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Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 
betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een 
gereglementeerde markt.  
 

Anheuser-Busch InBev publiceert resultaten voor het derde 

kwartaal en de eerste negen maanden van 2015  
 

Hoogtepunten 
 

Tenzij anders aangegeven, zijn onderstaande toelichtingen gebaseerd op interne groeicijfers en verwijzen ze naar 3Q15 

en 9M15 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Zie pagina 16 voor belangrijke opmerkingen en disclaimers.  
 

 Opbrengsten: In 3Q15 stegen de opbrengsten met 7,9%, met een sterke groei van de opbrengsten 
per hl met 6,3%, ten gevolge van onze initiatieven op het vlak van opbrengstenbeheer en 
premiumisatie. Bij een constante geografische basis stegen de opbrengsten per hl met 7,8%. De 

opbrengsten stegen in 9M15 met 6,1%, met een stijging van de opbrengsten per hl met 6,7%. Bij een 
constante geografische basis stegen de opbrengsten per hl met 7,3%.  

 Volume: In 3Q15 namen de totale volumes met 1,5% toe, waarbij het volume eigen bieren met 2,3% 
steeg en het volume niet-bieren een daling van 6,1% kende. De groei in het biervolume was vooral te 
danken aan sterke resultaten in Mexico en Latijns-Amerika Noord alsook aan gemakkelijker 
vergelijkbare cijfers in de VS. In 9M15 namen de totale volumes met 0,6% af, waarbij het volume 
eigen bieren met 0,2% daalde en het volume niet-bieren een daling van 4,0% kende.  

 Belangrijkste Merken: Onze Belangrijkste Merken kenden een volumestijging van 2,9% in 3Q15 
dankzij sterke resultaten in Mexico, Canada, China en het VK, alsook een volumestijging van 0,3% in 
9M15. De volumes van onze drie wereldwijde merken kenden een groei van 11,5% in het kwartaal, 
met een groei voor Budweiser met 11,5%, voor Corona met 11,1% en voor Stella Artois met 12,9%. 

Het volume van onze wereldwijde merken is met 7,6% gegroeid in 9M15. De opbrengsten van de 
wereldwijde merken zijn met 15,9% gestegen in 3Q15 en met 12,5% in 9M15. 

 Kostprijs Verkochte Goederen (KVG): In 3Q15 steeg de KVG met 3,2% en met 1,7% per hl. Bij 

een constante geografische basis steeg de KVG per hl met 3,1% in het kwartaal. In 9M15 steeg de 
KVG met 4,2%, en met 4,9% per hl. Bij een constante geografische basis steeg de KVG per hl in 9M15 
met 5,3%. 

 De EBITDA steeg in 3Q15 met 9,6% tot 4 403 miljoen USD met een margeverbetering van 58 
basispunten, vooral ten gevolge van een sterk opbrengstenresultaat en goede prestaties op het vlak 
van de kostprijs van verkochte goederen. In 9M15 steeg de EBITDA met 8,3 %, terwijl de EBITDA-

marge met 78 basispunten toenam. 
 Netto financiële kosten: De netto financiële kosten (exclusief eenmalige netto financiële 

opbrengsten/kosten) bedroegen 810 miljoen USD in 3Q15 vergeleken met 366 miljoen USD in 3Q14. 
Deze stijging was hoofdzakelijk het gevolg van overige financiële resultaten die een negatieve 
aanpassing aan de marktwaarde van 585 miljoen USD bevatten, gekoppeld aan de afdekking van onze 

op aandelen gebaseerde betalingsprogramma's, vergeleken met een winst van 144 miljoen USD in 
3Q14, gedeeltelijk gecompenseerd door positieve wisselkoersresultaten en lagere interestkosten. De 

netto financiële kosten bedroegen 1 273 miljoen USD in 9M15 tegenover 1 614 miljoen USD in 9M14.  
 Belastingen: In 3Q15 bedroegen de belastingen 795 miljoen USD met een genormaliseerde effectieve 

aanslagvoet (EAV) van 26,8% tegenover 684 miljoen USD aan belastingen in 3Q14 met een 
genormaliseerde EAV van 19,7%. Deze stijging is het resultaat van de negatieve impact van de 
aanpassing aan de marktwaarde gekoppeld aan de afdekking van onze op aandelen gebaseerde 
betalingsprogramma’s. De genormaliseerde EAV voor 9M15 bedroeg 20,5% tegenover 18,9% in 9M14. 

 Winst: De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van AB 

InBev bedroeg 1 673 miljoen USD in 3Q15, in vergelijking met 2 315 miljoen USD in 3Q14, waarbij de 
interne EBITDA-groei meer dan teniet werd gedaan door ongunstige valuta-omrekeningsverschillen en 
hogere netto financiële kosten. De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van 
eigenvermogensinstrumenten van AB InBev bedroeg 5 952 miljoen USD in 9M15, in vergelijking met  
6 345 miljoen USD in 9M14. 

 Winst per aandeel: De genormaliseerde winst per aandeel (WPA) daalde van 1,42 USD in 3Q14 tot 
1,02 USD in 3Q15, en daalde van 3,89 USD in 9M14 tot 3,63 USD in 9M15.  

 Interimdividend: De Raad van Bestuur van AB InBev heeft een interimdividend goedgekeurd van 
1,60 EUR per aandeel voor boekjaar 2015. De aandelen zullen ex-coupon noteren vanaf 12 november 
2015 en dividenden zullen vanaf 16 november 2015 uitkeerbaar worden. De registratiedatum zal 13 
november 2015 zijn. 
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 Voorgestelde combinatie met SABMiller: Op 13 oktober 2015 hebben de Raden van Bestuur van 

AB InBev en SABMiller gemeld dat ze een princiepsakkoord bereikt hebben over de belangrijkste 
voorwaarden van een mogelijk aanbevolen bod dat AB InBev zal uitbrengen voor het totale uitgegeven 
en uit te geven aandelenkapitaal van SABMiller. 

 

 

Tabel 1.  Geconsolideerde resultaten (miljoen USD)

3Q14 3Q15 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 120 651 121 731 1,5%

AB InBev eigen bieren 108 527 110 927 2,3%

Niet-biervolumes 11 105 9 961 -6,1%

Producten van derden 1 019  842 -2,4%

Opbrengsten 12 239 11 376 7,9%

Brutowinst 7 273 6 932 11,1%

Brutomarge 59,4% 60,9% 177 bp

Genormaliseerde EBITDA 4 745 4 403 9,6%

Genormaliseerde EBITDA-marge 38,8% 38,7% 58 bp

Genormaliseerde EBIT 3 895 3 634 10,6%

Genormaliseerde EBIT-marge 31,8% 31,9% 77 bp

Winst toe te rekenen aan houders 

van AB InBev eigen-vermogensinstrumenten 2 499 1 375

Genormaliseerde winst toe te rekenen aan houders 

van AB InBev eigen-vermogensinstrumenten 2 315 1 673

Winst per aandeel (USD) 1,53 0,84

Winst per aandeel vóór eenmalige 

opbrengsten/(kosten) (USD) 1,42 1,02

9M14 9M15 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 345 646 345 893 -0,6%

AB InBev eigen bieren 309 359 311 425 -0,2%

Niet-biervolumes 33 774 31 956 -4,0%

Producten van derden 2 513 2 512 -1,8%

Opbrengsten 35 045 32 881 6,1%

Brutowinst 20 925 19 775 7,3%

Brutomarge 59,7% 60,1% 70 bp

Genormaliseerde EBITDA 13 476 12 526 8,3%

Genormaliseerde EBITDA-marge 38,5% 38,1% 78 bp

Genormaliseerde EBIT 11 076 10 229 8,4%

Genormaliseerde EBIT-marge 31,6% 31,1% 67 bp

Winst toe te rekenen aan houders 

van AB InBev eigen-vermogensinstrumenten 6 689 5 985

Genormaliseerde winst toe te rekenen aan houders 

van AB InBev eigen-vermogensinstrumenten 6 345 5 952

Winst per aandeel (USD) 4,10 3,65

Winst per aandeel vóór eenmalige 

opbrengsten/(kosten) (USD) 3,89 3,63
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COMMENTAAR VAN HET MANAGEMENT 

 
In het derde kwartaal hebben we een sterke EBITDA-groei van 9,6% gerealiseerd met een verbetering van 

de EBITDA-marge met 58 basispunten tot 38,7%. Dit resultaat was te danken aan sterke 
opbrengstenprestaties en gunstige vergelijkbare cijfers na een heel uitdagend 3Q14, waarin onze resultaten 
beïnvloed werden door diverse eenmalige gebeurtenissen in de VS, Brazilië en Mexico.  
 
De sterke opbrengstengroei met 7,9% tijdens het kwartaal was het gevolg van een sterke groei van de 
opbrengsten per hl met 6,3% en een goede groei van de volumes in de VS, Mexico en Latijns-Amerika 

Noord. We zijn in het bijzonder tevreden met de prestaties van onze wereldwijde merken, die een 
dubbelcijferige volume- en opbrengstengroei gekend hebben.  
 
Hoogtepunten van het kwartaal: 
 

 

(i) Onze drie wereldwijde merken boekten zeer sterke resultaten met een stijging van de volumes 
met 11,5% en een opbrengstengroei van 15,9%. De volumes van Stella Artois namen met 12,9% 

toe dankzij goede resultaten in het VK, de VS, Canada en Argentinië. De volumes van Budweiser 
groeiden met 11,5%, met een bijzonder sterke groei in China, Rusland, de VS en het VK, terwijl 
Corona een groei met 11,1% kende dankzij groei in Mexico en in het merendeel van onze 

exportmarkten. 
(ii) In de VS kende de verkoop aan groothandelaars (VAG) een stijging met 1,2%. De verkoop aan 

kleinhandelaars (VAK) daalde met 2,1%. Hogere investeringen in Stella Artois, Budweiser, 
Michelob Ultra en Goose Island zorgen voor goede resultaten, terwijl de volumes van Bud Light, 
de Rita’s en onze goedkope merken onder druk blijven staan. De groei van de opbrengsten per 
hectoliter met 1,5% was het resultaat van een gunstige merkenmix. 

