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Anheuser-Busch InBev publiceert resultaten voor het derde 
kwartaal en de eerste negen maanden van 2016  

HOOGTEPUNTEN 
 

 Opbrengsten: De opbrengsten stegen met 2,8% in 3Q16 en met 3,3% in 9M16. De opbrengsten per 
hl groeiden met 3,8% in het kwartaal, waarbij de positieve effecten van onze initiatieven op het vlak 
van opbrengstenbeheer en premiumisatie gedeeltelijk teniet gedaan werden door de resultaten in 
Brazilië. Bij een constante geografische basis stegen de opbrengsten per hl met 3,7% in 3Q16. De 
opbrengsten per hl groeiden met 4,8% in 9M16 en met 4,4% bij een constante geografische basis.  

 Volume: In 3Q16 namen de totale volumes met 0,9% af, terwijl ons volume eigen bieren met 0,2% 
daalde. Het lagere volume eigen bieren was vooral te wijten aan een daling met 4,1% in Brazilië ten 
gevolge van een zwakke industrie en moeilijke vergelijkbare cijfers ten opzichte van 3Q15, die 
gedeeltelijk gecompenseerd werden door goede volumegroei in Mexico. In 9M16 namen de totale 
volumes met 1,4% af, terwijl ons volume eigen bieren met 0,7% daalde. 

 Wereldwijde merken: De gecombineerde opbrengsten van onze drie wereldwijde merken, Corona, 
Stella Artois en Budweiser, stegen met 8,7% in het kwartaal. Dit resultaat was vooral te danken aan 
Corona, dat een groei van 14,8% kende, terwijl Stella Artois met 12,2% groeide. Budweiser steeg met 
4,8% in het kwartaal. In 9M16 namen de gecombineerde opbrengsten van onze wereldwijde merken 
met 7,8% toe. 

 Kostprijs Verkochte Goederen (KVG): In 3Q16 steeg de KVG met 3,9% en met 4,9% per hl, onder 
impuls van ongunstige wisselkoersafdekkingen in Brazilië, die gedeeltelijk gecompenseerd werden 
door goede resultaten in de VS. Bij een constante geografische basis steeg de KVG per hl in 3Q16 
met 5,3%. In 9M16 steeg de KVG met 2,2% en met 3,7% per hl. Bij een constante geografische basis 
steeg de KVG per hl met 3,3% in 9M16. 

 De EBITDA daalde in 3Q16 met 2,0% tot 4 032 miljoen USD ten gevolge van de heel zwakke 
resultaten in Brazilië. De EBITDA-marge daalde in 3Q16 met 178 basispunten tot 36,3%. In 9M16 
steeg de EBITDA met 1,5% en nam de EBITDA-marge 65 basispunten af tot 36,7%. 

 Netto financiële kosten: De netto financiële kosten (exclusief eenmalige netto financiële kosten) 
bedroegen 1 226 miljoen USD in 3Q16 vergeleken met 810 miljoen USD in 3Q15. Deze stijging was 
vooral te wijten aan de bijkomende netto interestkosten ten gevolge van de uitgifte van obligaties in 
1Q16 in verband met de voorfinanciering van de combinatie met SABMiller. De netto financiële 
kosten bedroegen 3 171 miljoen USD in 9M16 tegenover 1 273 miljoen USD in 9M15. 

 Belastingen: In 3Q16 bedroegen de belastingen 225 miljoen USD met een genormaliseerde 
effectieve aanslagvoet (EAV) van 11,7% tegenover een belastinguitgave van 795 miljoen USD in 
3Q15 met een genormaliseerde EAV van 26,8%. De genormaliseerde EAV ondervond in 3Q16 een 
positieve impact van de rapportage van niet eerder opgenomen uitgestelde belastingvorderingen op 
overgedragen verliezen en van de afboeking van uitgestelde belastingvorderingen conform een 
verandering in de fiscale wetgeving van Argentinië. De genormaliseerde EAV voor 9M16 bedroeg 
18,2% tegenover 20,5% in 9M15. 

 Winst: De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van 
AB InBev bedroeg 1 363 miljoen USD in 3Q16 in vergelijking met 1 673 miljoen USD in 3Q15, waarbij 
de organische daling in EBITDA, hogere netto financiële kosten en ongunstige valuta-
omrekeningsverschillen gedeeltelijk gecompenseerd werden door lagere belastingen. De 
genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van AB InBev 
bedroeg 3 934 miljoen USD in 9M16, in vergelijking met 5 952 miljoen USD in 9M15. 

 Winst per aandeel: De genormaliseerde winst per aandeel (WPA) daalde van 1,02 USD in 3Q15 tot 
0,83 USD in 3Q16 en daalde van 3,63 USD in 9M15 tot 2,40 USD in 9M16. 

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. 

Tenzij anders aangegeven, zijn onderstaande toelichtingen gebaseerd op interne groeicijfers en verwijzen ze naar 3Q16 en 9M16 vergeleken met 
dezelfde periode vorig jaar. Zie pagina 19 voor belangrijke opmerkingen en disclaimers. 
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 Interimdividend: De Raad van Bestuur van AB InBev heeft een interimdividend goedgekeurd van 
1,60 EUR per aandeel voor boekjaar 2016. De details van de ex-coupondata, de registratiedata en de 
betalingsdata zijn terug te vinden op pagina 16. 

 Combinatie met SABMiller: Op 10 oktober hebben we de succesvolle voltooiing van de combinatie 
met SABMiller aangekondigd. We verwelkomen onze nieuwe collega's van harte en kijken ernaar uit 
met hen samen te werken om een vlotte integratie te verzekeren.  

 

 

 
  

 

  

Tabel 1.  Geconsolideerde resultaten (miljoen USD)

3Q15 3Q16 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 121 731 121 027 -0,9%

AB InBev eigen bieren 110 927 111 070 -0,2%

Niet-biervolumes 9 961 9 158 -8,1%

Producten van derden 842 798 -16,5%

Opbrengsten 11 376 11 109 2,8%

Brutowinst 6 932 6 716 2,1%

Brutomarge 60,9% 60,5% -43 bps

Genormaliseerde EBITDA 4 403 4 032 -2,0%

Genormaliseerde EBITDA-marge 38,7% 36,3% -178 bps

Genormaliseerde EBIT 3 634 3 214 -5,0%

Genormaliseerde EBIT-marge 31,9% 28,9% -239 bps

Winst toe te rekenen aan houders 

van AB InBev eigen-vermogensinstrumenten 1 375  557

Genormaliseerde winst toe te rekenen aan houders 

van AB InBev eigen-vermogensinstrumenten 1 673 1 363

Winst per aandeel (USD) 0,84 0,34

Winst per aandeel vóór eenmalige 

opbrengsten/(kosten) (USD) 1,02 0,83

9M15 9M16 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 345 893 340 803 -1,4%

AB InBev eigen bieren 311 425 309 950 -0,7%

Niet-biervolumes 31 956 28 461 -7,8%

Producten van derden 2 512 2 392 -10,7%

Opbrengsten 32 881 31 315 3,3%

Brutowinst 19 775 18 920 4,0%

Brutomarge 60,1% 60,4% 43 bps

Genormaliseerde EBITDA 12 526 11 505 1,5%

Genormaliseerde EBITDA-marge 38,1% 36,7% -65 bps

Genormaliseerde EBIT 10 229 9 129 -1,0%

Genormaliseerde EBIT-marge 31,1% 29,2% -129 bps

Winst toe te rekenen aan houders 

van AB InBev eigen-vermogensinstrumenten 5 985  842

Genormaliseerde winst toe te rekenen aan houders 

van AB InBev eigen-vermogensinstrumenten 5 952 3 934

Winst per aandeel (USD) 3,65 0,51

Winst per aandeel vóór eenmalige 

opbrengsten/(kosten) (USD) 3,63 2,40
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COMMENTAAR VAN HET MANAGEMENT 
 

De meeste van onze markten hebben solide resultaten op het vlak van volume, opbrengsten en EBITDA 
neergezet in 3Q16. Deze resultaten werden echter negatief beïnvloed door een heel zwak kwartaal in 
Brazilië ten gevolge van de uitdagende consumentenomgeving, moeilijke vergelijkbare volumecijfers 
versus 3Q15 en de impact van ongunstige transactionele wisselkoersafdekkingen op de kostprijs 
verkochte goederen. Op het vlak van interne groei werden volgende resultaten bereikt, met en zonder 
Brazilië: 

 
 
Onze drie wereldwijde merken, Corona, Stella Artois en Budweiser, blijven sterk groeien met een stijging 
van de opbrengsten met 8,7% in het kwartaal en 7,8% in 9M16.  

Wat onze vier belangrijkste markten betreft: 
 

(i) VS: de verkoop aan kleinhandelaars (VAK) gecorrigeerd voor het aantal verkoopdagen in de 
sector is volgens onze schattingen met 2,6% gedaald in het kwartaal door de timing van de 
Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag (4 juli) en een vertraging in het segment van de 
ambachtelijke bieren. Onze eigen VAK daalde met 3,8%. Michelob ULTRA en onze above 
premium-merken blijven het goed doen met een lage eencijferige stijging van de VAK, terwijl 
Bud Light onder druk blijft staan met een gemiddelde eencijferige daling van de VAK. De 
verkoop aan groothandelaars (VAG) nam met 2,5% af in het kwartaal. De netto opbrengsten 
daalden lichtjes in het kwartaal terwijl de netto opbrengsten per hl een solide groei met 2,3% 
neerzetten en zo de volumedaling hielpen compenseren. De EBITDA groeide met 0,9% in het 
kwartaal en de marge steeg met 48 basispunten. 
 

(ii) Mexico: Mexico blijft sterke resultaten neerzetten. Onze eigen volumes stegen met 9,6% onder 
impuls van een gunstige consumentenomgeving en onze eigen commerciële initiatieven, die 
voor nieuwe consumptiegelegenheden zorgen. De netto opbrengsten zijn met 12,0% 
toegenomen terwijl de netto opbrengsten per hl met 2,2% gegroeid zijn. De EBITDA is met 5,8% 
gegroeid. 

