betere bedrijfswinst en beter financieel 
resultaat zal de winst positief beïnvloeden en 
moet hen toelaten om hun dividend verder te 

laten groeien. In een efficiënte markt zal hun 
beurskoers hiervan moeten profiteren.

•

Gert De Mesure
analist vfb
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Ter Beke 49,80 euro

Fleury Michon 33 euro
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