(iii) Mexico zette een heel sterk kwartaal neer waarin de volumes met 11,5% stegen en de 
opbrengsten met 14,2% toenamen, met als sterkste stijgers Corona, Bud Light en Victoria. De 
biercategorie in Mexico blijft heel gezond. 

(iv) Ondanks een ongunstig macro-economisch klimaat kenden onze biervolumes in Brazilië een 
stijging van 3,5% en namen de totale opbrengsten met 10,5% toe.  

(v) In China groeiden de opbrengsten met 6,6% ondanks een daling van de volumes met 1,3%. Die 
volumedaling kaderde binnen een uitdagend economisch klimaat en slechte 

weersomstandigheden, die ervoor zorgden dat de zomer laat van start ging. Niettemin schatten 
we dat we vooral onder impuls van Budweiser tijdens het kwartaal 104 basispunten marktaandeel 
gewonnen hebben. 

Tabel 2. Volumes (duizend hls)

3Q14 Scope Interne 3Q15

groei Totale 

volume

Volume eigen 

bieren

Noord-Amerika 32 283 -261  396 32 419 1,2% 1,2%

Mexico 9 578 -           1 106 10 684 11,5% 11,5%

Latijns-Amerika Noord 28 808  5  593 29 405 2,1% 4,2%

Latijns-Amerika Zuid 8 355 -266 -264 7 825 -3,3% 1,2%

Europa 11 912 -51  167 12 028 1,4% 1,7%

Azië 27 527  298 -405 27 420 -1,5% -1,4%

Globale Export en Holdingmaatschappijen 2 187 -441  202 1 949 11,6% 11,6%

AB InBev Wereldwijd 120 651 -716 1 796 121 731 1,5% 2,3%

          Interne groei

9M14 Scope Interne 9M15

groei Totale 

volume

Volume eigen 

bieren

Noord-Amerika 92 805 -491 -1 479 90 834 -1,6% -1,6%

Mexico 28 954 -         1 721 30 675 5,9% 5,9%

Latijns-Amerika Noord 89 173  16 -1 025 88 165 -1,1% -0,5%

Latijns-Amerika Zuid 25 779  72 - 169 25 682 -0,7% 2,5%

Europa 34 146 -92 -1 369 32 686 -4,0% -3,9%

Azië 67 062 5 737 -93 72 706 -0,1% -0,1%

Globale Export en Holdingmaatschappijen 7 726 -2 926  345 5 146 7,2% 7,2%

AB InBev Wereldwijd 345 646 2 316 -2 069 345 893 -0,6% -0,2%

          Interne groei
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(vi) Ons volume eigen bieren steeg met 1,7% in Europa en met 7,7% in West-Europa. We schatten 

dat die groei voor twee derden het resultaat is van interne groei van onze Belangrijkste Merken, 
in het bijzonder in Frankrijk, Italië, Nederland, België en het VK, en voor één derde het resultaat 
is van gemakkelijker vergelijkbare cijfers gekoppeld aan inventarisaanpassingen na de FIFA World 
Cup van 2014.  

  
Zoals eerder gecommuniceerd, verwachten we in de tweede helft van het jaar een snellere groei van onze 
verkoop- en marketinginvesteringen, met een stijging met 13,7% tijdens het derde kwartaal. We blijven 
ons engageren om in de ontwikkeling van onze merken en wereldwijde platforms te investeren in lijn met 
onze strategie om de opbrengstengroei te versnellen en verwachten nog steeds een gemiddelde tot hoge 

eencijferige stijging van de verkoop- en marketinginvesteringen in FY15.  
 

Op 13 oktober 2015 hebben de Raden van Bestuur van AB InBev en SABMiller bekendgemaakt dat ze een 
princiepsakkoord bereikt hebben over de belangrijkste voorwaarden van een mogelijk aanbevolen bod dat 
AB InBev voor het totale uitgegeven en uit te geven aandelenkapitaal van SABMiller zal uitbrengen (het 
‘Mogelijk Bod’). Overeenkomstig de voorwaarden van het Mogelijk Bod zouden de aandeelhouders van 
SABMiller recht hebben op 44,00 GBP per aandeel in cash, met een gedeeltelijk aandelenalternatief dat 
beschikbaar is voor ongeveer 41% van de aandelen van SABMiller.  
 

 

 VOORUITZICHTEN VOOR 2015 
 
 
 

(i) Volume en opbrengsten:  
 

 In de VS: We verwachten een verbetering van de sectorvolumes in FY15 in vergelijking met 

FY14. We verwachten dat onze eigen VAG en VAK naar elkaar toe zullen evolueren op jaarbasis.  
 In Mexico: We verwachten dat de volumes van de biersector in FY15 zullen blijven groeien onder 

impuls van de economie en onze eigen commerciële initiatieven.  
 In Brazilië: We verwachten dat onze netto-opbrengsten een gemiddelde tot hoge eencijferige 

groei zullen kennen, onder meer door een blijvende groei van het premiumsegment.  
 In China: Gezien het uitdagende economische klimaat en het slechte zomerweer gaan we er niet 

langer vanuit dat de sectorvolumes in de tweede helft van het jaar opnieuw zullen groeien. We 

verwachten echter dat ons eigen merkenportfolio, dat op de groeiende core plus, premium en 
super premium segmenten van de sector gericht is, het beter zal blijven doen dan de sector in 
FY15. We verwachten dat onze opbrengsten per hl een voordeel zullen blijven ondervinden van 
de gunstige merkenmix. 

 Heel AB InBev: We passen onze verwachting aan. Onze eerdere verwachting was dat de 
opbrengsten per hl bij een constante geografische basis een interne groei zouden kennen die in 
lijn ligt met de inflatie ten gevolge van onze initiatieven op het vlak van opbrengstenbeheer en 

aanhoudende verbeteringen van de mix. We verwachten nu dat de opbrengsten per hl sneller 

zullen groeien dan de inflatie ten gevolge van groter dan verwachte volumes van 
premiummerken. 

 

(ii) Kostprijs Verkochte Goederen per hl: We passen onze verwachting aan. Onze eerdere 
verwachting was dat de KVG per hl bij een constante geografische basis een lage eencijferige groei 
zou kennen. We verwachten nu dat de KVG per hl een lage tot gemiddelde eencijferige groei zal 

kennen ten gevolge van groter dan verwachte volumes van premiummerken. We verwachten dat 
deze stijging meer dan gecompenseerd zal worden door hogere opbrengsten per hl.  

(iii) Distributiekosten per hl: We verwachten dat de distributiekosten per hl een gemiddelde 
eencijferige interne stijging zullen kennen.  

(iv) Verkoop- en marketinginvesteringen: We verwachten dat de verkoop- en 
marketinginvesteringen een gemiddelde tot hoge eencijferige groei zullen kennen aangezien we op 

lange termijn blijven investeren in onze merken en wereldwijde platforms.  
(v) Netto financiële kosten: We verwachten dat de gemiddelde coupon op de nettoschuld in FY15 

tussen 3,5% en 4,0% zal liggen. De netto-interestkosten voor pensioenen en de 

periodetoerekeningskosten zullen naar verwachting respectievelijk circa 35 en 80 miljoen USD per 
kwartaal bedragen. De overige financiële resultaten zullen invloed blijven ondervinden van potentiële 
winsten en verliezen die verband houden met de afdekking van onze op aandelen gebaseerde 
betalingsprogramma's.  

(vi) Effectieve aanslagvoet: We verwachten dat de genormaliseerde EAV voor FY15 tussen 20 en 22% 
zal liggen. We verwachten dat de genormaliseerde EAV tussen 22% en 25% zal bedragen voor de 
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periode 2016-2018, en daarna tussen 25% en 27%. Onze verwachting voor de genormaliseerde EAV 
houdt nog steeds geen rekening met de invloed van potentiële winsten en verliezen die verband 
houden met de afdekking van onze op aandelen gebaseerde betalingsprogramma’s.  

(vii) Netto-investeringsuitgaven: We verwachten circa 4,3 miljard USD aan netto-investeringsuitgaven 
in FY15 ten gevolge van investeringen in onze commerciële en consumenteninitiatieven en 

capaciteitsuitbreiding.  

(viii) Schuld: Onze optimale kapitaalstructuur blijft een verhouding tussen de nettoschuld en de EBITDA 
van rond de 2x. Ongeveer een derde van de brutoschuld van AB InBev is uitgedrukt in een andere 
munteenheid dan de US dollar, in het bijzonder de euro. 
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OVERZICHT VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN 

 

Verenigde Staten 
 

Kritieke Prestatie-Indicatoren 
 

 
 
In de Verenigde Staten blijven de sectorvolumes erop vooruitgaan. We schatten dat de leveringen aan 
kleinhandelaars (VAK) in de sector in essentie stabiel gebleven zijn in 3Q15 en slechts 0,5% gedaald zijn 
in 9M15. Onze eigen leveringen aan kleinhandelaars (VAK) zijn met 2,1% gedaald in het kwartaal, en met 
1,9% in 9M15. Onze VAG steeg met 1,2% in het kwartaal en ondervond een positief effect van 

gemakkelijk vergelijkbare cijfers ten opzichte van 3Q14, toen onze VAG met 3,7% daalde door 

inventarisaanpassingen bij groothandelaars. Onze VAG daalde met 1,9% in 9M15. We verwachten nog 
steeds dat onze VAK en de VAG naar elkaar toe zullen evolueren op jaarbasis.  
 