 

Tabel 2. Volumes (duizend hls)

3Q15 Scope Interne 3Q16

groei Totale 

volume

Volume eigen 

bieren

Noord-Amerika 32 419 280 -787 31 912 -2,4% -2,4%

Mexico 10 684 -                   1 024 11 708 9,6% 9,6%

Latijns-Amerika Noord 29 405 288 -1 342 28 352 -4,5% -3,5%

Latijns-Amerika Zuid 7 825 12 - 132 7 705 -1,7% 1,5%

Europa 12 028 -56 -387 11 586 -3,2% -2,6%

Azië 27 420 95 321 27 836 1,2% 1,5%

Globale Export en Holdingmaatschappijen 1 949 -188 166 1 927 9,4% 9,4%

AB InBev Wereldwijd 121 731 431 -1 135 121 027 -0,9% -0,2%

          Interne groei

9M15 Scope Interne 9M16

groei Totale 

volume

Volume eigen 

bieren

Noord-Amerika 90 834 485 - 968 90 351 -1,1% -1,1%

Mexico 30 675 -                   2 995 33 670 9,8% 9,7%

Latijns-Amerika Noord 88 165 875 -4 916 84 124 -5,5% -5,7%

Latijns-Amerika Zuid 25 682 -1 048 -1 710 22 924 -6,9% -3,3%

Europa 32 686 -221 - 336 32 129 -1,0% -0,4%

Azië 72 706 398 - 209 72 894 -0,3% -0,1%

Globale Export en Holdingmaatschappijen 5 146 -632  198 4 711 4,4% 4,4%

AB InBev Wereldwijd 345 893 -144 -4 946 340 803 -1,4% -0,7%

          Interne groei

3Q16 Totaal 3Q16 AB InBev 9M16 Totaal 9M16 AB InBev

AB InBev (excl. Brazilië) AB InBev (excl. Brazilië)

Volumes eigen bieren -0,2% +0,7% -0,7% +0,6%

Netto-opbrengsten +2,8% +4,7% +3,3% +4,7%

EBITDA -2,0% +6,6% +1,5% +6,3%
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(iii) Brazilië: De resultaten in Brazilië waren heel zwak in 3Q16. Onze biervolumes daalden met 
4,1% in het kwartaal door aanhoudende druk op het beschikbare consumenteninkomen. We 
werden ook geconfronteerd met moeilijke vergelijkbare cijfers door een groei van de 
biervolumes met 3,5% in 3Q15.  

 

De netto opbrengsten daalden met 6,8% in het kwartaal en de netto opbrengsten per hl namen 
met 1,2% af, voornamelijk door onze beslissing om onze prijsaanpassingen dit jaar in het vierde 
kwartaal uit te voeren in plaats van in het derde kwartaal zoals vorig jaar. Daarnaast gebruiken 
we als onderdeel van onze strategie op het vlak van opbrengstenbeheer onze volledige 
portefeuille aan verpakkingen en merken om aantrekkelijke, meer concurrerende 
consumentenprijspunten te bereiken. Dit initiatief omvat de uitbreiding van ons aanbod aan 
herbruikbare glazen flessen (HGF's), in het bijzonder in supermarkten, waar dit formaat nu goed 
is voor 25% van ons volume. Hoewel HGF's de netto opbrengsten per hl negatief beïnvloeden, 
hebben ze een positief effect op zowel de EBITDA als de marge. We hebben onze 
opbrengstenstrategie niet veranderd. Onze strategie blijft bestaan uit prijsstijgingen in lijn met de 
inflatie, met doorrekening van toekomstige toenames van belastingen.  
 
Hoewel 2016 een heel uitdagend jaar was in Brazilië, blijven we optimistisch over de toekomst 
van onze activiteiten. We verwachten dat gunstige demografische ontwikkelingen, het 
wegwerken van regionale verschillen in het inkomen per hoofd van de bevolking en de vraag 
van de consument naar innovatieve en premiumproducten zullen helpen om lange-termijn groei 
aan te drijven.  
 

 

(iv) China: De sectorvolumes in China bleven volgens onze schattingen in essentie stabiel in het 
kwartaal. Onze eigen volumes blijven het niettemin beter doen dan de sector en groeiden met 
1,6% in het kwartaal ten gevolge van onze focus op de sneller groeiende segmenten van core 
plus, premium en super premium. De netto opbrengsten stegen met 6,3%, terwijl de netto 
opbrengsten per hl een groei van 4,6% kenden dankzij een gunstige merkenmix. De EBITDA 
steeg met 25,3% in 3Q16 ten gevolge van de opbrengstengroei en goede resultaten op het vlak 
van de kostprijs verkochte goederen.  
 

Combinatie met SABMiller 

We zijn zeer tevreden met de succesvolle voltooiing van onze combinatie met SABMiller. De rationale is 
ongelooflijk boeiend. De combinatie brengt twee fantastische bedrijven samen om de eerste echt 
wereldwijde brouwer te vormen en één van de leidinggevende bedrijven van consumentenproducten ter 
wereld. Het gecombineerde bedrijf heeft een leidinggevende positie in de meeste grote winstpools ter 
wereld en een rijke portefeuille met 7 van de 10 meest waardevolle biermerken ter wereld.  

De twee geografische voetafdrukken zijn complementair en zullen AB InBev een sterkere aanwezigheid 
geven in belangrijke opkomende regio's met aantrekkelijke groeivooruitzichten, zoals Afrika en       
Latijns-Amerika, wat de sterke aanwezigheid van het bedrijf op ontwikkelde markten ondersteunt. 

De portefeuille van wereldwijde merken, multilandenmerken en lokale merken van de gecombineerde 
bedrijven zal ook meer mogelijkheden bieden aan consumenten van overal om te genieten en te proeven 
van de beste bieren ter wereld. We zijn enthousiast om het talent, de expertise en de inzichten van de 
twee bedrijven samen te brengen teneinde onze merken te laten groeien en innovaties te ontwikkelen die 
de consumentenervaring verbeteren.  

We willen onze nieuwe collega’s over de hele wereld welkom heten en kijken ernaar uit om met hen 
samen te werken om een vlotte integratie en uitdagende lange-termijn groei te verzekeren. 
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VOORUITZICHTEN VOOR 2016 
 

Tenzij anders vermeld, verwijzen de vooruitzichten voor 2016 naar AB InBev afzonderlijk, zonder 
rekening te houden met de impact van de combinatie met SABMiller. 

Vergelijkende basisgegevens van het gecombineerde bedrijf voor 4Q15, 1Q16, 2Q16 en 3Q16 zullen 
vóór het einde van het jaar vrijgegeven worden. 

 

(i) Volume en opbrengsten: 

 Heel AB InBev: We passen onze verwachting inzake opbrengsten per hl aan. We gingen er 
voorheen van uit dat de netto opbrengsten per hl bij een constante geografische basis een 
organische groei zouden kennen die hoger zou zijn dan de inflatie. Gezien de zwakke 
resultaten in Brazilië verwachten we nu groei in lijn met de inflatie. 

 In de VS: We verwachten dat de sectorvolumes in FY16 in de lijn zullen liggen van de trend 
van de eerste negen maanden van 2016. We verwachten dat onze eigen verkoop aan 
groothandelaars (VAG) en verkoop aan kleinhandelaars (VAK) naar elkaar toe zullen evolueren 
op jaarbasis. We verwachten een verdere verbetering van onze resultaten op het vlak van netto 
opbrengsten per hectoliter, ondersteund door een gunstige merkenmix. 

 In Mexico: We verwachten opnieuw een jaar van solide groei van de sectorvolumes onder 
impuls van een gunstige macro-omgeving en onze eigen commerciële initiatieven. 

 In Brazilië: We verwachten niet langer ons streven naar stabiele netto opbrengsten in Brazilië 
voor het volledige jaar te halen, door een omgeving van lage sectorvolumes en moeilijke 
vergelijkbare cijfers inzake de netto opbrengsten per hl ten opzichte van 4Q15. 

 In China: We verwachten dat de sectorvolumes in FY16 onder druk zullen blijven staan. We 
verwachten dat onze eigen volumes het beter zullen doen dan de sector dankzij onze premium- 
en superpremiummerken. 

(ii) Kostprijs Verkochte Goederen: We verwachten dat de KVG per hl bij een constante geografische 
basis een lage eencijferige groei zal kennen onder impuls van ongunstige valuta-
omrekeningsverschillen en groei van onze premiummerken. 

(iii) Distributiekosten: We passen onze verwachting voor onze distributiekosten per hl aan. We gingen 
er voorheen van uit dat de distributiekosten per hl een hoge eencijferige stijging zouden kennen in 
FY16. We verwachten nu dat de distributiekosten per hl een gemiddelde eencijferige tot hoge 
eencijferige groei zullen kennen over het volledige jaar. 

(iv) Verkoop- en marketinginvesteringen: We blijven op lange termijn investeren in onze merken en 
wereldwijde platforms. We verwachten dat de verkoop- en marketinginvesteringen in FY16 een 
hoge eencijferige tot een lage dubbelcijferige groei zullen kennen. In lijn met deze verwachting 
gaan we ervan uit dat de verkoop- en marketinginvesteringen in 4Q16 in essentie stabiel gaan 
blijven ten opzichte van 4Q15. 

(v) Netto financiële kosten: We verwachten dat de gemiddelde coupon op de nettoschuld voor het 
gecombineerde bedrijf in 4Q16 tussen 3,5% en 4,0% zal bedragen. De netto interestkosten voor 
pensioenen en de periodetoerekeningskosten zullen naar verwachting respectievelijk circa 30 en 
120 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 in FY16 tussen 22% en 24% 
zal liggen. Voor alle duidelijkheid, deze verwachting houdt geen rekening met de impact van de 
combinatie met SABMiller, maar wel met de impact van de financiering van de aankoopprijs, 
waarvoor naar verwachting geen fiscale aftrek gerapporteerd zal worden. De verwachting inzake 
de genormaliseerde EAV voor het gecombineerde bedrijf voor FY17 en toekomstige jaren zal 
meegedeeld worden wanneer de resultaten voor FY16 gepubliceerd worden. 

(vii) Netto investeringsuitgaven: We verwachten dat de netto investeringsuitgaven in FY16 ongeveer 
3,7 miljard USD zullen bedragen. 



 

6 

 

Brussel / 28 oktober 2016 / 7u00 CET 

ab-inbev.com 

Persbericht 

(viii) Schuld: Ongeveer een derde van AB InBevs bruto schuld is uitgedrukt in andere valuta dan de 
Amerikaanse dollar, hoofdzakelijk in Euro. Onze optimale kapitaalstructuur blijft een verhouding 
tussen de nettoschuld en de EBITDA van rond de 2x. Schuldafbouw tot ongeveer dit niveau is een 
prioriteit. 

(ix) Dividenden: We blijven ervan uitgaan dat de dividenden na verloop van tijd zullen toenemen, ook 
al wordt verwacht dat de groei beperkt zal blijven gezien het belang van schuldafbouw. 
 
 
 

OVERZICHT VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN 
 
Verenigde Staten 
 

Kritieke prestatie-indicatoren 

 

 

We schatten dat de verkoop aan kleinhandelaars (VAK) gecorrigeerd voor het aantal verkoopdagen in de 
sector in de Verenigde Staten met 2,6% gedaald is in 3Q16 ten gevolge van de timing van de 
Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag (4 juli) en een vertraging in het segment van de ambachtelijke 
bieren. We schatten dat de leveringen aan kleinhandelaars (VAK) in de sector met 0,8% gedaald zijn in 
9M16. Onze eigen leveringen aan kleinhandelaars (VAK) gecorrigeerd voor het aantal verkoopdagen 
daalden met 3,8% in het kwartaal wegens een zwakke sector en de iets vroegere timing van onze 
prijsaanpassingen vergeleken met 3Q15. Onze VAK daalde met 1,9% in 9M16. Onze verkoop aan 
groothandelaars (VAG) is met 2,5% gedaald in 3Q16 en met 1,1% in 9M16. We verwachten nog steeds 
dat de VAK en de VAG naar elkaar toe zullen evolueren op jaarbasis.  