We schatten dat ons totale marktaandeel op basis van de VAK met ongeveer 90 basispunten gedaald is in 
3Q15, waarbij de marktaandeeltrend negatief beïnvloed werd door moeilijk vergelijkbare cijfers. In het 
derde kwartaal van vorig jaar zorgden goede prestaties van Bud Light en onze goedkope merken ervoor 

dat we slechts 30 basispunten marktaandeel verloren in vergelijking met 3Q13, wat voor moeilijk 
vergelijkbare cijfers zorgde voor 3Q15. We schatten dat ons totale marktaandeel met 65 basispunten 
gedaald is in 9M15.  
 
De VAK voor Bud Light kende zowel in 3Q15 als in 9M15 een lage eencijferige daling, waardoor het merk 
in de eerste negen maanden van het jaar wat marktaandeelverlies leed binnen het segment van de 
premium lightbieren op basis van onze schattingen. In 3Q15 werden we geconfronteerd met moeilijk 

vergelijkbare cijfers ten opzichte van 3Q14 toen Bud Light bijna een vol punt marktaandeel veroverde 

binnen het segment van de premium lightbieren na de Up for Whatever-activeringen en de lancering van 
de aluminium fles. We schatten dat het totale marktaandeel van Bud Light met ongeveer 45 basispunten 
gedaald is in 3Q15, en 35 basispunten in 9M15.  
 
De prestaties van Budweiser verbeteren al het hele jaar door dankzij succesvolle campagnes die de 

kwaliteit en lange geschiedenis van het merk belichten. De VAK kende in het kwartaal een lage 
eencijferige daling, en het totale marktaandeel van het merk daalde volgens onze schattingen met 
ongeveer 15 basispunten, zowel in het kwartaal als in 9M15.  
  
Ons portfolio van Above Premium-merken zet een sterke prestatie neer. Volgens onze schattingen steeg 
hun totale marktaandeel met ongeveer 30 basispunten, zowel in het kwartaal als in 9M15. De sterkste 
prestaties werden geleverd door Michelob Ultra, Stella Artois en Goose Island, die allen een tweecijferige 

volumegroei kenden in 3Q15. Deze prestaties werden deels tenietgedaan door de Rita-merkenfamilie, die 
nog altijd onder druk staat in het steeds competitievere segment van merken die nauw aansluiten bij de 

biercategorie. 
  
De VAK voor onze goedkope merken kende een gemiddelde eencijferige daling in 3Q15 tegenover een 
sterk resultaat in 3Q14 onder invloed van het 25 oz blikje. De VAK kende een lage eencijferige daling in 
9M15. We schatten dat onze goedkope merken zowel in 3Q15 als in 9M15 marktaandeel gewonnen 

Tabel 3. Verenigde Staten (miljoen USD)

3Q14 3Q15 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 29 566 29 668 1,2%

Opbrengsten 3 703 3 735 2,8%

Genormaliseerde EBITDA 1 490 1 508 3,1%

Genormaliseerde EBITDA-marge 40,2% 40,4% 14 bp

9M14 9M15 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 85 613 83 528 -1,9%

Opbrengsten 10 788 10 591 -0,6%

Genormaliseerde EBITDA 4 677 4 245 -3,4%

Genormaliseerde EBITDA-marge 43,4% 40,1% -119 bp
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hebben binnen het segment van de goedkope merken, maar op het vlak van totaal marktaandeel 
ongeveer 60 basispunten verloren hebben in 3Q15 en 35 basispunten in 9M15.  
 
De bieropbrengsten per hl in de VS stegen met 1,5% in het kwartaal, mede dankzij een positieve bijdrage 
van onze Above Premium-merken aan de merkenmix.  

 
De EBITDA in de VS kende in 3Q15 een interne stijging met 3,1% tot 1.508 miljoen USD, en de EBITDA-
marge groeide met ongeveer 14 basispunten tot 40,4%. In 9M15 daalde de EBITDA met 3,4 %, met een 
EBITDA-marge van 40,1%. 
 

Mexico 
 

Kritieke Prestatie-Indicatoren 
 

 
 
Ons team in Mexico heeft een bijzonder sterk resultaat neergezet in 3Q15. Onze volumes zijn met 11,5% 
gestegen dankzij een gunstig macro-economisch klimaat en bijzonder goede prestaties van Corona, Bud 

Light en Victoria. Onze Belangrijkste Merken, die meer dan 90% van onze totale volumes 
vertegenwoordigen, blijven sneller groeien dan het totale portfolio en zijn in het kwartaal met 12,2% 
gestegen. Bier wordt op basis van onze schattingen steeds belangrijker binnen de totale Mexicaanse 
alcoholmarkt met een goede volumegroei in alle regio’s van het land.  
 
De opbrengsten stegen in het kwartaal met 14,2%, en de bieropbrengsten per hl kenden een groei van 

2,3%, onder impuls van onze initiatieven op het vlak van opbrengstenbeheer en een positieve impact op 
onze merkenmix ten gevolge van toegenomen inkomsten van Bud Light.  
 

De in het derde kwartaal gerealiseerde kostensynergieën waren goed voor ongeveer 60 miljoen USD, wat 
het totaal aan gerealiseerde kostenbesparingen tot op heden op ongeveer 830 miljoen USD brengt. Zoals 
eerder aangegeven, blijven we verwachten dat de kostensynergieën in 2015 vooral in de tweede helft van 
het jaar gerealiseerd zullen worden. We blijven ons inzetten om tegen eind 2016 onze doelstelling om 1 

miljard USD aan besparingen te realiseren, met het merendeel daarvan naar verwachting tegen eind 2015.  
 
In 3Q15 kende de EBITDA in Mexico een stijging met 20,1% tot 513 miljoen USD, terwijl de EBITDA-
marge met 256 basispunten toenam tot 51,7%. De stijging van de EBITDA was het gevolg van sterke 
opbrengstengroei en de realisatie van kostensynergieën, die teniet gedaan werden door hogere verkoop- 
en marketinginvesteringen ter ondersteuning van onze merken, en een hogere kostprijs verkochte 
goederen binnen het kader van de invoer van Bud Light uit de USA om aan de toegenomen vraag te 

voldoen. In 9M15 steeg de EBITDA in Mexico met 16,8%, met een stijging van de EBITDA-marge tot 
51,0%.  
 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Mexico (miljoen USD)

3Q14 3Q15 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 9 578 10 684 11,5%

Opbrengsten 1 132  993 14,2%

Genormaliseerde EBITDA  568  513 20,1%

Genormaliseerde EBITDA-marge 50,2% 51,7% 256 bp

9M14 9M15 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 28 954 30 675 5,9%

Opbrengsten 3 471 2 941 10,1%

Genormaliseerde EBITDA 1 630 1 499 16,8%

Genormaliseerde EBITDA-marge 47,0% 51,0% 293 bp
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Brazilië 
 

Kritieke Prestatie-Indicatoren 
  

 
 
In het kwartaal groeide ons totale volume in Brazilië met 1,0%, steeg ons biervolume met 3,5% en kende 
ons volume frisdranken een daling van 5,9%. De biervolumes ondervonden een positief effect van het 
gunstige weer en gemakkelijk vergelijkbare cijfers versus 3Q14, toen we een vertraging in de groei 

noteerden na de FIFA World Cup. De volumes van onze premiummerken en merken die nauw aansluiten 

bij de biercategorie blijven het steeds beter doen en zijn goed voor bijna 9% van onze totale volumes in 
het kwartaal. Budweiser, Stella Artois, Original en Skol Beats Senses kennen allemaal een groei met 
dubbele cijfers. We schatten dat ons aandeel op de biermarkt gestegen is ten opzichte van het vorige 
kwartaal, maar jaar op jaar gedaald is, tot 67,8%. 
 
De Braziliaanse bieropbrengsten per hl groeiden met 10,0% in het kwartaal en ondervonden een positief 

effect van onze initiatieven op het vlak van opbrengstenbeheer, toegenomen eigen distributie en premium 
merkenmix, en zijn dit jaar tot op heden met 11,9% gestegen.  
 
De macro-economische omgeving blijft uitdagend en binnen deze context bestaat onze commerciële focus 
erin om op basis van onze strategieën op het vlak van betaalbaarheid en verpakkingsprijzen een 
duurzame opbrengstengroei te realiseren met een gedisciplineerde uitvoering op het terrein. Onze 
verwachtingen inzake een gemiddelde of hoge eencijferige groei van de netto-opbrengsten in Brazilië in 

FY15 blijven onveranderd.  
 
Brazilië heeft in het kwartaal een sterke groei van de EBITDA met 9,2% tot 935 miljoen USD gerealiseerd, 
en de EBITDA-marge is 59 basispunten gedaald tot 50,2%. Dit EBITDA-resultaat is het gevolg van een 
sterke opbrengstengroei die gedeeltelijk teniet gedaan werd door enerzijds een hogere kostprijs verkochte 
goederen gekoppeld aan de inflatie, wisselkoersrisico's en de productmix en anderzijds hogere 
distributiekosten die in hoofdzaak toe te schrijven zijn aan het grotere gewicht van eigen distributie. De 

EBITDA in Brazilië nam met 12,4% toe in 9M15, en de EBITDA-marge steeg tot 49,9%.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Brazilië (miljoen USD)

3Q14 3Q15 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 26 792 27 064 1,0%

Biervolumes 19 676 20 371 3,5%

Niet-biervolumes 7 116 6 693 -5,9%

Opbrengsten 2 382 1 861 10,5%

Genormaliseerde EBITDA 1 210  935 9,2%

Genormaliseerde EBITDA-marge 50,8% 50,2% -59 bp

9M14 9M15 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 83 636 81 677 -2,3%

Biervolumes 61 895 60 951 -1,5%

Niet-biervolumes 21 741 20 726 -4,7%

Opbrengsten 7 209 5 892 8,4%

Genormaliseerde EBITDA 3 474 2 942 12,4%

Genormaliseerde EBITDA-marge 48,2% 49,9% 174 bp
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China 
 

Kritieke Prestatie-Indicatoren 
 

 
 
We schatten dat de totale sectorvolumes met ongeveer 7,0% gedaald zijn in het kwartaal en met 
ongeveer 5,5% in 9M15. De sectorvolumes ondervonden een negatieve impact van aanhoudende 
economische tegenwind en slechte weersomstandigheden, waarbij vooral het segment van de goedkope 
merken en het core segment getroffen werden.  
 

Onze eigen biervolumes daalden met 1,3% in het kwartaal en stegen met 0,5% in 9M15. We schatten dat 
ons marktaandeel in het kwartaal met 104 basispunten gestegen is tot 18,7% ten gevolge van onze 

commerciële strategie waarbij we onze premiummerken op nationaal niveau verder doen groeien en 
tegelijk de distributie in de groeikanalen verhogen. 
 
De gecombineerde volumes van onze drie Belangrijkste Merken Budweiser, Harbin en Sedrin stegen 
lichtjes in het kwartaal, terwijl de tweecijferige groei van Budweiser aanhield. We blijven investeren in 

Budweisers leidinggevende positie in het internationale premiumsegment, met een specifieke focus op 
muziek, inclusief samenwerkingen met toonaangevende artiesten en een sterk engagement met 
elektronische dansmuziekfestivals.  
 
In China blijven we ons focussen op het stimuleren van opbrengstengroei. Onze opbrengsten stegen met 
6,6% in het kwartaal en met 8,8% in 9M15. De opbrengsten per hl zijn in het kwartaal met 7,9% 

toegenomen. De stijging was vooral het resultaat van een verbeterde merkenmix ten gevolge van de groei 
van Budweiser en ons portfolio superpremiummerken.  
 

De EBITDA in China nam met 7,9% toe in 3Q15, vooral ten gevolge van de opbrengstengroei, wat heeft 
geleid tot een verbetering van de EBITDA-marge met 29 basispunten tot 23,3%. In 9M15 steeg de EBITDA 
met 20,4%, met een margetoename van 249 basispunten tot 25,2%. 

 

Hoogtepunten van onze andere markten 
 
Onze biervolumes in Argentinië kenden een lage eencijferige groei in 3Q15 en 9M15 ten gevolge van de 
groei van onze premium- en superpremiummerken alsook de goede prestaties van onze recente 
innovaties. De volumes van ons superpremiummerk Patagonia verdubbelden dankzij de succesvolle 

lancering van de nieuwe variëteit Kune in september. Een goede uitvoering achter Corona en Stella Artois 
zorgt ook voor volumegroei, en Mixx Tail blijft de verwachtingen overtreffen. 
 
Het volume eigen bieren in België kende een gemiddelde eencijferige groei in het kwartaal ten gevolge 
van groei in de sector dankzij gunstig weer en gemakkelijk vergelijkbare cijfers ten opzichte van 3Q14. Op 

basis van onze schattingen is ons marktaandeel dit jaar tot op heden lichtjes gezakt, terwijl we in het 

afgelopen kwartaal marktaandeel gewonnen hebben. Ons marktaandeel in het off-trade kanaal blijft 
groeien dankzij de succesvolle lancering van onze innovaties zoals Hoegaarden Radler en Cubanisto.  
 

Canada kende een heel sterk kwartaal, waarin onze biervolumes een lage eencijferige groei kenden. We 

schatten dat we zowel in 3Q15 als in 9M15 marktaandeel gewonnen hebben. Onze wereldwijde merken 

Tabel 6. China (miljoen USD)

3Q14 3Q15 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 23 543 23 533 -1,3%

Opbrengsten 1 192 1 237 6,6%

Genormaliseerde EBITDA  271  288 7,9%

Genormaliseerde EBITDA-marge 22,7% 23,3% 29 bp

9M14 9M15 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 59 102 62 278 0,5%

Opbrengsten 3 127 3 401 8,8%

Genormaliseerde EBITDA  714  856 20,4%

Genormaliseerde EBITDA-marge 22,8% 25,2% 249 bp
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blijven het heel goed doen in Canada met bijzonder sterke resultaten voor Stella Artois, dat het snelst 
groeiende luxemerk in Canada is geworden. 
 
Het volume eigen bieren in Duitsland kende een lage eencijferige groei in het kwartaal ten gevolge van 
groei in de sector dankzij gunstig weer en gemakkelijk vergelijkbare cijfers ten opzichte van 3Q14. Op 

basis van de beschikbare gegevens schatten we dat ons marktaandeel dit jaar tot op heden in essentie 
stabiel gebleven is, dankzij onze innovaties met Beck’s en Franziskaner.  
 
In Zuid-Korea kende het biervolume een lage eencijferige daling in het kwartaal ten gevolge van een 
geschat marktaandeelverlies in een zeer competitief klimaat. Binnen het kader van onze zomercampagne 

hebben we Cass geactiveerd via evenementen zoals het Electronic Dance Music-festival in Seoel.  
 

In het Verenigd Koninkrijk kenden onze eigen producten in 3Q15 een dubbelcijferige groei dankzij 
sterke resultaten in het off-trade kanaal. We schatten dat we in het kwartaal en dit jaar tot op heden 
marktaandeel gewonnen hebben, dankzij onze activeringen van Stella Artois en Corona.   
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GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 
 

 

 
 

Tabel 7. Geconsolideerde resultatenrekening (miljoen USD)

3Q14 3Q15 Interne

groei

Opbrengsten 12 239 11 376 7,9%

Kostprijs verkochte goederen -4 966 -4 444 -3,2%

Brutowinst 7 273 6 932 11,1%

Distributiekosten -1 199 -1 089 -7,3%

Verkoop- en marketingkosten -1 809 -1 823 -13,7%

Administratieve kosten -651 -615 -14,9%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  281  229 11,6%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 

vóór eenmalige opbrengsten/(kosten) 3 895 3 634 10,6%

Eenmalige opbrengsten/(kosten) boven EBIT  66  66

Netto financiële opbrengsten/ (kosten) -366 -810

Eenmalige netto financiële opbrengsten/ (kosten)  103 -327

Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen  2  4

Belastingen -684 -795

Winst 3 016 1 772

Winst toerekenbaar aan minderheidsbelangen  517  397

Winst toerekenbaar aan houders 

van AB InBev eigen-vermogensinstrumenten 2 499 1 375

Genormaliseerde EBITDA 4 745 4 403 9,6%

Genormaliseerde winst toe te rekenen aan houders 

van AB InBev eigen-vermogensinstrumenten 2 315 1 673

9M14 9M15 Interne

groei

Opbrengsten 35 045 32 881 6,1%

Kostprijs verkochte goederen -14 120 -13 106 -4,2%

Brutowinst 20 925 19 775 7,3%

Distributiekosten -3 424 -3 214 -7,7%

Verkoop- en marketingkosten -5 415 -5 166 -5,4%

Administratieve kosten -2 010 -1 878 -10,5%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten) 1 000  712 19,0%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 

vóór eenmalige opbrengsten/(kosten) 11 076 10 229 8,4%

Eenmalige opbrengsten/(kosten) boven EBIT -40  77

Netto financiële opbrengsten/ (kosten) -1 614 -1 273

Eenmalige netto financiële opbrengsten/ (kosten)  341  8

Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen  13  12

Belastingen -1 750 -1 920

Winst 8 026 7 133

Winst toerekenbaar aan minderheidsbelangen 1 337 1 148

Winst toerekenbaar aan houders 

van AB InBev eigen-vermogensinstrumenten 6 689 5 985

Genormaliseerde EBITDA 13 476 12 526 8,3%

Genormaliseerde winst toe te rekenen aan houders 

van AB InBev eigen-vermogensinstrumenten 6 345 5 952
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Opbrengsten 
De geconsolideerde opbrengsten stegen in 3Q15 met 7,9%, met een stijging van de opbrengsten per hl 
met 6,3%. Dit resultaat werd gerealiseerd onder impuls van onze initiatieven op het vlak van 
opbrengstenbeheer en merkenmix, die het gevolg zijn van de verdere implementatie van onze 
premiumisatiestrategieën. Bij een constante geografische basis stegen de opbrengsten per hl met 7,8%. 

De opbrengsten stegen in 9M15 met 6,1%, met een stijging van de opbrengsten per hl met 6,7%. Bij een 
constante geografische basis stegen de opbrengsten per hl met 7,3%.  
 

Kostprijs Verkochte Goederen (KVG) 
De totale KVG steeg met 3,2% in 3Q15, en met 1,7% per hl. Deze stijging was vooral het gevolg van 

negatieve wisselkoersresultaten, hogere afschrijvingskosten van recente investeringen en de productmix, 
vooral door het toegenomen gewicht van premiumproducten in Brazilië. Deze stijgingen werden 
gedeeltelijk gecompenseerd door besparingen bij aankoopactiviteiten en het voordeel van gemakkelijk 

vergelijkbare cijfers ten gevolge van extra verpakkingskosten in Mexico in 3Q14. Bij een constante 
geografische basis steeg de KVG per hl met 3,1%. In 9M15 steeg de KVG met 4,2%, met een toename 
van de KVG per hl met 4,9% en 5,3% bij een constante geografische basis.  
  
Distributiekosten  
De distributiekosten stegen in 3Q15 met 7,3% en met 5,7% per hl. Deze stijging was grotendeels het 

gevolg van de toename van eigen distributie in Brazilië, ruimschoots gecompenseerd door de stijging van 
de netto-opbrengsten, de groei van onze premiummerken en de merken die nauw aansluiten bij de 
biercategorie in Brazilië en inflatiestijgingen in Latijns-Amerika Zuid. De distributiekosten stegen in 9M15 
met 7,7%, en met 8,4% per hl. 
 