We schatten dat ons totale marktaandeel, gebaseerd op de VAK, met ongeveer 55 basispunten is 
gedaald in het kwartaal, en met 45 basispunten in 9M16. Het marktaandeelresultaat voor 9M16 is een 
verbetering met ongeveer 20 basispunten ten opzichte van de trend in FY15.  

De VAK voor Bud Light kende een gemiddelde eencijferige daling in het kwartaal, waarbij het merk naar 
schatting in totaal ongeveer 65 basispunten marktaandeel verloren is in het kwartaal. We schatten dat het 
marktaandeel in 9M16 met ongeveer 50 basispunten is afgenomen. We blijven investeren in Bud Light; 
we maken nu de overgang van de Bud Light Party-campagne en we zullen ons partnerschap met de NFL 
gebruiken om de volume- en marktaandeeltrends van het merk te helpen verbeteren en het jaar af te 
sluiten met een impuls voor een sterke start in 2017.  

Onze marketingcampagne voor Budweiser, die rond de kwaliteit en geschiedenis van het merk 
opgebouwd is, werd in 3Q16 voortgezet en bevatte het succesvolle “America”-verpakkingsinitiatief, 
ondersteund door bijkomende media-investeringen. De VAK voor Budweiser kende een gemiddelde 
eencijferige daling in het kwartaal ten gevolge van een zwakke sector en een lage eencijferige daling in 
9M16. Het geschatte totale marktaandeel van het merk is zowel in 3Q16 als in 9M16 met ongeveer       
20 basispunten gedaald, wat in lijn is met recente trends.  

Tabel 3. Verenigde Staten (miljoen USD)

3Q15 3Q16 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 29 668 28 979 -2,5%

Opbrengsten 3 735 3 745 -0,3%

Genormaliseerde EBITDA 1 508 1 519 0,9%

Genormaliseerde EBITDA-marge 40,4% 40,6% 48 bps

9M15 9M16 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 83 528 82 514 -1,1%

Opbrengsten 10 591 10 650 0,7%

Genormaliseerde EBITDA 4 245 4 326 2,6%

Genormaliseerde EBITDA-marge 40,1% 40,6% 76 bps
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Onze portefeuille van above premium-merken blijft het heel goed doen. De VAK kende een lage 
eencijferige stijging in het kwartaal en een gemiddelde eencijferige stijging in 9M16, waarbij het totale 
marktaandeel op basis van onze schattingen met ongeveer 45 basispunten is toegenomen in 3Q16 en 
met 50 basispunten in 9M16. Michelob ULTRA blijft een voortrekkersrol spelen met een volumestijging 
met meer dan 15% in 3Q16 en met meer dan 20% in 9M16. Het merk heeft nu de afgelopen zes 
kwartalen meer marktaandeel veroverd dan eender welk ander merk in de bierindustrie. De volumes van 
Stella Artois en Goose Island blijven het ook goed doen met een stijging met dubbele cijfers in 9M16. 
Estrella Jalisco, een geïmporteerd Mexicaans bier dat in de eerste helft van 2016 gelanceerd werd, doet 
het heel goed, in het bijzonder in de sleutelmarkt Californië. 

De Amerikaanse bieropbrengsten per hl stegen met 2,3% in het kwartaal, vooral dankzij onze initiatieven 
op het vlak van opbrengstenbeheer en een positieve merkenmix en met 1,8% in 9M16.  De Amerikaanse 
EBITDA steeg met 0,9% tot 1 519 miljoen USD in 3Q16 met een sterk resultaat voor de kostprijs 
verkochte goederen dankzij gunstige grondstofprijzen en efficiëntieverbeteringen in de brouwerijen die 
een marginale daling van de inkomsten compenseerden. De Amerikaanse EBITDA steeg in 9M16 met 
2,6% tot 4 326 miljoen USD. De EBITDA-marge nam met 48 basispunten toe tot 40,6% in 3Q16 en steeg 
met 76 basispunten tot 40,6% in 9M16. 

Mexico 

 

Kritieke prestatie-indicatoren 

 

 

Onze activiteiten in Mexico blijven sterke resultaten boeken. Onze eigen volumes zijn met 9,6% gestegen 
in 3Q16 dankzij een gunstige consumentenomgeving en onze eigen commerciële initiatieven. Al onze 
belangrijke merken hebben een stevige volumegroei gerealiseerd, in het bijzonder Bud Light en Victoria. 
Onze grootste merken reageren goed op bijkomende verkoop- en marketinginvesteringen, waarbij er 
nieuwe consumptiegelegenheden gecreëerd worden en de consumptie per hoofd van de bevolking 
toeneemt.  

De opbrengsten per hl stegen met 2,2% in 3Q16 en met 2,4% in 9M16. In Mexico is de EBITDA in het 
kwartaal met 5,8% gestegen tot 419 miljoen USD dankzij het sterke opbrengstenresultaat, dat gedeeltelijk 
teniet gedaan werd door bijkomende investeringen in onze merken en ongunstige transactionele 
wisselkoersafdekkingen die een impact hadden op de kostprijs verkochte goederen. De EBITDA-marge 
daalde met 263 basispunten tot 43,9%. In 9M16 steeg de EBITDA met 7,4% tot 1 291 miljoen USD, 
terwijl de EBITDA-marge met 219 basispunten afnam tot 46,1%. 

 
 
  

Tabel 4. Mexico (miljoen USD)

3Q15 3Q16 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 10 684 11 708 9,6%

Opbrengsten  993  955 12,0%

Genormaliseerde EBITDA  513  419 5,8%

Genormaliseerde EBITDA-marge 51,7% 43,9% -263 bps

9M15 9M16 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 30 675 33 670 9,8%

Opbrengsten 2 941 2 802 12,4%

Genormaliseerde EBITDA 1 499 1 291 7,4%

Genormaliseerde EBITDA-marge 51,0% 46,1% -219 bps
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Brazilië 
 
Kritieke prestatie-indicatoren 

 

 

Onze resultaten voor 3Q16 in Brazilië waren zeer zwak ten gevolge van een uitdagende 
consumentenomgeving, moeilijke vergelijkbare volumecijfers versus 3Q15 en de impact van ongunstige 
transactionele wisselkoersafdekkingen op de kostprijs verkochte goederen. 

We schatten dat de volumes van de biersector met ongeveer 3% gedaald zijn in 3Q16 met aanzienlijke 
volatiliteit in het kwartaal ten gevolge van aanhoudende prijsgevoeligheid van de consument. Hoewel de 
biermarkt heel competitief blijft, schatten we dat onze marktaandeeltrends ononderbroken verbeterd zijn 
ten opzichte van 2Q16.  

Ondanks de zwakke sector blijven we ernaar streven om onze activiteiten op lange termijn verder uit te 
bouwen. Onze belangrijkste commerciële prioriteiten omvatten: de perceptie en de gezondheid van onze 
core-merken bevorderen, de groei versnellen van onze portefeuille aan premiummerken en merken die 
nauw bij de biercategorie aansluiten, de trends op het vlak van thuisconsumptie vormgeven door het 
gewicht van herbruikbare glazen verpakkingen voor thuisgebruik te vergroten, en gelegenheden voor 
consumptie buitenshuis verbeteren door bestaande en nieuwe marketingtroeven te benutten.  

Ons totaal volume daalde met 5,1% in het kwartaal, waarbij het biervolume met 4,1% afnam en het 
frisdrankvolume met 8,1% verminderde, ten gevolge van aanhoudende druk op het beschikbare 
consumenteninkomen. We werden ook geconfronteerd met moeilijke vergelijkbare cijfers met een groei 
van de biervolumes met 3,5% in 3Q15. In 9M16 daalde ons totale volume met 6,2%, waarbij het 
biervolume met 6,4% afnam en het volume frisdranken een daling van 5,7% kende. 

De netto opbrengsten daalden met 6,8% in het kwartaal, terwijl de bieropbrengsten per hl afnamen met 
1,2%. Dit was vooral het gevolg van onze beslissing om prijsaanpassingen door te voeren in het vierde 
kwartaal van dit jaar, in plaats van in het derde kwartaal zoals vorig jaar. Daarnaast gebruiken we als 
onderdeel van onze strategie op het vlak van opbrengstenbeheer onze volledige portefeuille aan 
verpakkingen en merken om aantrekkelijke, meer concurrerende consumentenprijspunten te bereiken. Dit 
initiatief omvat de uitbreiding van ons aanbod aan herbruikbare glazen flessen (HGF's), in het bijzonder in 
supermarkten, waar dit formaat nu goed is voor 25% van ons volume. Hoewel HGF's de netto 
opbrengsten per hl negatief beïnvloeden, hebben ze een positief effect op zowel de EBITDA als de 
marge. We hebben onze opbrengstenstrategie niet veranderd. Onze strategie blijft bestaan uit 
prijsstijgingen in lijn met de inflatie, met doorrekening van toekomstige toenames van belastingen. 

  

De EBITDA in Brazilië daalde in 3Q16 met 33% tot 647 miljoen USD en de marge nam                             
1 415 basispunten af tot 37,8%. Dit resultaat was te wijten aan een daling in de opbrengsten en aan de 
verwachte impact op de kostprijs verkochte goederen van de ongunstige transactionele 

Tabel 5. Brazilië (miljoen USD)

3Q15 3Q16 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 27 064 25 688 -5,1%

Bier volumes 20 371 19 538 -4,1%

Niet-bier volumes 6 693 6 150 -8,1%

Opbrengsten 1 861 1 713 -6,8%

Genormaliseerde EBITDA  935  647 -33,0%

Genormaliseerde EBITDA-marge 50,2% 37,8% -1415 bps

9M15 9M16 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 81 677 76 618 -6,2%

Bier volumes 60 951 57 065 -6,4%

Niet-bier volumes 20 726 19 553 -5,7%

Opbrengsten 5 892 4 862 -3,1%

Genormaliseerde EBITDA 2 942 2 165 -13,6%

Genormaliseerde EBITDA-marge 49,9% 44,5% -540 bps
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wisselkoersafdekkingen gekoppeld aan de devaluatie van de Braziliaanse real in de tweede helft van 
2015. Deze ongunstige trend in onze afdekkingen zal zich naar verwachting voortzetten in 4Q16, waarna 
deze zal afnemen tegen medio 2017.  

De EBITDA in Brazilië daalde in 9M16 met 13,6% tot 2 165 miljoen USD en de EBITDA-marge nam    
540 basispunten af tot 44,5%. 

 
China 
 
Kritieke prestatie-indicatoren 

 

 

We schatten dat de sectorvolumes in China in essentie stabiel gebleven zijn in het kwartaal. Volgens 
onze schattingen zijn de sectorvolumes met ongeveer 4,0% gedaald in 9M16, ten gevolge van de 
aanhoudende economische malaise, waarbij de daling vooral in het segment van de goedkope merken 
en de core-merken voelbaar was. Ons volume eigen bieren is met 1,6% gestegen in het kwartaal en met 
0,5% gedaald in 9M16. Volgens onze schattingen is ons marktaandeel met ongeveer 30 basispunten 
gestegen in het kwartaal en bedroeg het aldus gemiddeld 19,0%. 

We blijven geloven dat de segmenten core plus, premium en super premium op lange termijn het meeste 
groeipotentieel in de sector hebben. Onze Budweiser-volumes kenden een hoge eencijferige groei in 
3Q16 onder impuls van ons Made for Music-platform. De sterke groei van onze superpremiummerken 
heeft zich ook voortgezet in het kwartaal, in het bijzonder voor Corona.  

De opbrengsten per hl groeiden met 4,6% in het kwartaal, dankzij de groei van Budweiser en onze 
portefeuille superpremiummerken, alsook een verbeterde regionale mix.  

De EBITDA in China steeg in 3Q16 met 25,3% tot 340 miljoen USD. Die stijging was vooral het gevolg 
van de opbrengstengroei maar ook van goede resultaten op het vlak van de kostprijs verkochte goederen 
dankzij gunstige grondstofprijzen. De EBITDA-marge steeg met meer dan 400 basispunten tot 27,5% in 
het kwartaal. In 9M16 steeg de EBITDA in China met 18,9% tot 973 miljoen USD, terwijl de EBITDA-
marge 28,9% bedroeg. 

 

  

Tabel 6. China (miljoen USD)

3Q15 3Q16 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 23 533 23 914 1,6%

Opbrengsten 1 237 1 238 6,3%

Genormaliseerde EBITDA  288  340 25,3%

Genormaliseerde EBITDA-marge 23,3% 27,5% 417 bps

9M15 9M16 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 62 278 62 056 -0,5%

Opbrengsten 3 401 3 363 3,9%

Genormaliseerde EBITDA  856  973 18,9%

Genormaliseerde EBITDA-marge 25,2% 28,9% 364 bps
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Hoogtepunten van onze andere markten 
 

Onze biervolumes in Canada zijn met 1,3% gedaald in 3Q16 wegens zwakke resultaten van de sector, 
waarbij ons marktaandeel volgens onze schattingen stabiel gebleven is. Onze opbrengsten bleven stabiel 
ten opzichte van 3Q15, en de opbrengsten per hl kenden een lichte stijging met 1,3% ten gevolge van 
onze initiatieven op het vlak van opbrengstenbeheer en de mix aan premiummerken.  

Ons volume eigen bieren in Europa daalde met 2,6% in het kwartaal, met een stijging van de netto 
opbrengsten met 3,1%, vooral dankzij de groei van onze premiummerken. Eigen biervolumes in       
West-Europa stegen met bijna 3,0% in 3Q16, vooral dankzij onze prestaties in Frankrijk, het VK, 
Spanje en Italië. In het VK kende het volume van onze eigen producten een lage eencijferige stijging 
onder impuls van sterke resultaten van Budweiser en Corona. Het volume eigen bieren in België kende 
een gemiddelde eencijferige daling onder invloed van een zwakke sector. In Duitsland kende het volume 
eigen bieren een lage eencijferige stijging dankzij sterke prestaties van Beck’s en Franziskaner. De 
biervolumes in Rusland kenden een dubbelcijferige daling in het kwartaal die vooral te maken had met 
marktaandeelverliezen binnen onze core-merken en goedkope merken. 

In Latijns-Amerika Zuid stegen de biervolumes met 1,4% in het kwartaal. Die stijging was vooral te 
danken aan dubbelcijferige groei in Bolivia, Chili en Paraguay, die gedeeltelijk teniet werd gedaan door 
een volumedaling in Argentinië ten gevolge van een zwakke consumentenomgeving.  

In Zuid-Korea kenden de biervolumes een lage eencijferige daling in het kwartaal, maar hebben we wel 
marktaandeel veroverd, op basis van onze schattingen. Dit resultaat was vooral het gevolg van onze 
succesvolle Cass-activeringen in de zomer en een nieuwe marketingcampagne voor Stella Artois.  
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GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 
 

 

Opbrengsten 
De geconsolideerde opbrengsten stegen met 2,8% in 3Q16 en met 3,3% in 9M16. De opbrengsten per hl 
groeiden met 3,8% in het kwartaal, waarbij de positieve effecten van onze initiatieven op het vlak van 
opbrengstenbeheer en premiumisatie gedeeltelijk teniet gedaan werden door onze resultaten in Brazilië, 
die een negatieve impact ondervonden van de timing van onze prijsaanpassingen en van een grotere mix 
van herbruikbare glazen flessen (HGF's). Bij een constante geografische basis stegen de opbrengsten 
per hl met 3,7% in 3Q16. De opbrengsten per hl groeiden met 4,8% in 9M16 en met 4,4% bij een 
constante geografische basis  
 
 

Tabel 7. Geconsolideerde resultatenrekening (miljoen USD)

3Q15 3Q16 Interne

groei

Opbrengsten 11 376 11 109 2,8%

Kostprijs verkochte goederen -4 444 -4 393 -3,9%

Brutowinst 6 932 6 716 2,1%

Distributiekosten -1 089 -1 095 -6,8%

Verkoop- en marketingkosten -1 823 -1 957 -12,6%

Administratieve kosten - 615 - 597 1,6%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  229  147 -14,5%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 

vóór eenmalige opbrengsten/(kosten) 3 634 3 214 -5,0%

Eenmalige opbrengsten/(kosten) boven EBIT 66 -138

Netto financiële opbrengsten/ (kosten) - 810 -1 226

Eenmalige netto financiële opbrengsten/ (kosten) - 327 - 678

Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen 4 3

Belastingen - 795 - 225

Winst 1 772 950

Winst toerekenbaar aan minderheidsbelangen  397  394

Winst toerekenbaar aan houders 

van AB InBev eigen-vermogensinstrumenten 1 375  557

Genormaliseerde EBITDA 4 403 4 032 -2,0%

Genormaliseerde winst toe te rekenen aan houders van AB InBev 

eigen-vermogensinstrumenten 1 673 1 363

9M15 9M16 Interne

groei

Opbrengsten 32 881 31 315 3,3%

Kostprijs verkochte goederen -13 106 -12 395 -2,2%

Brutowinst 19 775 18 920 4,0%

Distributiekosten -3 214 -3 059 -5,4%

Verkoop- en marketingkosten -5 166 -5 525 -15,0%

Administratieve kosten -1 878 -1 776 0,6%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  712  569 5,7%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 

vóór eenmalige opbrengsten/(kosten) 10 229 9 129 -1,0%

Eenmalige opbrengsten/(kosten) boven EBIT  77 - 276

Netto financiële opbrengsten/ (kosten) -1 273 -3 171

Eenmalige netto financiële opbrengsten/ (kosten)  8 -2 846

Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen  12  5

Belastingen -1 920 -1 059

Winst 7 133 1 780

Winst toerekenbaar aan minderheidsbelangen 1 148  938

Winst toerekenbaar aan houders 

van AB InBev eigen-vermogensinstrumenten 5 985  842

Genormaliseerde EBITDA 12 526 11 505 1,5%

Genormaliseerde winst toe te rekenen aan houders van AB InBev 

eigen-vermogensinstrumenten 5 952 3 934
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Kostprijs Verkochte Goederen (KVG) 
De totale Kostprijs Verkochte Goederen steeg met 3,9% in 3Q16 en met 4,9% per hl ten gevolge van 
ongunstige transactionele wisselkoersafdekkingen in Brazilië en een ongunstige productmix van 
premiummerken, welke gedeeltelijk gecompenseerd werden door besparingen bij aankoopactiviteiten, 
efficiëntieverbeteringen en een grotere mix van grondstoffen uit onze verticale activiteiten. Bij een 
constante geografische basis steeg de KVG per hl met 5,3%. In 9M16 steeg de KVG met 2,2%, en met 
3,7% per hl. Bij een constante geografische basis steeg de KVG per hl met 3,3% in 9M16. 
 
Distributiekosten  
De distributiekosten stegen met 6,8% en met 7,8% per hl. De stijging ten opzichte van 3Q15 was het 
gevolg van de toename van eigen distributie in Brazilië, die ruimschoots gecompenseerd werd door de 
stijging van de netto opbrengsten, de groei van onze premiummerken en merken die nauw aansluiten bij 
de biercategorie, en inflatiestijgingen in Latijns-Amerika Zuid. Deze stijgingen werden deels 
gecompenseerd door strenge kostenbeheersing en efficiëntieverbeteringen. De distributiekosten stegen 
in 9M16 met 5,4%, en met 6,9% per hl. 
 
Verkoop- en marketinginvesteringen  
De verkoop- en marketinginvesteringen stegen met 12,6% in 3Q16 onder impuls van betere 
ondersteuning van onze merken, onze initiatieven op het vlak van premiumisatie en de uitbreiding van de 
categorie merken die nauw aansluiten bij de biercategorie, en met 15,0% in 9M16. We verwachten dat de 
verkoop- en marketinginvesteringen in FY16 een hoge eencijferige tot een lage dubbelcijferige groei 
zullen kennen. Op basis van die verwachting gaan we ervan uit dat de verkoop- en 
marketinginvesteringen in 4Q16 in essentie stabiel zullen blijven ten opzichte van 4Q15.  
 
Administratieve kosten  
De administratieve kosten daalden met 1,6% in het kwartaal en met 0,6% in 9M16.  
 
Overige bedrijfsopbrengsten  
De overige bedrijfsopbrengsten daalden met 14,5% tot 147 miljoen USD in 3Q16 wegens lagere 
overheidssubsidies gekoppeld aan onze lagere opbrengsten in Brazilië. De overige bedrijfsopbrengsten 
stegen met 5,7% tot 569 miljoen USD in 9M16. 
 
Eenmalige opbrengsten en kosten boven EBIT 

 

Het genormaliseerde bedrijfsresultaat is exclusief 138 miljoen USD aan eenmalige kosten in 3Q16, vooral 
ten gevolge van acquisitiekosten in verband met de combinatie met SABMiller alsook 
reorganisatiekosten. 
 