Verkoop- en marketinginvesteringen 

De verkoop- en marketinginvesteringen stegen in 3Q15 met 13,7% met extra ondersteuning voor onze 

merken, innovaties en verkoopactiveringen in de meeste Zones. De hogere investeringen omvatten 
verdere ondersteuning voor de groei van onze wereldwijde merken en onze initiatieven op het vlak van 
premiumisatie. De verkoop- en marketinginvesteringen stegen met 5,4% in 9M15.  
 
Administratieve kosten  
De administratieve kosten stegen met 14,9% in 3Q15, vooral als gevolg van de timing van de 
voorzieningen voor variabele compensatie. De administratieve kosten stegen met 10,5% in 9M15.  

 
Overige bedrijfsopbrengsten  
De overige bedrijfsopbrengsten stegen intern met 11,6% tot 229 miljoen USD in 3Q15. De overige 
bedrijfsopbrengsten kenden in 9M15 een interne stijging van 19%. 
 

 

Eenmalige opbrengsten en kosten boven EBIT 
  

 
 
Het genormaliseerde bedrijfsresultaat is exclusief 66 miljoen USD aan eenmalige opbrengsten, vooral ten 
gevolge van de verkoop van activa in Mexico en China, die gedeeltelijk teniet gedaan werden door de 

waardevermindering van goodwill, immateriële activa en andere activa.  
 

 

 

 

 

 

Tabel 8. Eenmalige opbrengsten/(kosten) boven EBIT (miljoen USD)

3Q14 3Q15 9M14 9M15

Herstructurering (inclusief bijzondere waardeverminderingen) -29 -37 -80 -91

Gerechtelijke schikking                   - -3             - -80

Verwervingskosten van bedrijfscombinaties -3               - -71 -4

Verkoop van activiteiten en activa 

(inclusief bijzondere waardeverminderingen) 98 106 111 252

Impact op bedrijfsresultaat 66 66 -40 77
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Netto financiële opbrengsten/ (kosten)  
 

 
 
De netto financiële kosten (exclusief eenmalige netto financiële opbrengsten/kosten) bedroegen 810 

miljoen USD in 3Q15 vergeleken met 366 miljoen USD in 3Q14. Deze stijging was hoofdzakelijk het gevolg 
van overige financiële resultaten die een negatieve aanpassing aan de marktwaarde van 585 miljoen USD 
in 3Q15 bevatten, gekoppeld aan de afdekking van onze op aandelen gebaseerde betalingsprogramma's, 
vergeleken met een winst van 144 miljoen USD in 3Q14, gedeeltelijk gecompenseerd door positieve 

wisselkoerseffecten en lagere netto interestkosten. De netto financiële kosten in 9M15 omvatten een 
positieve aanpassing aan de marktwaarde van 33 miljoen USD, gekoppeld aan de afdekking van onze op 
aandelen gebaseerde betalingsprogramma’s alsook positieve wisselkoerseffecten in overige financiële 
resultaten en lagere netto interestkosten. De netto financiële kosten in 9M14 bevatten een positieve 
aanpassing aan de marktwaarde van 436 miljoen USD, gedeeltelijk tenietgedaan door negatieve 
wisselkoerseffecten.  
 

Een overzicht van het aantal aandelen die opgenomen zijn in de afdekking van onze op aandelen 
gebaseerde betalingsprogramma’s en de start- en slotkoers van de aandelen wordt weergegeven in 
onderstaande tabel 10. 

 

 
 

Eenmalige netto financiële opbrengsten/(kosten) 
 

 
 
De eenmalige netto financiële opbrengsten/(kosten) bedroegen -327 miljoen USD in 3Q15 en 103 

miljoen USD in 3Q14 ten gevolge van de impact van aanpassingen aan marktwaarde van afgeleide 

instrumenten aangegaan ter afdekking van het instrument voor uitgestelde aandelen dat uitgegeven werd 
van een transactie die verband hield met de combinatie met Grupo Modelo. Het instrument voor 
uitgestelde aandelen werd afgedekt tegen een gemiddelde prijs van ongeveer 68 EUR per aandeel. Een 
overzicht van het aantal aandelen die opgenomen zijn in de afdekking van het instrument voor uitgestelde 
aandelen en van de start- en slotkoers van de aandelen wordt weergegeven in tabel 12.  
 

 
  

Tabel 9. Netto financiële opbrengsten/ (kosten) (miljoen USD)

3Q14 3Q15 9M14 9M15

Netto-interestkosten -377 -338 -1 260 -1 098

Netto-interestkosten voor pensioenen -37 -29 -95 -89

Periode toerekeningkosten -79 -94 -237 -243

Overige financiële resultaten 127 -349 -22  157

Netto financiële opbrengsten/ (kosten) -366 -810 -1 614 -1 273

Tabel 10. Afdekking van op aandelen gebaseerde betalingsprogramma's

3Q14 3Q15 9M14 9M15

Aandelenkoers per begin periode (euro per aandeel) 83,90 107,50 77,26 93,86

Aandelenkoers per einde periode (euro per aandeel) 88,12 94,92 88,12 94,92

Aantal eigen-vermogeninstrumenten per einde periode (miljoen) 28,7 35,5 28,7 35,5

Tabel 11. Eenmalige netto financiële opbrengsten/ (kosten) (miljoen USD)

3Q14 3Q15 9M14 9M15

Aanpassing aan marktwaarde  103 -327  341  8

Eenmalige netto financiële opbrengsten/ (kosten)  103 -327  341  8

Tabel 12. Afdekking van uitgestelde aandelen instrumenten

3Q14 3Q15 9M14 9M15

Aandelenkoers per begin periode (euro per aandeel) 83,90 107,50 77,26 93,86

Aandelenkoers per einde periode (euro per aandeel) 88,12 94,92 88,12 94,92

Aantal eigen-vermogeninstrumenten per einde periode (miljoen) 23,1 23,1 23,1 23,1
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Belastingen 
 

 
 
In 3Q15 bedroegen de belastingen 795 miljoen USD met een genormaliseerde effectieve aanslagvoet 

(EAV) van 26,8% tegenover 684 miljoen USD aan belastingen in 3Q14 met een genormaliseerde EAV van 
19,7%. De stijging van de genormaliseerde EAV in 3Q15 is vooral te wijten aan de negatieve impact van 

de aanpassing aan marktwaarde van 585 miljoen USD gelinkt aan de afdekking van onze op aandelen 
gebaseerde betalingsprogramma’s. 
 
Winst toerekenbaar aan minderheidsbelangen 
De winst toerekenbaar aan minderheidsbelangen daalde van 517 miljoen USD in 3Q14 tot 397 miljoen 

USD in 3Q15, waarbij de sterke bedrijfsresultaten van Ambev door valuta-omrekeningseffecten 
tenietgedaan werden. 
 
Genormaliseerde winst en winst 
 

 

  
De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van AB InBev 
daalde naar 1 673 miljoen USD in 3Q15, van 2 315 miljoen USD in 3Q14. Deze daling was het gevolg van 
ongunstige valuta-omrekeningseffecten en hogere netto financiële kosten, gedeeltelijk gecompenseerd 
door interne EBITDA-groei. De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van 

eigenvermogensinstrumenten van AB InBev bedroeg 5 952 miljoen USD in 9M15, in vergelijking met        
6 345 miljoen USD in 9M14. 

 

Genormaliseerde winst per aandeel 
 

 
 
De genormaliseerde winst per aandeel (WPA) daalde van 1,42 USD in 3Q14 tot 1,02 USD in 3Q15, en 
daalde van 3,89 USD in 9M14 tot 3,63 USD in 9M15.  
 

 

  

Tabel 13. Belastingen  (miljoen USD)

3Q14 3Q15 9M14 9M15

Belastingen 684 795 1 750 1 920

Effectieve Aanslagvoet 18,5% 31,0% 17,9% 21,2%

Genormaliseerde Effectieve Aanslagvoet 19,7% 26,8% 18,9% 20,5%

3Q14 3Q15 9M14 9M15

Winst toe te rekenen aan houders 

van AB InBev eigen-vermogensinstrumenten 2 499 1 375 6 689 5 985

Eenmalige (opbrengsten) en kosten, na belastingen, toerekenbaar 

aan houders van AB InBev eigen-vermogensinstrumenten -81 -29 -3 -25

Eenmalige financiële (opbrengsten)/ kosten, na belastingen, 

toerekenbaar aan houders van AB InBev eigen-vermogensinstrumenten -103 327 -341 -8

Genormaliseerde winst toe te rekenen aan houders 

van AB InBev eigen-vermogensinstrumenten 2 315 1 673 6 345 5 952

Tabel 14. Genormaliseerde winst toe te rekenen aan houders van AB InBev 

eigen-vermogensinstrumenten (miljoen USD)

Tabel 15. Winst per aandeel (USD)

3Q14 3Q15 9M14 9M15

Gewone winst per aandeel 1,53 0,84 4,10 3,65

Eenmalige (opbrengsten) en kosten, na belastingen, toerekenbaar aan houders van AB 

InBev eigen-vermogensinstrumenten, per aandeel -0,05 -0,02 - -0,02

Eenmalige financiële (opbrengsten)/ kosten, na belastingen, toerekenbaar aan 

houders van AB InBev eigen-vermogensinstrumenten, per aandeel -0,06 0,20 -0,21 -

Winst per aandeel vóór eenmalige (opbrengsten)/kosten 1,42 1,02 3,89 3,63



 

PERSBERICHT 

Brussel, 30 oktober 2015 – 15 / 22 

 
Reconciliatie van winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten 

en genormaliseerde EBITDA  
 

 

 
 
 

De genormaliseerde EBITDA en de genormaliseerde EBIT zijn maatstaven die door AB InBev gebruikt 
worden om de onderliggende resultaten van de onderneming aan te tonen. 
 