  

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

3Q15 3Q16 9M15 9M16

Herstructurering (inclusief bijzondere waardeverminderingen) -37 -29 -91 -92

Gerechtelijke schikking -3                      -     -80                      -     

Verwervingskosten van bedrijfscombinaties                  -     -105 -4 -183

Verkoop van activiteiten en activa (inclusief bijzondere waardeverminderingen) 106 -4 252 -2

Impact op bedrijfsresultaat 66 -138 77 -276
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Netto financiële opbrengsten/(kosten)  

 

 

De netto financiële kosten (exclusief eenmalige netto financiële kosten) bedroegen 1 226 miljoen USD 
in 3Q16 vergeleken met 810 miljoen USD in 3Q15. Deze stijging was vooral te wijten aan de bijkomende 
netto interestkosten die het gevolg zijn van de uitgifte van obligaties in 1Q16 in verband met de 
voorfinanciering van de combinatie met SABMiller. De overige financiële resultaten omvatten een 
negatieve aanpassing aan de marktwaarde van 57 miljoen USD in 3Q16 verbonden met de afdekking 
van onze op aandelen gebaseerde betalingsprogramma's, vergeleken met een verlies van 585 miljoen 
USD in 3Q15. De overige financiële resultaten in 3Q16 omvatten ook lagere wisselkoerswinsten dan in 
3Q15.  
 
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 kosten bedroegen 678 miljoen USD in 3Q16 tegenover 327 miljoen USD 
in 3Q15. De eenmalige netto financiële kosten voor 3Q16 omvatten een negatieve aanpassing aan de 
marktwaarde van 594 miljoen USD gelinkt aan het deel van de wisselkoersafdekking van de aankoopprijs 
van de combinatie met SABMiller dat niet voor hedge accounting in aanmerking komt overeenkomstig de 
IFRS-regels.  
 
Het resultaat voor 3Q16 omvat ook een negatieve aanpassing aan de marktwaarde op afgeleide 
instrumenten aangegaan ter afdekking van het instrument voor uitgestelde aandelen dat uitgegeven werd 
in het kader van een transactie die verband hield met de combinatie met Grupo Modelo, en afgeleide 
instrumenten aangegaan ter afdekking van een deel van de beperkte aandelen die in verband met de 
combinatie met SABMiller uitgegeven werden. Een overzicht van het aantal aandelen die opgenomen zijn 
in de afdekking van het instrument voor uitgestelde aandelen en van de beperkte aandelen wordt samen 
met de start- en slotkoers van de aandelen weergegeven in tabel 12.  
 

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

3Q15 3Q16 9M15 9M16

Netto-interestkosten -338 -881 -1 098 -2 428

Netto-interestkosten voor pensioenen -29 -24 -89 -83

Periode toerekeningkosten -94 -143 -243 -406

Overige financiële resultaten -349 -178 157 -254

Netto financiële opbrengsten/ (kosten) -810 -1 226 -1 273 -3 171

Tabel 10. Afdekking van op aandelen gebaseerde betalingsprogramma's

3Q15 3Q16 9M15 9M16

Aandelenkoers per begin kwartaal (euro per aandeel) 107,50 117,60 93,86 114,40

Aandelenkoers per einde kwartaal (euro per aandeel) 94,92 116,60 94,92 116,60

Aantal eigen-vermogeninstrumenten per einde periode (miljoen) 35,5 44,2 35,5 44,2

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

3Q15 3Q16 9M15 9M16

Aanpassing aan marktwaarde (Grupo Modelo instrument voor uitgestelde 

aandelen) -327 -22 8 124

Aanpassing aan marktwaarde (deel van de afdekking van het wisselkoersrisico van 

de aankoopprijs, aangegaan in het kader van de combinatie met SABMiller, dat 

niet in aanmerking kwam voor hedge accounting)

                 -     - 594                      -     -2 959

Andere aanpassing aan marktwaarde (Beperkte aandelen en euro obligaties)                  -     -17                      -     276

Overige                  -     -45                      -     -287

Eenmalige netto financiële opbrengsten/ (kosten) -327 - 678 8 -2 846



 

14 

 

Brussel / 28 oktober 2016 / 7u00 CET 

ab-inbev.com 

Persbericht 

De overige eenmalige netto financiële kosten van 45 miljoen USD in 3Q16 hebben vooral te maken met 
bereidstellingsprovisies voor de gecommitteerde senior overname kredietfaciliteiten van 2015 die op het 
einde van het kwartaal onbenut waren.  
 

 

 

Belastingen 

 

In 3Q16 bedroegen de belastingen 225 miljoen USD met een genormaliseerde effectieve aanslagvoet 
(EAV) van 11,7% tegenover 795 miljoen USD aan belastingen in 3Q15 en een genormaliseerde EAV van 
26,8%. De genormaliseerde EAV ondervond een positieve impact van de rapportage van niet eerder 
opgenomen uitgestelde belastingvorderingen op overgedragen verliezen en van de afboeking van 
uitgestelde belastingvorderingen conform een verandering in de fiscale wetgeving van Argentinië. Het 
verschil tussen de genormaliseerde EAV in 3Q16 en 3Q15 is ook deels te wijten aan de schommeling in 
de aanpassing aan marktwaarde verbonden met de afdekking van onze op aandelen gebaseerde 
betalingsprogramma’s tussen de twee kwartalen. 
 
De stijging van de gerapporteerde EAV van 21,2% in 9M15 tot 37,4% in 9M16 is vooral het gevolg van de 
ongunstige impact van de negatieve aanpassing aan marktwaarde in verband met de afdekking van de 
aankoopprijs van de combinatie met SABMiller op de winst vóór belastingen. 
 
Winst toerekenbaar aan minderheidsbelangen 

De winst toerekenbaar aan minderheidsbelangen daalde van 397 miljoen USD in 3Q15 tot  
394 miljoen USD in 3Q16 door de ongunstige bedrijfsprestaties van Brazilië in het derde kwartaal, die 
gecompenseerd werden door gunstige wisselkoerseffecten. 
 

Genormaliseerde winst en winst 

 

De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van AB InBev 
bedroeg 1 363 miljoen USD in 3Q16 in vergelijking met 1 673 miljoen USD in 3Q15, waarbij de 
organische EBITDA-daling, hogere netto financiële kosten en ongunstige valuta-omrekeningsverschillen 
gedeeltelijk gecompenseerd werden door lagere belastingen. De genormaliseerde winst toerekenbaar 
aan houders van eigenvermogensinstrumenten van AB InBev bedroeg 3 934 miljoen USD in 9M16, in 
vergelijking met 5 952 miljoen USD in 9M15. 

  

Tabel 12. Afdekking van uitgestelde aandelen instrumenten en van beperkten aandelen die uitgegeven zullen worden

3Q15 3Q16 9M15 9M16

Aandelenkoers per begin kwartaal (euro per aandeel) 107,50 117,60 93,86 114,40

Aandelenkoers per einde kwartaal (euro per aandeel) 94,92 116,60 94,92 116,60

Aantal uitgestelde aandelen instrumenten per einde periode (miljoen) 23,1 38,1 23,1 38,1

Tabel 13. Belastingen  (miljoen USD)

3Q15 3Q16 9M15 9M16

Belastingen 795 225 1 920 1 059

Effectieve Aanslagvoet 31,0% 19,2% 21,2% 37,4%

Genormaliseerde Effectieve Aanslagvoet 26,8% 11,7% 20,5% 18,2%

Tabel 14. Genormaliseerde winst toe te rekenen aan houders van AB InBev eigen-vermogensinstrumenten (miljoen USD)

3Q15 3Q16 9M15 9M16

Winst toe te rekenen aan houders 

van AB InBev eigen-vermogensinstrumenten 1 375  557 5 985  842

Eenmalige opbrengsten en kosten, na belastingen, toerekenbaar aan houders van 

AB InBev eigen-vermogensinstrumenten - 29  128 - 25  246

Eenmalige financiële kosten, na belastingen, toerekenbaar aan houders van AB 

InBev eigen-vermogensinstrumenten  327  678 - 8 2 846

Genormaliseerde winst toe te rekenen aan houders 

van AB InBev eigen-vermogensinstrumenten 1 673 1 363 5 952 3 934
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Genormaliseerde en basis-WPA 

 

De genormaliseerde winst per aandeel (WPA) daalde van 1,02 USD in 3Q15 tot 0,83 USD in 3Q16, 
waarbij de organische EBITDA-daling, hogere netto financiële kosten en ongunstige valuta-
omrekeningsverschillen gedeeltelijk gecompenseerd werden door lagere belastingen.  
 
Indien geen rekening gehouden wordt met de impact van ongunstige valuta-omrekeningsverschillen, de 
aanpassing aan marktwaarde verbonden met de afdekking van onze op aandelen gebaseerde 
compensatieprogramma’s en de netto kostprijs van de voorfinanciering van de aankoopprijs van 
SABMiller, daalde de genormaliseerde WPA van 1,38 USD in 3Q15 tot 1,21 USD in 3Q16. 
 

 
 

Tabel 15. Winst per aandeel (USD)

3Q15 3Q16 9M15 9M16

Basis-WPA 0,84 0,34 3,65 0,51

Eenmalige opbrengsten en kosten, na belastingen, toerekenbaar aan houders van 

AB InBev eigen-vermogensinstrumenten, per aandeel                -0,02 0,08                    -0,02 0,15

Eenmalige financiële kosten, na belastingen, toerekenbaar aan houders van AB 

InBev eigen-vermogensinstrumenten, per aandeel 0,20 0,41 0,00 1,73

Genormaliseerde WPA 1,02 0,83 3,63 2,40

Tabel 16. Reconciliatie - Genormaliseerde netto winst per aandeel  (USD)

3Q15 3Q16 9M15 9M16

Genormaliseerde EBIT toerekenbaar aan houders van AB InBev eigen-

vermogensinstrumenten1 1,89 1,83 5,30 5,27

Belastingen1 -0,39 -0,17 -0,96 -0,68

Overige1 -0,12 -0,45 -0,73 -1,35

Genormaliseerde WPA voor wisselkoes-effect, aanpassing aan marktwaarde en  

voorfinanciering van de aankoopprijs van SABMiller
1,38 1,21 3,61 3,24

Jaar-op-jaar wisselkoers-effect -0,06 -0,25

Nettokostprijs van de voorfinanciering van de aankoopprijs van SABMiller -0,28 -0,74

Aanpassing aan marktwaarde (afdekking van onze op aandelen gebaseerde 

betalingsprogramma’s) -0,36 -0,04 0,02 0,15

Genormaliseerde WPA 1,02 0,83 3,63 2,40

1
aan 2015 wisselkoers

Tabel 17. Reconciliatie - Gewone winst per aandeel (USD)

3Q15 3Q16 9M15 9M16

EBIT toerekenbaar aan houders van AB InBev eigen-vermogensinstrumenten1 1,95 1,68 5,38 5,10

Belastingen1 -0,44 -0,20 -1,01 -0,67

Overige1 -0,11 -0,30 -0,74 -1,25

Basis-WPA voor wisselkoes-effect, aanpassing aan marktwaarde en  

voorfinanciering van de aankoopprijs van SABMiller
1,40 1,18 3,63 3,18

Jaar-op-jaar wisselkoers-effect -0,06 -0,25

Nettokostprijs van de voorfinanciering van de aankoopprijs van SABMiller -0,28 -0,74

Aanpassing aan marktwaarde (afdekking van onze op aandelen gebaseerde 

betalingsprogramma’s)
-0,36 -0,04 0,02 0,15

Aanpassing aan marktwaarde (Grupo Modelo instrument voor uitgestelde aandelen) -0,20 -0,01 0,00 0,08

Aanpassing aan marktwaarde (deel van de afdekking van het wisselkoersrisico van de 

aankoopprijs, aangegaan in het kader van de combinatie met SABMiller, dat niet in 

aanmerking kwam voor hedge accounting)

-0,36 -1,80

Andere aanpassing aan marktwaarde (Afgeleide instrumenten aangegaan ter afdekking 

van een deel van de voorwaardelijke aandelen die uitgegeven zouden worden als ook de 

afdekking in US dollar van de 13,25 miljard euro aan obligaties uitgegeven in maart)

-0,01 0,17

Versnelde periodetoerekeningskosten na de annulering van de Senior Overname 

Kredietfaciliteiten uit 2015 en bereidstellingsprovisies
-0,02 -0,17

Verwervingskosten van bedrijfscombinaties -0,06 -0,11

Basis-WPA 0,84 0,34 3,65 0,51

1
aan 2015 wisselkoers
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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 in 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 EBIT hanteert, kan afwijken van de 
definitie die gebruikt wordt door andere bedrijven. 
 

INTERIMDIVIDEND 
 

De Raad van Bestuur van AB InBev heeft een interimdividend goedgekeurd van 1,60 EUR per aandeel 
voor boekjaar 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

3Q15 3Q16 9M15 9M16

Winst toerekenbaar aan houders van AB InBev eigen-

vermogensinstrumenten 1 375  557 5 985  842

Minderheidsbelangen  397  394 1 148  938

Winst 1 772  950 7 133 1 780

Belastingen  795  225 1 920 1 059

Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen - 4 - 3 - 12 - 5

Netto financiële (opbrengsten)/ kosten  810 1 226 1 273 3 171

Eenmalige netto financiële (opbrengsten)/ kosten  327  678 - 8 2 846

Eenmalige (opbrengsten)/kosten boven EBIT

(inclusief eenmalige bijzondere waardeverminderingen) - 66  138 - 77  276

Bedrijfsresultaat (EBIT) vóór eenmalige (opbrengsten)/kosten 3 634 3 214 10 229 9 129

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen  770  818 2 297 2 377

Genormaliseerde EBITDA 4 403 4 032 12 526 11 505

Tabel 18. Reconciliatie van genormaliseerde EBITDA en winst toerekenbaar aan houders van  AB InBev eigen-vermogensinstrumenten

 (miljoen USD)

Ex-coupon datum Registratie datum Betaal datum

Euronext: ABI 15 november 2016 16 november 2016 17 november 2016

MEXBOL: ABI 15 november 2016 16 november 2016 17 november 2016

JSE: ANB 15 november 2016 18 november 2016 21 november 2016

NYSE: BUD (ADR programma) 14 november 2016 16 november 2016 8 december 2016

Tijdslijn dividend
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RECENTE GEBEURTENISSEN 
 

1. Voltooiing van de combinatie met SABMiller plc ("SABMiller") 
 

Op 10 oktober 2016 heeft Anheuser-Busch InBev SA/NV (“AB InBev”, voorheen Newbelco SA/NV 
(“Newbelco”)) de succesvolle voltooiing van de bedrijfscombinatie met SABMiller aangekondigd.  
  
Het gecombineerde bedrijf zal nu in nagenoeg elke belangrijke biermarkt actief zijn, een uitgebreide 
portefeuille hebben die wereldwijde merken, multilandenmerken en lokale merken omvat en op die 
manier meer keuzemogelijkheden bieden voor de klant overal ter wereld. De klant zal voordeel 
ondervinden van het brede distributienetwerk en de sterke expertise in merkenopbouw. Het bedrijf zal 
ook verder haar activiteiten ontwikkelen in samenwerking met haar leveranciers en de beste bieren 
blijven brouwen door gebruik te maken van de beste ingrediënten.  
 
AB InBev zal nu ook voordeel ondervinden van een meer geografisch gediversifieerd platform, met 
een sterke aanwezigheid in belangrijke opkomende regio’s met sterke groeivooruitzichten, zoals 
Afrika en Latijns-Amerika. De groeiopportuniteiten in deze groeimarkten zullen de stabiliteit en kracht 
van de sterke aanwezigheid van het bedrijf in ontwikkelde markten ondersteunen.  

 
2.   Trading update SABMiller 
 

De wijziging van zeggenschap over SABMiller vond plaats op 8 oktober 2016. Bijgevolg bevatten de 
resultaten van AB InBev voor 3Q16 geen resultaten van de behouden activiteiten van SABMiller.  
 
De onderstaande tabel en de bijhorende toelichtingen geven de volume- en opbrengstresultaten van 
de behouden activiteiten van SABMiller weer voor de drie maanden eindigend op 30 september 2016 
en worden louter ter informatie gegeven. De tabel is exclusief: 

 

(i) alle joint ventures en geassocieerde ondernemingen van SABMiller  
(ii) activiteiten en belangen in joint ventures die na de voltooiing van de combinatie verkocht 

werden 
(iii) activiteiten die te koop aangeboden worden (Centraal- en Oost-Europa) 

 

 
 

De totale volumes van de behouden activiteiten namen in 3Q16 met 3% af, waarbij het volume 
pilsbier met 2% gedaald is. De netto opbrengsten stegen met 5% in 3Q16.  
 

Latijns-Amerika 
 

De opbrengsten in Colombia kenden een lage eencijferige groei in het kwartaal ten gevolge van 
initiatieven op het vlak van opbrengstenbeheer en ondersteund door onze premiummerken. De 
pilsvolumes kenden een lage eencijferige daling, vooral ten gevolge van een transportstaking in juli 
en moeilijke vergelijkbare cijfers ten opzichte van 3Q15. In Peru kenden de opbrengsten een lage 
eencijferige groei in 3Q16. Onze pilsvolumes kenden eveneens een lage eencijferige stijging, vooral 
dankzij de sterke resultaten van Cristal en Cusqueña. De opbrengsten in Ecuador daalden met 
dubbele cijfers in het kwartaal ten gevolge van pilsvolumes die negatief beïnvloed werden door de 

Tabel 19. Volumes van behouden activiteiten (duizend hls) en netto-opbrengsen (miljoen USD)

3Q16 3Q16 3Q16 Interne

Totaal Pilsbier Totaal Pilsbier Netto- groei

Volume Volume Volume Volume Opbrengsten

Latijns-Amerika 16 007 10 981 -2% -1% 1 250 3%

Azië 2 579 2 556 -5% -5%  391 2%

Afrika 23 190 10 253 -3% -3% 1 463 10%

Andere Markten  274  265 5% 5%  42 10%

Totaal behouden activiteiten 42 050 24 055 -3% -2% 3 145 5%

Interne groei
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recente aardbeving en prijsaanpassingen gekoppeld aan belastingverhogingen. In Panama kenden 
de opbrengsten en volumes een dubbelcijferige groei in 3Q16, voortbouwend op het herstel dat in het 
vorige kwartaal een aanvang nam. Honduras realiseerde ook een dubbelcijferige groei van het 
volume pilsbier in het kwartaal dankzij sterke prestaties zowel in het horecasegment als in het 
thuisverbruiksegment. 
 
Azië 
 

In Australië kenden de opbrengsten een lage eencijferige stijging in het kwartaal, die voornamelijk 
het gevolg was van initiatieven op het vlak van opbrengstenbeheer en positieve effecten van de mix. 
De pilsvolumes kenden een lage eencijferige groei in het kwartaal, waarbij de groei binnen de 
merkenfamilie Great Northern de achteruitgang van onze reguliere merken Victoria Bitter en Carlton 
Draught compenseerde. 
  
Afrika 
 

De resultaten in 3Q16 werden negatief beïnvloed door het zwakke macro-economische klimaat op 
talrijke markten. De volumes in Zuid-Afrika waren zwak door een slappe economie en de timing van 
onze prijsstijging in het voorgaande jaar. De opbrengsten kenden echter een gemiddelde eencijferige 
groei in het kwartaal onder impuls van onze initiatieven op het vlak van opbrengstenbeheer en de 
groei van onze portefeuille aan premiummerken, met als belangrijkste groeier Castle Lite. In 
Tanzania kenden de opbrengsten een lage eencijferige groei waarbij de druk op het beschikbare 
consumenteninkomen gedeeltelijk gecompenseerd werd door een positieve mix. De activiteiten in 
Nigeria bleven het goed doen met een dubbelcijferige stijging van de opbrengsten in het kwartaal 
dankzij hogere pilsvolumes ten gevolge van een hogere capaciteit en dankzij een gunstige mix. In 
Mozambique werden de pilsvolumes negatief beïnvloed door de economische crisis, maar de 
opbrengsten stegen wel met dubbele cijfers dankzij prijsaanpassingen in lijn met de inflatie. Zambia 
kende een dubbelcijferige opbrengstengroei in het kwartaal, hoewel de volumes een gemiddelde 
eencijferige daling kenden, door zwakke volumes van traditioneel bier ten gevolge van een 
prijsverhoging. 

 
3.    Verkoop van activiteiten na de voltooiing van de combinatie met SABMiller 
 

Op 11 oktober 2016 heeft AB InBev aangekondigd dat ze de verkoop van haar belang in de 
merkenfamilies Peroni, Grolsch en Meantime aan Asahi Group Holdings Ltd., van haar belang in 
MillerCoors LLC aan Molson Coors Brewing Company, en van haar belang in China Resources Snow 
Breweries Limited aan China Resources Beer (Holdings) Company Limited afgerond had. 

 
4.    Coca-Cola Beverages Africa (“CCBA”) 

Op 11 oktober heeft The Coca-Cola Company AB InBev op de hoogte gebracht van haar voornemen 
om AB InBevs belang in CCBA te verwerven. AB InBev zal conform de contractuele afspraken met 
The Coca-Cola Company onderhandelen over de voorwaarden van de transactie.  

 
5.   Opname, annulering en terugbetaling van Gecommitteerde Senior Overname Kredietfaciliteiten  

Op 6 oktober 2016 nam het bedrijf 8,0 miljard USD op onder Termijnfaciliteit B en 10,0 miljard USD 
onder de Brugfaciliteit Overdrachten om de combinatie met SABMiller te financieren, en maakte 
bekend dat het bedrijf ook besloten had om 2,0 miljard USD van Termijnfaciliteit B vrijwillig te 
annuleren. Op 20 oktober 2016 heeft het bedrijf de Brugfaciliteit Overdrachten volledig terugbetaald 
en geannuleerd. Op datum van 24 oktober 2016 stond nog 8,0 miljard USD open onder 
Termijnfaciliteit B. 
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OPMERKINGEN 

 
De gerapporteerde cijfers van AB InBev voor 3Q16 en 3Q15 en voor 9M16 en 9M15 zijn gebaseerd op de niet-geauditeerde 
geconsolideerde tussentijdse 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 organische en genormaliseerde groeicijfers. 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 scopes. Scopes 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 Amerikaanse niet-bieractiviteiten. 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 organische 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 omwille van hun omvang of aard 
belangrijk zijn om tot een goed begrip te komen van de onderliggende duurzame prestaties van de onderneming. 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.  
 