De genormaliseerde EBITDA wordt berekend zonder rekening te houden met onderstaande effecten op de 
winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van AB InBev: (i) 

minderheidsbelangen, (ii) belastingen, (iii) aandeel van het resultaat van geassocieerde deelnemingen, 
(iv) netto financiële kosten, (v) eenmalige netto financiële kosten, (vi) eenmalige opbrengsten en kosten 
boven EBIT (inclusief eenmalige bijzondere waardeverminderingen); en (vii) afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen. 
 
Genormaliseerde EBITDA en genormaliseerde EBIT zijn geen boekhoudkundige maatstaven binnen IFRS 

en mogen niet als een alternatief gezien worden voor de winst toerekenbaar aan houders van 
eigenvermogensinstrumenten als een maatstaf voor bedrijfsprestaties of een alternatief voor de kasstroom 
als een maatstaf voor liquiditeit. Er bestaat geen vaste berekeningsmethode voor genormaliseerde EBITDA 
en genormaliseerde EBIT, en de definitie die AB InBev voor genormaliseerde EBITDA en genormaliseerde 
EBIT hanteert, kan afwijken van de definitie die gebruikt wordt door andere bedrijven. 

 

 
Voorgestelde combinatie met SABMiller  
 
Op 13 oktober 2015 hebben de Raden van Bestuur van AB InBev en SABMiller bekendgemaakt dat ze een 
principeakkoord bereikt hebben over de belangrijkste voorwaarden van een mogelijk aanbevolen bod dat 
AB InBev voor het totale uitgegeven en uit te geven aandelenkapitaal van SABMiller zal uitbrengen (het 
‘Mogelijk Bod’).  
 
Overeenkomstig de voorwaarden van het Mogelijk Bod zouden de aandeelhouders van SABMiller recht 

hebben op 44,00 GBP per aandeel in cash, met een gedeeltelijk aandelenalternatief dat beschikbaar is 
voor ongeveer 41% van de aandelen van SABMiller. 
 
De Raad van Bestuur van SABMiller heeft AB InBev op de hoogte gebracht dat men unaniem bereid is om 
het voorstel volledig in cash ten bedrage van 44,00 GBP per aandeel van SABMiller bij de aandeelhouders 

van SABMiller aan te bevelen onder voorbehoud van hun fiduciaire verplichtingen en van een bevredigende 
naleving van alle andere voorwaarden van het Mogelijk Bod.  

 

 

  

3Q14 3Q15 9M14 9M15

Winst toerekenbaar aan houders van AB InBev eigen-

vermogensinstrumenten 2 499 1 375 6 689 5 985

Minderheidsbelangen  517  397 1 337 1 148

Winst 3 016 1 772 8 026 7 133

Belastingen  684  795 1 750 1 920

Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen -2 -4 -13 -12

Netto financiële (opbrengsten)/ kosten  366  810 1 614 1 273

Eenmalige netto financiële (opbrengsten)/ kosten -103  327 -341 -8

Eenmalige (opbrengsten)/kosten boven EBIT

(inclusief eenmalige bijzondere waardeverminderingen) -66 -66  40 -77

Bedrijfsresultaat (EBIT) vóór eenmalige 

(opbrengsten)/kosten 3 895 3 634 11 076 10 229

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen  850  770 2 400 2 297

Genormaliseerde EBITDA 4 745 4 403 13 476 12 526

Tabel 16. Reconciliatie van genormaliseerde EBITDA en winst toerekenbaar aan houders van  AB InBev eigen-

vermogensinstrumenten (miljoen USD)

RECENTE GEBEURTENISSEN 



 

PERSBERICHT 

Brussel, 30 oktober 2015 – 16 / 22 

 

 
De gerapporteerde cijfers van AB InBev voor 3Q15 en 3Q14 en voor 9M15 en 9M14 zijn gebaseerd op de niet-

geauditeerde tussentijdse geconsolideerde financiële staten, opgesteld in overeenstemming met IFRS. Tenzij anders 
vermeld, zijn de cijfers gepresenteerd in miljoen USD. 
 
Teneinde het inzicht in de onderliggende prestaties van AB InBev te vergemakkelijken, steunen de groeianalyses, 
inclusief alle toelichtingen in dit persbericht, en behoudens andersluidende vermelding, op interne groei en 
genormaliseerde cijfers. Met andere woorden, in de analyse van de cijfers wordt geen rekening gehouden met de 
impact van wijzigingen in de wisselkoersen op de omrekening van buitenlandse activiteiten, noch met 
scopeveranderingen. Scopeveranderingen vertegenwoordigen de impact van overnames en desinvesteringen, de opstart 
of beëindiging van activiteiten of de transfer van activiteiten tussen segmenten, winsten en verliezen uit hoofde van 
inperking of beëindiging van een regeling en jaar-op-jaar veranderingen in boekhoudkundige schattingen en andere 
veronderstellingen waarvan het management oordeelt dat ze geen onderdeel vormen van de onderliggende prestaties 
van de onderneming. 
 
Alle verwijzingen per hectoliter (per hl) zijn exclusief de niet-bieractiviteiten in de VS. Om het effect van de 
geografische mix, d.i. de impact van de sterkere volumegroei in landen met lagere opbrengsten per hectoliter en lagere 
Kostprijs Verkochte Goederen per hectoliter, te elimineren, tonen we, waar aangegeven, ook de interne groeicijfers per 
hectoliter bij een constante geografische basis. Wanneer we ramingen maken bij een constante geografische basis, 
gaan we ervan uit dat elk land waar we actief zijn goed is voor hetzelfde percentage van ons wereldwijde volume als in 
dezelfde periode van het voorgaande jaar. 
 
Telkens wanneer er in dit document sprake is van prestatie-indicatoren (EBITDA, EBIT, winst, belastingvoet, winst per 
aandeel), worden zij gerapporteerd op een ‘genormaliseerde’ basis, wat betekent dat ze gerapporteerd worden vóór 
eenmalige elementen. Eenmalige opbrengsten en kosten hebben betrekking op transacties die zich niet regelmatig 
voordoen als onderdeel van de normale activiteiten van de onderneming. Ze worden afzonderlijk meegedeeld aangezien 
ze belangrijk zijn voor een goed begrip van de onderliggende duurzame prestaties van de onderneming omwille van hun 
omvang of aard. Genormaliseerde cijfers zijn aanvullende cijfers die door het management worden gebruikt en mogen 
niet dienen ter vervanging van de cijfers bepaald in overeenstemming met IFRS als indicator van de prestatie van de 
onderneming. De optelling van cijfers in de tabellen en bijlagen kan soms leiden tot afrondingsverschillen.  
 

AB InBev maakte op 1 april 2014 een einde aan de rapportering van onder de tijdelijke leveringsovereenkomst (TLO) 
aan Constellation Brands verkochte volumes, aangezien deze volumes geen deel uitmaken van de onderliggende 
prestaties van ons bedrijf. De aan de TLO gerelateerde volumes voor 1Q14 werden daarom gerapporteerd als een 
negatieve scope. 
 
De winst per aandeel voor 3Q15 en 9M15 is gebaseerd op een gewogen gemiddelde van 1 639 miljoen aandelen 
vergeleken met 1 633 miljoen aandelen voor 3Q14 en 9M14. 

  

AANTEKENINGEN 
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Wettelijke disclaimer 
Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen die de huidige vooruitzichten van het management van 
Anheuser-Busch InBev weerspiegelen met betrekking tot, onder andere, verklaringen in verband met Anheuser-Busch 
InBevs voorstel aan de Raad van Bestuur van SABMiller alsook Anheuser-Busch InBevs strategische doelstellingen. 
Deze verklaringen houden risico’s en onzekerheden in. De mogelijkheid van Anheuser-Busch InBev om deze 
doelstellingen te bereiken hangt af van vele factoren, die soms buiten de controle van het management liggen, 
verschillende risico’s en onzekerheden met betrekking tot AB InBev en SABMiller inhouden en van vele factoren 
afhangen, waarvan sommige buiten de controle van Anheuser-Busch InBev liggen. Van nature houden toekomstgerichte 
verklaringen risico’s en onzekerheden in, omdat zij Anheuser-Busch InBevs huidige verwachtingen en 
veronderstellingen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden weerspiegelen, die achteraf 
onjuist kunnen blijken. De daadwerkelijke resultaten kunnen om verscheidene redenen in belangrijke mate verschillen 
van deze vooropgesteld in de toekomstgerichte verklaringen, onder andere de risico’s die beschreven worden onder 
Item 3.D van Anheuser-Busch InBevs jaarverslag op formulier 20-F ingediend bij de US Securities & Exchange 

Commission op 24 maart 2015, en, in verband met het voorstel aan de Raad van Bestuur van SABMiller, het feit dat er 
geen zekerheden geboden kunnen worden dat de benadering in het kader van de voorgestelde transactie die hierin 
wordt beschreven zal resulteren in een bod of overeenkomst, of met betrekking tot de voorwaarden van een dergelijke 
overeenkomst. Anheuser-Busch InBev kan u niet waarborgen dat de toekomstige resultaten, activiteitenniveaus, 
prestaties of verwezenlijkingen van Anheuser-Busch InBev aan de verwachtingen weergegeven in de toekomstgerichte 
verklaringen zullen voldoen. Anheuser-Busch InBev wijst elke verplichting om deze verklaringen na publicatie van dit 
persbericht bij te werken van de hand. 
 