De winst per aandeel voor 3Q16 en 9M16 is gebaseerd op een gewogen gemiddelde van 1 642 miljoen aandelen vergeleken met   
1 639 miljoen aandelen voor 3Q15 en 9M15. 

 
Wettelijke disclaimer 
Dit persbericht bevat “toekomstgerichte verklaringen”. Die verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en meningen 
van het management van Anheuser-Busch InBev met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen, en zijn 
uiteraard onderhevig aan onzekerheid en verandering van omstandigheden. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht 
omvatten onder andere verklaringen met betrekking tot Anheuser-Busch InBevs bedrijfscombinatie met SABMiller en andere 
verklaringen andere dan historische feiten. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen die typisch woorden bevatten 
zoals “zal”, “kan”, “zou”, “geloven”, “van plan zijn”, “verwacht”, “anticipeert”, “beoogt”, “schat”, “waarschijnlijk”, “voorziet” en 
soortgelijke bewoordingen. Alle verklaringen, behalve deze over historische feiten, zijn toekomstgerichte verklaringen. U mag niet 
overmatig vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die de huidige meningen van het management van Anheuser-Busch 
InBev weerspiegelen, verschillende risico’s en onzekerheden inhouden met betrekking tot Anheuser-Busch InBev en afhangen van 
vele factoren, waarvan sommige buiten de controle van Anheuser-Busch InBev liggen. Er zijn belangrijke factoren, risico’s en 
onzekerheden waardoor de daadwerkelijke uitkomsten en resultaten in belangrijke mate kunnen verschillen, met inbegrip van het 
vermogen om uit de bedrijfscombinatie met SABMiller synergieën te realiseren, de risico’s en onzekerheden met betrekking tot 
Anheuser-Busch InBev die beschreven worden onder Item 3.D van Anheuser-Busch InBevs jaarverslag op formulier 20-F (“Form 
20-F”), dat ingediend werd bij de US Securities and Exchange Commission (“SEC”) op 14 maart 2016, en de risico’s en 
onzekerheden met betrekking tot de combinatie met SABMiller die beschreven worden onder "Risicofactoren" in de 
Registratieverklaring op formulier F-4 ("Form F-4), dat ingediend werd bij de SEC op 26 augustus 2016. Andere onbekende of 
onvoorspelbare factoren zouden er kunnen voor zorgen dat de daadwerkelijke resultaten in belangrijke mate verschillen van de 
resultaten weergegeven in de toekomstgerichte verklaringen.  
 
De toekomstgerichte verklaringen moeten worden samengelezen met de andere waarschuwingen vervat in andere documenten, 
met inbegrip van Anheuser-Busch InBevs meest recente Form 20-F, Form F-4 en andere verslagen op Form 6-K, alsook alle 
andere documenten die Anheuser-Busch InBev of SABMiller openbaar hebben gemaakt. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit 
persbericht worden volledig bepaald door deze waarschuwingen en er kan geen zekerheid worden gegeven dat de daadwerkelijke 
resultaten of ontwikkelingen die Anheuser-Busch InBev anticipeert, zullen worden gerealiseerd of, zelfs indien substantieel 
gerealiseerd, deze de verwachte gevolgen of effecten zullen hebben op Anheuser-Busch InBev, haar activiteiten of operaties. Tenzij 
zoals vereist bij wet, wijst Anheuser-Busch InBev elke verplichting van de hand om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te 
werken of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. 
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De in tabel 1 (met uitzondering van de volume-informatie) en tabel 7 tot 9, 11, 14 tot 15 en 18 van dit persbericht vermelde 
financiële gegevens voor het derde kwartaal van 2016 (3Q16) en de eerste negen maanden van 2016 (9M16) 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 2016; deze gegevens werden nagezien door onze commissarissen Deloitte Bedrijfsrevisoren 
BCVBA volgens 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, 12 en 16 tot 17 zijn ontleend uit de onderliggende financiële staten op datum van en voor de periode van negen 
maanden eindigend op 30 september 2016 (met uitzondering van de volume-informatie).  

TEL 

 

Telefonische conferentie en webcast voor investeerders op vrijdag 28 oktober 

2016: 

 

15u00 Brussel / 14u00 Londen / 9u00 New York 

 

Registratiegegevens 

 

Webcast (enkel luisteren)  

http://event.on24.com/r.htm?e=1117088&s=1&k=070D9A7AAD46D2BF4302259F940EEF07  

 

Telefonische conferentie (met interactieve V&A) 

http://www.directeventreg.com/registration/event/21565424   

 

 

CONTACTPERSONEN ANHEUSER-BUSCH INBEV 
 
Media 
    

 
Investeerders 

Marianne Amssoms 
Tel: +1-212-573-9281 
E-mail: marianne.amssoms@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  
     

 
Lauren Abbott 
Tel: +1-212-573-9287 
E-mail: lauren.abbott@ab-inbev.com 
 
 

Heiko Vulsieck 
Tel: +32-16-27-68-88 
E-mail: heiko.vulsieck@ab-inbev.com 
 

 

  

TELEFONISCHE CONFERENTIE EN WEBCAST 

http://www.directeventreg.com/registration/event/21565424
mailto:graham.staley@ab-inbev.com
mailto:karen.couck@ab-inbev.com
mailto:heiko.vulsieck@ab-inbev.com
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Over Anheuser-Busch InBev  

Anheuser-Busch InBev is een beursgenoteerd bedrijf (Euronext: ABI) met hoofdzetel in Leuven, België, met secundaire noteringen 

op de Mexicaanse (MEXBOL: ANB) en Zuid-Afrikaanse (JSE: ANH) beurzen en met American Depositary Receipts op de New York 

Stock Exchange (NYSE: BUD). We koesteren de Droom om mensen samen te brengen voor een betere wereld. Bier, het 

oorspronkelijke sociale netwerk, brengt reeds sedert duizenden jaren mensen samen. We engageren ons om uitstekende merken te 

creëren die de tand des tijds doorstaan en de beste bieren te brouwen met de beste natuurlijke ingrediënten. Onze diverse 

portefeuille met ruim 400 biermerken omvat de wereldwijde merken Budweiser®, Corona® en Stella Artois®; multilandenmerken 

Beck’s®, Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden® en Leffe®; en lokale kampioenen zoals Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, 

Cass®, Chernigivske®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Klinskoye®, Michelob Ultra®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, 

Sedrin®, Sibirskaya Korona® en Skol®. Ons brouwerfgoed gaat meer dan 600 jaar terug en beslaat verschillende continenten en 

generaties. Van onze Europese roots in brouwerij Den Hoorn in Leuven, België. Tot de pioniersgeest van de Anheuser & Co-

brouwerij in St. Louis in de Verenigde Staten. Tot de oprichting van Castle Brewery in Zuid-Afrika tijdens de gold rush in 

Johannesburg. Tot Bohemia, de eerste brouwerij in Brazilië. We zijn geografisch gediversifieerd met een evenwichtige blootstelling 

aan ontwikkelde markten en groeimarkten en benutten de collectieve sterkte van ongeveer 200 000 medewerkers in meer dan      

50 landen wereldwijd. In 2015 realiseerde AB InBev op een gecombineerde pro-forma basis 55,5 miljard USD aan opbrengsten 

(exclusief joint ventures en geassocieerde ondernemingen).   
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Bijlage 1

AB InBev Wereldwijd 3Q15 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

3Q16 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 121 731  431 -                         -1 135 121 027 -0,9%

waarvan AB InBev eigen bieren 110 927  337 -                         - 193 111 070 -0,2%

Opbrengsten 11 376 -27 -553 313 11 109 2,8%

Kostprijs verkochte goederen -4 444 29 194 -169 -4 393 -3,9%

Brutowinst 6 932 2 -359 142 6 716 2,1%

Distributiekosten -1 089 -15 83 -73 -1 095 -6,8%

Verkoop- en marketingkosten -1 823 -4 99 -229 -1 957 -12,6%

Administratieve kosten - 615 -23 31 10 - 597 1,6%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  229 -51 -5 -26  147 -14,5%

Genormaliseerde EBIT 3 634 -91 -153 -176 3 214 -5,0%

Genormaliseerde EBITDA 4 403 -87 -200 -85 4 032 -2,0%

Genormaliseerde EBITDA-marge 38,7% 36,3% -178 bps

Noord-Amerika 3Q15 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

3Q16 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 32 418  280 -                         - 786 31 912 -2,4%

Opbrengsten 4 240 69 -9 -12 4 287 -0,3%

Kostprijs verkochte goederen -1 600 -36 2 56 -1 579 3,5%

Brutowinst 2 640 32 -7 44 2 709 1,7%

Distributiekosten - 338 -10 1               -     - 347 -0,2%

Verkoop- en marketingkosten - 635 -10 -                         -49 - 693 -7,8%

Administratieve kosten - 128 -19 -                                         3   - 143 2,3%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  5 -                  -                         4  10 67,7%

Genormaliseerde EBIT 1 544 -5 -5 2 1 536 0,1%

Genormaliseerde EBITDA 1 734 -1 -6 14 1 741 0,9%

Genormaliseerde EBITDA-marge 40,9% 40,6% 46 bps

Mexico 3Q15 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

3Q16 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 10 684 -                  -                         1 024 11 708 9,6%

Opbrengsten  993 -6 -150 118  955 12,0%

Kostprijs verkochte goederen - 267 -6 43 -43 - 272 -16,0%

Brutowinst  725 -12 -107 76  682 10,5%

Distributiekosten - 102 -                  15 -13 - 100 -12,3%

Verkoop- en marketingkosten - 168 11 26 -36 - 168 -22,8%

Administratieve kosten - 77 1 11 -3 - 69 -4,9%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  53 -53 1                         -4 - 3 -                  

Genormaliseerde EBIT  431 -55 -54 19  342 4,9%

Genormaliseerde EBITDA  513 -55 -66 26  419 5,8%

Genormaliseerde EBITDA-marge 51,7% 43,9% -263 bps

Latijns-Amerika Noord 3Q15 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

3Q16 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 29 406 288 -                         -1 342 28 352 -4,5%

Opbrengsten 2 125 36 -27 -113 2 022 -5,3%

Kostprijs verkochte goederen - 729 -23 32 -136 - 856 -18,5%

Brutowinst 1 396 13 5 -250 1 165 -17,8%

Distributiekosten - 281 -2 8 -23 - 299 -8,2%

Verkoop- en marketingkosten - 227 -2 8 -63 - 285 -27,7%

Administratieve kosten - 141 -2 2 37 - 104 26,1%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  124 -                                           - -28  95 -22,8%

Genormaliseerde EBIT  872 7                      23   -328  573 -37,4%

Genormaliseerde EBITDA 1 047 7 18 -302  769 -28,7%

Genormaliseerde EBITDA-marge 49,3% 38,0% -1216 bps
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Bijlage 1

Latijns-Amerika Zuid 3Q15 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

3Q16 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 7 825  12                          - - 132 7 705 -1,7%

Opbrengsten  772  2 -239 172  706 22,2%

Kostprijs verkochte goederen - 283               -     71 -29 - 241 -10,0%

Brutowinst  488 1 -168 144  465 29,4%

Distributiekosten - 75                   - 30 -22 - 68 -29,8%

Verkoop- en marketingkosten - 94                   1 32 -32 - 94 -35,2%

Administratieve kosten - 29                   - 10 -8 - 28 -28,0%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten) 9                   - -4 4 10 41,8%

Genormaliseerde EBIT  299 2 -101 84 286 28,0%

Genormaliseerde EBITDA  351 2 -118 101  335 28,7%

Genormaliseerde EBITDA-marge 45,5% 47,5% 241 bps

Europa 3Q15 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

3Q16 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 12 029 -55                          - -387 11 587 -3,2%

waarvan AB InBev eigen bieren 11 585 -55                          - -296 11 233 -2,6%

Opbrengsten 1 126                   - -61 35 1 101 3,1%

Kostprijs verkochte goederen - 457 - 3 30 -19 - 449 -4,2%

Brutowinst  670 -3 -32 16  652 2,4%

Distributiekosten - 109 - 2                          6 -12 - 118 -11,3%

Verkoop- en marketingkosten - 246                   - 13 6 - 227 2,4%

Administratieve kosten - 63                   - 2 -3 - 63 -4,1%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten) 3                                                2 -                         -3  3 -50,1%

Genormaliseerde EBIT  255 -2 -10 4  247 1,7%

Genormaliseerde EBITDA  344 -2 -14 9  336 2,5%

Genormaliseerde EBITDA-marge 30,6% 30,5% -19 bps

Azië 3Q15 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

3Q16 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 27 420 95 -                         321 27 836 1,2%

Opbrengsten 1 615 10 -69 81 1 635 5,0%

Kostprijs verkochte goederen -781 -5 34 16 -737 2,0%

Brutowinst 833 5 -36 97 898 11,6%

Distributiekosten -131 -2 6 -3 -130 -2,6%

Verkoop- en marketingkosten -393                   3 17 -29 -402 -7,4%

Administratieve kosten -73 -                  4 -11 -81 -15,5%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten) 25 -2 -2 3 25 12,5%

Genormaliseerde EBIT 262 4 -10 56 310 21,2%

Genormaliseerde EBITDA 410 4 -19 70 463 16,8%

Genormaliseerde EBITDA-marge 25,4% 28,3% 286 bps

Globale Export en 

Holdingmaatschappijen

3Q15 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

3Q16 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 1 949 -188 -                         167 1 927 9,4%

Opbrengsten  505 -137 4 31  402 10,4%

Kostprijs verkochte goederen -326 102 -19 -15 -258 -8,4%

Brutowinst 179 -35 -15 16 144 13,4%

Distributiekosten -54                   1 16 -                  -35 1,5%

Verkoop- en marketingkosten -60 -6 2 -24 -88 -38,2%

Administratieve kosten -103 -2 1 -4 -109 -3,8%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten) 8 1 -                         -2 7 -18,3%

Genormaliseerde EBIT -30 -41 4 -14 -80 -15,7%

Genormaliseerde EBITDA 7 -41 4 -3 -33 -6,1%
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Bijlage 2

AB InBev Wereldwijd 9M15 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

9M16 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 345 893 - 144 -                         -4 946 340 803 -1,4%

waarvan AB InBev eigen bieren 311 425  824 -                         -2 299 309 950 -0,7%

Opbrengsten 32 881 - 60 -2 579 1 073 31 315 3,3%

Kostprijs verkochte goederen -13 106  90  900 - 278 -12 395 -2,2%

Brutowinst 19 775                 30 -1 679  794 18 920 4,0%

Distributiekosten -3 214 - 28  355 - 172 -3 059 -5,4%

Verkoop- en marketingkosten -5 166  1  408 - 768 -5 525 -15,0%

Administratieve kosten -1 878 - 51  142  11 -1 776 0,6%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  712 - 102 - 75  35  569 5,7%

Genormaliseerde EBIT 10 229 - 151 - 850 - 100 9 129 -1,0%

Genormaliseerde EBITDA 12 526 - 142 -1 068  189 11 505 1,5%

Genormaliseerde EBITDA-marge 38,1% 36,7% -65 bps

Noord-Amerika 9M15 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

9M16 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 90 834  485 -                         - 968 90 351 -1,1%

Opbrengsten 11 959  101 -67  89 12 082 0,7%

Kostprijs verkochte goederen -4 673 - 28 16  204 -4 481 4,4%

Brutowinst 7 286                 73 -51  293 7 601 4,0%

Distributiekosten - 994 - 20 12  19 - 983 1,9%

Verkoop- en marketingkosten -1 720 - 21 10 - 264 -1 995 -15,5%

Administratieve kosten - 382 - 41 3  14 -405 3,6%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  25 - 9 -                          25 41 -                  

Genormaliseerde EBIT 4 215 - 17 -26  87 4.259 2,1%

Genormaliseerde EBITDA 4 772 - 9 -29  123 4 857 2,6%

Genormaliseerde EBITDA-marge 39,9% 40,2% 73 bps

Mexico 9M15 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

9M16 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 30 675                   - -                         2 995 33 670 9,8%

Opbrengsten 2 941 - 19 -483  362 2 802 12,4%

Kostprijs verkochte goederen - 775 - 10 134 - 125 - 776 -16,3%

Brutowinst 2 165 - 29 -349  238 2 025 11,0%

Distributiekosten - 299 - 2 51 - 48 - 298 -15,9%

Verkoop- en marketingkosten - 510  31 88 - 122 - 513 -25,4%

Administratieve kosten - 273                   1 39  6 - 227 2,1%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  162 - 92 -12  9  67 12,4%

Genormaliseerde EBIT 1 245 - 91 -182  83 1 054 7,0%

Genormaliseerde EBITDA 1 499 - 91 -223  105 1 291 7,4%

Genormaliseerde EBITDA-marge 51,0% 46,1% -219 bps

Latijns-Amerika Noord 9M15 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

9M16 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 88 165  875 -                         -4 916 84 124 -5,5%

Opbrengsten 6 609  109 - 861 - 126 5 731 -1,9%

Kostprijs verkochte goederen -2 302 - 61  321 - 154 -2 196 -6,6%

Brutowinst 4 307  48 - 540 - 281 3 535 -6,5%

Distributiekosten - 868 - 7 127 - 55 - 803 -6,3%

Verkoop- en marketingkosten - 774                  -7 117 - 93 - 758 -12,0%

Administratieve kosten - 382                  -8 45  51 - 294 13,2%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  398                   1 -49 - 65  284 -16,4%

Genormaliseerde EBIT 2 682  27 - 301 - 444 1 964 -16,4%

Genormaliseerde EBITDA 3 217  27 - 384 - 355 2 504 -11,0%

Genormaliseerde EBITDA-marge 48,7% 43,7% -450 bps
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Bijlage 2

Latijns-Amerika Zuid 9M15 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

9M16 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 25 682 -1 048 -                         -1 710 22 924 -6,9%

Opbrengsten 2 386 -32 -724 353 1 982 15,1%

Kostprijs verkochte goederen - 902 26 229 -37 - 684 -4,2%

Brutowinst 1 483 -7 -495 317 1 298 21,5%

Distributiekosten - 228 6 89 -62 - 196 -28,1%

Verkoop- en marketingkosten - 282                   2 95 -79 - 265 -28,6%

Administratieve kosten - 95                   1 30 -14 - 78 -15,0%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  9                  -8 -6 17  12 -                  

Genormaliseerde EBIT  887                  -6 -287 177  772 20,1%

Genormaliseerde EBITDA 1 032                  -6 -341 230  915 22,5%

Genormaliseerde EBITDA-marge 43,3% 46,2% 281 bps

Europa 9M15 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

9M16 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 32 686 - 221 -                         - 336 32 129 -1,0%

waarvan AB InBev eigen bieren 31 483 - 221 -                         - 113 31 149 -0,4%

Opbrengsten 3 048 - 14 - 159  122 2 997 4,0%

Kostprijs verkochte goederen -1 254                  -3 80 - 58 -1 235 -4,7%

Brutowinst 1 795 - 17 -80  64 1 762 3,6%

Distributiekosten - 312 - 5 18 - 23 - 322 -7,5%

Verkoop- en marketingkosten - 684                   1 37 - 56 - 702 -8,2%

Administratieve kosten - 217                   - 8  10 - 199 4,6%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  8                   6                         -1 - 6  8 -40,7%

Genormaliseerde EBIT  590 - 14 -17 - 12  547 -2,0%

Genormaliseerde EBITDA  843 - 14 -30  2  801 0,2%

Genormaliseerde EBITDA-marge 27,7% 26,7% -101 bps

Azië 9M15 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

9M16 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 72 706  398 -                         -209 72 894 -0,3%

Opbrengsten 4 437  35 -221 169 4 419 3,8%

Kostprijs verkochte goederen -2 172 - 19 107 -23 -2 107 -1,0%

Brutowinst 2 264  16 -114 146 2 312 6,4%

Distributiekosten - 362 - 5 18                  -2 - 350 -0,5%

Verkoop- en marketingkosten -1 038                   6 52 -64 -1 043 -6,2%

Administratieve kosten - 228                  -1 12                -10 - 227 -4,4%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  90                  -2 - 7 50  131 56,4%

Genormaliseerde EBIT  727  15 -39 120  822 16,3%

Genormaliseerde EBITDA 1 172  15 -64 166 1 288 14,0%

Genormaliseerde EBITDA-marge 26,4% 29,1% 261 bps

Globale Export en 

Holdingmaatschappijen

9M15 Scope Wisselkoers-

effect

Interne

groei

9M16 Interne

groei

Volumes (duizend hls) 5 146 - 632 -                         198 4 711 4,4%

Opbrengsten 1 502 - 240 -63 104 1 302 8,7%

Kostprijs verkochte goederen -1 028  184 13 -86 - 916 -10,5%

Brutowinst  474                -56 -50 18  386 4,7%

Distributiekosten - 152                   5 40                  -1 - 107 -0,5%

Verkoop- en marketingkosten - 158 - 11 9 -89 - 249 -53,7%

Administratieve kosten - 300                  -3 4 -45 - 345 -15,1%

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten)  19                   1                          - 5  26 25,7%

Genormaliseerde EBIT - 117 - 64                          3 -112 - 289 -53,7%

Genormaliseerde EBITDA - 8 - 63                        2   -82 - 151 -82,5%