Bij de SEC in te dienen documenten en dit document: belangrijke informatie  
 
Indien AB InBev en SABMiller een transactie afsluiten, is het mogelijk dat we relevante documenten zullen moeten 
indienen bij de SEC. Dergelijke documenten zijn momenteel echter niet beschikbaar. INVESTEERDERS WORDT 
GEVRAAGD OM ALLE DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT DE POTENTIËLE TRANSACTIE TE LEZEN INDIEN EN 
WANNEER ZE BESCHIKBAAR WORDEN AANGEZIEN DEZE DOCUMENTEN BELANGRIJKE INFORMATIE ZULLEN BEVATTEN. 
Zodra die documenten bij de SEC ingediend zijn, kunnen investeerders op de website van de SEC (http://www.sec.gov) 
gratis een kopie van dergelijke ingediende documenten krijgen. Zodra die documenten bij de SEC ingediend zijn, kan 
een kopie ook kosteloos via ons verkregen worden.  
 

 

 
De in tabel 1 (met uitzondering van de volume-informatie) en tabel 7 tot 9, 11 en 13 tot 16 van dit persbericht 
vermelde financiële gegevens voor het derde kwartaal van 2015 (3Q15) zijn ontleend aan de niet-geauditeerde verkorte 

geconsolideerde tussentijdse financiële staten van de groep op datum van en voor de periode van negen maanden 
eindigend op 30 september 2015; deze gegevens werden nagezien door onze commissarissen PricewaterhouseCoopers 
Bedrijfsrevisoren BCVBA volgens de normen van de International Standard on Review Engagements 2410 “Nazicht van 
tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de onafhankelijke commissaris van de entiteit” en de normen van de 
Public Company Accounting Oversight Board (Verenigde Staten). De conclusie van de commissarissen luidt dat er 
tijdens hun controle geen enkel element naar voor kwam op basis waarvan ze menen dat deze voorlopige financiële 
gegevens niet correct voorgesteld worden, in alle wezenlijke opzichten, conform IAS 34 "Tussentijdse Financiële 
Verslaggeving" zoals gepubliceerd door IASB en goedgekeurd door de Europese Unie. De financiële gegevens uit tabel 3 
tot 6, 10 en 12 zijn ontleend uit de onderliggende financiële staten op datum van en voor de periode van negen 
maanden eindigend op 30 september 2015 (met uitzondering van de volume-informatie).  
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TELEFONISCHE CONFERENTIE EN WEBCAST 

 

Telefonische conferentie en webcast voor investeerders op vrijdag 30 oktober 2015: 

 

14u00 Brussel / 13u00 Londen / 9u00 New York 

 

Registratiegegevens 

 

Webcast (enkel luisteren)  
http://event.on24.com/r.htm?e=933899&s=1&k=2DE5FBBF8C916E7A5AFEA21A297ED27E 

Telefonische conferentie (met interactieve V&A) 
http://www.directeventreg.com/registration/event/77061548 
 
 

CONTACTPERSONEN ANHEUSER-BUSCH INBEV 

 

Media   

 

Investeerders 

Marianne Amssoms 

Tel: +1-212-573-9281 

E-mail: marianne.amssoms@ab-inbev.com   

Graham Staley 

Tel: +1-212-573-4365 

E-mail: graham.staley@ab-inbev.com 

 

Karen Couck 

Tel: +1-212-573-9283 

E-mail: karen.couck@ab-inbev.com 

 
 

Kathleen Van Boxelaer 

Tel: +32-16-27-68-23 

E-mail: kathleen.vanboxelaer@ab-inbev.com  

  

 

Christina Caspersen 

Tel: +1-212-573-4376 

E-mail: christina.caspersen@ab-inbev.com 

 
 

Heiko Vulsieck 

Tel: +32-16-27-68-88 

E-mail: heiko.vulsieck@ab-inbev.com 
 

 

Over Anheuser-Busch InBev  
Anheuser-Busch InBev is een beursgenoteerd bedrijf (Euronext: ABI) met hoofdzetel in Leuven, België, met American 
Depositary Receipts op de New York Stock Exchange (NYSE: BUD). Het bedrijf is de wereldwijde leidinggevende 
brouwer en behoort tot 's werelds top vijf van bedrijven actief in consumptiegoederen. Bier, het oorspronkelijke sociale 
netwerk, brengt reeds sedert duizenden jaren mensen samen en ons portfolio van meer dan 200 merken blijft sterke 
banden smeden met consumenten. Ons portfolio omvat onder andere de wereldwijde merken Budweiser®, Corona® en 
Stella Artois®; de internationale merken Beck’s®, Leffe® en Hoegaarden®; en lokale kampioenen zoals Bud Light®, 
Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Victoria®, Modelo Especial®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, 
Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske®, Cass® en Jupiler®. Anheuser-Busch InBevs toewijding aan erfgoed 
en kwaliteit gaat terug naar brouwtradities die dateren van 1366 en de brouwerij Den Hoorn in Leuven, België, en naar 

de pioniersgeest van de Anheuser & Co brouwerij, met wortels in St. Louis in de Verenigde Staten, sinds 1852. 
Anheuser-Busch InBev is geografisch gediversifieerd met een evenwichtige blootstelling aan ontwikkelde markten en 
groeimarkten en benut de collectieve sterkte van ongeveer 155 000 medewerkers, gebaseerd in 25 landen wereldwijd. 
In 2014 realiseerde AB InBev 47,1 miljard USD aan opbrengsten. De onderneming streeft ernaar het Beste Bierbedrijf 
te zijn dat Mensen Samenbrengt voor een Betere Wereld. Kom meer te weten op ab-inbev.com, op 
facebook.com/ABInBev of op Twitter @ABInBevNews. 

http://event.on24.com/r.htm?e=933899&s=1&k=2DE5FBBF8C916E7A5AFEA21A297ED27E
http://www.directeventreg.com/registration/event/77061548
mailto:graham.staley@ab-inbev.com
mailto:karen.couck@ab-inbev.com
mailto:heiko.vulsieck@ab-inbev.com
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Bijlage 1

AB InBev Wereldwijd 3Q14 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

3Q15 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 120 651 -716                -     1 796 121 731 1,5%

waarvan AB InBev eigen bieren 108 527 -68                -     2 467 110 927 2,3%

Opbrengsten 12 239 -199 -1 619  954 11 376 7,9%

Kostprijs verkochte goederen -4 966  102  575 -156 -4 444 -3,2%

Brutowinst 7 273 -98 -1 044  799 6 932 11,1%

Distributiekosten -1 199  5  192 -87 -1 089 -7,3%

Verkoop- en marketingkosten -1 809 -6  239 -247 -1 823 -13,7%

Administratieve kosten -651  20  109 -94 -615 -14,9%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  281 -17 -66  31  229 11,6%

Genormaliseerde EBIT 3 895 -95 -570  403 3 634 10,6%

Genormaliseerde EBITDA 4 745 -94 -693  445 4 403 9,6%

Genormaliseerde EBITDA-marge 38,8% 38,7% 58 bp

Noord-Amerika 3Q14 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

3Q15 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 32 283 -260                -      396 32 418 1,2%

Opbrengsten 4 285 -69 -95  119 4 240 2,8%

Kostprijs verkochte goederen -1 709  59  20  30 -1 600 1,8%

Brutowinst 2 576 -11 -74  149 2 640 5,8%

Distributiekosten -354 -1  17           -     -338 0,2%

Verkoop- en marketingkosten -561 -1  12 -84 -635 -15,0%

Administratieve kosten -115 -2  3 -15 -128 -12,2%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  18 -14                -      3  5 99,3%

Genormaliseerde EBIT 1 562 -30 -43  55 1 544 3,6%

Genormaliseerde EBITDA 1 753 -29 -45  55 1 734 3,2%

Genormaliseerde EBITDA-marge 40,9% 40,9% 15 bp

Mexico 3Q14 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

3Q15 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 9 578         -                    -     1 106 10 684 11,5%

Opbrengsten 1 132 -59 -232  152  993 14,2%

Kostprijs verkochte goederen -349  20  62           -     -267 0,3%

Brutowinst  782 -39 -171  153  725 20,6%

Distributiekosten -105  1  24 -22 -102 -21,5%

Verkoop- en marketingkosten -169         -      40 -38 -168 -22,8%

Administratieve kosten -97  1  20           -     -77 0,3%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  54 -4 -13  16  53 32,7%

Genormaliseerde EBIT  466 -41 -100  108  431 25,6%

Genormaliseerde EBITDA  568 -42 -119  106  513 20,1%

Genormaliseerde EBITDA-marge 50,2% 51,7% 256 bp

Latijns-Amerika Noord 3Q14 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

3Q15 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 28 808  4                -      593 29 406 2,1%

Opbrengsten 2 601  1 -776  301 2 125 11,6%

Kostprijs verkochte goederen -889         -      259 -99 -729 -11,2%

Brutowinst 1 711           -     -517  202 1 396 11,8%

Distributiekosten -356         -      106 -32 -281 -8,8%

Verkoop- en marketingkosten -309         -      86 -5 -227 -1,5%

Administratieve kosten -135         -      51 -57 -141 -42,3%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  177         -     -52 -2  124 -1,2%

Genormaliseerde EBIT 1 089         -     -325  107  872 9,8%

Genormaliseerde EBITDA 1 294           -     -389  140 1 047 10,9%

Genormaliseerde EBITDA-marge 49,8% 49,3% -32 bp
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Bijlage 1

Latijns-Amerika Zuid 3Q14 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

3Q15 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 8 355 -266                -     -264 7 825 -3,3%

Opbrengsten  668  4 -84  184  772 27,4%

Kostprijs verkochte goederen -249  4  33 -72 -283 -29,5%

Brutowinst  419  8 -51  112  488 26,3%

Distributiekosten -69  3  9 -18 -75 -26,6%

Verkoop- en marketingkosten -67 -1  12 -38 -94 -57,3%

Administratieve kosten -23         -      3 -10 -29 -45,8%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten) -6  2 -1  13  9           -     

Genormaliseerde EBIT  254  14 -28  60  299 22,4%

Genormaliseerde EBITDA  297  13 -34  74  351 23,9%

Genormaliseerde EBITDA-marge 44,5% 45,5% -129 bp

Europa 3Q14 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

3Q15 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 11 912 -51                -      167 12 029 1,4%

waarvan AB InBev eigen bieren 11 447 -51                -      190 11 585 1,7%

Opbrengsten 1 313 -8 -301  122 1 126 9,4%

Kostprijs verkochte goederen -546  2  127 -41 -457 -7,4%

Brutowinst  768 -7 -173  83  670 10,8%

Distributiekosten -126 -1  30 -13 -109 -10,3%

Verkoop- en marketingkosten -287         -      65 -24 -246 -8,4%

Administratieve kosten -72         -      19 -10 -63 -13,4%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  7         -                    -     -4  3 -52,3%

Genormaliseerde EBIT  289 -7 -59  32  255 11,4%

Genormaliseerde EBITDA  400 -7 -84  35  344 9,0%

Genormaliseerde EBITDA-marge 30,5% 30,6% -12 bp

Azië 3Q14 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

3Q15 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 27 527  298                -     -405 27 420 -1,5%

Opbrengsten 1 626 -19 -62  70 1 615 4,4%

Kostprijs verkochte goederen -804 -2  27 -2 -781 -0,3%

Brutowinst  822 -21 -36  68  833 8,4%

Distributiekosten -141 -1  5  5 -131 3,6%

Verkoop- en marketingkosten -365 -5  13 -35 -393 -9,7%

Administratieve kosten -103  21  3  5 -73 6,9%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  25  2 -1           -      25 1,6%

Genormaliseerde EBIT  237 -4 -15  43  262 18,0%

Genormaliseerde EBITDA  395 -3 -18  35  410 8,9%

Genormaliseerde EBITDA-marge 24,3% 25,4% 107 bp

Globale Export en 

Holdingmaatschappijen

3Q14 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

3Q15 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 2 187 -441                -      202 1 949 11,6%

Opbrengsten  614 -48 -68  7  505 1,1%

Kostprijs verkochte goederen -420  21  46  28 -326 6,9%

Brutowinst  194 -28 -22  34  179 20,6%

Distributiekosten -48  2  1 -8 -54 -18,9%

Verkoop- en marketingkosten -50  1  10 -22 -60 -45,2%

Administratieve kosten -106         -      11 -8 -103 -8,0%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  6 -1                -      3  8 55,1%

Genormaliseerde EBIT -2 -26 -1 -2 -30 -7,2%

Genormaliseerde EBITDA  38 -26 -4 -1  7 -8,1%
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Bijlage 2

AB InBev Wereldwijd 9M14 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

9M15 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 345 646 2 316                 -     -2 069 345 893 -0,6%

waarvan AB InBev eigen bieren 309 359 2 769                 -     -703 311 425 -0,2%

Opbrengsten 35 045 -245 -4 018 2 098 32 881 6,1%

Kostprijs verkochte goederen -14 120  141 1 457 -585 -13 106 -4,2%

Brutowinst 20 925 -104 -2 561 1 514 19 775 7,3%

Distributiekosten -3 424 -4  477 -263 -3 214 -7,7%

Verkoop- en marketingkosten -5 415 -77  618 -292 -5 166 -5,4%

Administratieve kosten -2 010  56  280 -204 -1 878 -10,5%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten) 1 000 -266 -161  139  712 19,0%

Genormaliseerde EBIT 11 076 -394 -1 347  894 10 229 8,4%

Genormaliseerde EBITDA 13 476 -371 -1 660 1 081 12 526 8,3%

Genormaliseerde EBITDA-marge 38,5% 38,1% 78 bp

Noord-Amerika 9M14 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

9M15 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 92 805 -491                 -     -1 479 90 834 -1,6%

Opbrengsten 12 297 -136 -203              -     11 959           -     

Kostprijs verkochte goederen -4 867  114  46  35 -4 673 0,7%

Brutowinst 7 430 -22 -156  35 7 286 0,5%

Distributiekosten -1 003 -1  38 -28 -994 -2,7%

Verkoop- en marketingkosten -1 635 -2  29 -112 -1 720 -6,8%

Administratieve kosten -356 -4  8 -30 -382 -8,3%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  276 -252                 -      2  25 8,9%

Genormaliseerde EBIT 4 711 -282 -82 -132 4 215 -3,0%

Genormaliseerde EBITDA 5 267 -281 -88 -126 4 772 -2,5%

Genormaliseerde EBITDA-marge 42,8% 39,9% -104 bp

Mexico 9M14 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

9M15 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 28 954        -                     -     1 721 30 675 5,9%

Opbrengsten 3 471 -323 -524  317 2 941 10,1%

Kostprijs verkochte goederen -1 058  159  138 -15 -775 -1,6%

Brutowinst 2 412 -164 -386  303 2 165 13,5%

Distributiekosten -344  23  53 -32 -299 -10,0%

Verkoop- en marketingkosten -595  30  91 -36 -510 -6,4%

Administratieve kosten -339  16  49  1 -273 0,4%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  179 -15 -29  27  162 16,7%

Genormaliseerde EBIT 1 314 -110 -222  263 1 245 21,9%

Genormaliseerde EBITDA 1 630 -118 -267  254 1 499 16,8%

Genormaliseerde EBITDA-marge 47,0% 51,0% 293 bp

Latijns-Amerika Noord 9M14 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

9M15 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 89 173  16                 -     -1 025 88 165 -1,1%

Opbrengsten 7 814  2 -1 944  738 6 609 9,4%

Kostprijs verkochte goederen -2 708 -1  653 -246 -2 302 -9,1%

Brutowinst 5 105  1 -1 291  492 4 307 9,6%

Distributiekosten -1 035        -      262 -95 -868 -9,2%

Verkoop- en marketingkosten -1 011        -      227  10 -774 1,0%

Administratieve kosten -385        -      115 -112 -382 -29,0%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  435        -     -130  93  398 21,3%

Genormaliseerde EBIT 3 110  1 -817  388 2 682 12,5%

Genormaliseerde EBITDA 3 671  1 -970  514 3 217 14,0%

Genormaliseerde EBITDA-marge 47,0% 48,7% 196 bp
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Bijlage 2

Latijns-Amerika Zuid 9M14 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

9M15 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 25 779  72                 -     -169 25 682 -0,7%

Opbrengsten 1 979  32 -239  613 2 386 30,5%

Kostprijs verkochte goederen -741 -11  96 -246 -902 -32,8%

Brutowinst 1 238  21 -143  367 1 483 29,2%

Distributiekosten -202  2  26 -54 -228 -26,9%

Verkoop- en marketingkosten -240 -1  31 -72 -282 -30,2%

Administratieve kosten -72        -      10 -33 -95 -46,5%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten) -12  4 -1  17  9           -     

Genormaliseerde EBIT  712  27 -77  225  887 30,5%

Genormaliseerde EBITDA  839  26 -91  258 1 032 29,8%

Genormaliseerde EBITDA-marge 42,4% 43,3% -23 bp

Europa 9M14 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

9M15 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 34 146 -92                 -     -1 369 32 686 -4,0%

waarvan AB InBev eigen bieren 32 845 -92                 -     -1 270 31 483 -3,9%

Opbrengsten 3 796 -25 -853  130 3 048 3,5%

Kostprijs verkochte goederen -1 615  3  373 -16 -1 254 -1,0%

Brutowinst 2 181 -22 -479  115 1 795 5,3%

Distributiekosten -375 -2  88 -24 -312 -6,3%

Verkoop- en marketingkosten -865 -1  192 -10 -684 -1,2%

Administratieve kosten -254        -      64 -27 -217 -10,5%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  15        -      1 -8  8 -53,4%

Genormaliseerde EBIT  702 -24 -134  46  590 6,8%

Genormaliseerde EBITDA 1 032 -24 -210  45  843 4,5%

Genormaliseerde EBITDA-marge 27,2% 27,7% 27 bp

Azië 9M14 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

9M15 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 67 062 5 737                 -     -93 72 706 -0,1%

Opbrengsten 3 976  319 -98  239 4 437 6,1%

Kostprijs verkochte goederen -1 956 -174  43 -85 -2 172 -4,3%

Brutowinst 2 020  145 -55  154 2 264 7,8%

Distributiekosten -329 -33  8 -9 -362 -2,6%

Verkoop- en marketingkosten -892 -105  21 -61 -1 038 -6,9%

Administratieve kosten -275  44  4 -1 -228 -0,4%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  84  3 -1  4  90 5,3%

Genormaliseerde EBIT  607  54 -22  88  727 14,3%

Genormaliseerde EBITDA  999  84 -28  117 1 172 11,6%

Genormaliseerde EBITDA-marge 25,1% 26,4% 134 bp

Globale Export en 

Holdingmaatschappijen

9M14 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

9M15 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 7 726 -2 926                 -      345 5 146 7,2%

Opbrengsten 1 712 -114 -157  61 1 502 3,8%

Kostprijs verkochte goederen -1 174  51  107 -11 -1 028 -1,0%

Brutowinst  538 -63 -50  49  474 10,4%

Distributiekosten -136  6  1 -22 -152 -17,3%

Verkoop- en marketingkosten -178  3  27 -10 -158 -5,9%

Administratieve kosten -328        -      31 -3 -300 -1,0%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  23 -4 -2  3  19 13,6%

Genormaliseerde EBIT -80 -59  6  16 -117 11,3%

Genormaliseerde EBITDA  38 -59 -5  18 -8 87,2%


