
 

 

 

 

 
PERSBERICHT 
 
 

Interbrew: stijging van de nettowinst met 66,5% 
in de eerste helft van het jaar 
 
Brussel, 5 September, 2001 
 
Interbrew, The World’s Local Brewer ©, heeft vandaag uitstekende half jaarlijkse 
resultaten voor het jaar 2001 gepubliceerd.  In vergelijking met dezelfde periode 
vorig jaar en zonder rekening te houden met de bieractiviteiten in het Verenigd 
Koninkrijk van Bass Brewers, steeg de nettowinst met 66,5%, steeg de netto-omzet 
met 34,8% en de bedrijfswinst voor afschrijvingen (EBITDA) nam toe met 16,2%. 
De opbrengst per aandeel, voor afschrijving van goodwill, bedraagt EUR 0,53, een 
toename met 15,6%. Interbrew’s resultaten, haar degelijke financiële structuur en 
de succesvolle uitvoering van haar strategie, leveren een sterke basis voor 
aanhoudende waardecreatie voor haar aandeelhouders. 
 
De half jaarlijkse resultaten vertonen een aanhoudende groei van de activiteiten in hun geheel 
Met een toename van 66,5% in de eerste helft van 2001, wordt de beste nettowinst van de 
laatste tien jaar opgetekend . De netto-omzet steeg met 34,8%, waarvan 7% de organische 
groei weergeeft en de resterende stijging het resultaat is van de overnames van Whitbread 
Beer Company, Rogan Brewery en Prague Breweries. De bedrijfswinst voor afschrijvingen 
(EBITDA) vertoonde een groei van 16,2 %, waarvan 6,4% de organische groei weergeeft. De 
opbrengst per aandeel (EPS), voor afschrijving van goodwill, steeg met 15,6%. 
 
Niet-geauditeerde geconsolideerde financiële kerngetallen 
  Half jaar 

2000  
Half jaar 

2001 
inclusief 

Bass 
Brewers 

 % Half jaar 
2001 

exclusief 
Bass 

Brewers 

 % 

Volume(1)  32,0 45,8 43,1 38,1 19,1 

Netto omzet(2) 2065 3480 68,5 2784 34,8 

Bedrijfswinst voor 
afschrijvingen (EBTIDA) 

(2) 

439 646 47,2 510 16,2 

Bedrijfswinst(2) 209 326 56,0 265 26,8 

Nettowinst(2) 122 200 63,9 203 66,5 

Opbrengst per aandeel  
voor goodwill (3) 

0,46 0,56 22,3 0,53 15,6 

ROIC (%) 11,1 10,6 -4,5 12,7 14,4 

 
(1) Miljoen Hectoliter, inclusief een pro-rata voor FEMSA 
(2) EUR miljoen 

(3) Opbrengst per aandeel is uitgedrukt in EUR en betekent opbrengst per aandeel voor afschrijving van goodwill en 
wordt berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen, dat op 30 juni 2001 428,0 miljoen bedroeg. 
Het volledig aantal uitstaande aandelen, na verwatering, (berekend als een trimesterieel gemiddelde) op dezelfde 
datum bedroeg in 2000 436,9 miljoen.  

 



 

 

 

 

 
 
Sterke prestatie in alle regio’s 
In West Europa kon Interbrew, ondanks de algemene volume daling in vele West Europese 
markten en een weerspatroon dat in de maanden mei en juni beneden het gemiddelde lag, 
haar volumes toch behouden. Bovendien werd de groei in volume aangewakkerd door 
Interbrew’s agenda van overnames. Een zelfde trend wordt vastgesteld op niveau van de netto-
omzet. Op basis van zorgvuldig gekozen overnames, realiseerde Interbrew een groei van 61% 
in netto-omzet en een groei van 45%  in volume. De organische daling in bedrijfswinst voor 
afschrijvingen (EBITDA) met –1,7% dient te worden gezien in het licht van de impact van het 
goede weer en Euro 2000 in de eerste helft van vorig jaar.  
 
In Noord Amerika namen de volumes toe met 3%, terwijl de netto-omzet (+10%) en de 
bedrijfswinst voor afschrijvingen (EBITDA) (+12%) nog aanzienlijk sterker stegen, voornamelijk 
als gevolg van organische groei. In Canada realiseerde de Oland Specialty Beer Company een 
groei van 31%, terwijl de herintroductie van het Blue Light merk resulteerde in een groei van 
19%.  
 
In de Opkomende Markten bedroeg de organische groei van de netto-omzet een sterke 17%, 
voornamelijk aangewakkerd door Interbrew’s blijvende focus op haar belangrijkste merken en 
een organische groei in volume van 3%. De organische groei in de bedrijfswinst voor 
afschrijvingen (EBITDA) bedroeg een uitstekende 21,0%. Deze resultaten onderstrepen 
nogmaals Interbrew’s streven naar groei in waarde in plaats van groei in volume. 
 
Segmentinformatie 
 

 
Half jaar 

2000 
Organische 

Groei 

Veranderingen 
in de 

samenstelling 
van de groep 

Wisselkoers-
effecten 

Half Jaar 
2001 

West Europa 

Volume(1) 

Netto-omzet(2) 

EBITDA(2) 

Bedrijfswinst(2) 

 

8,2 

772 
180 

107 
 

 

0 

10 
(3) 

(2) 

 

3,7 

462 
11 

(13) 

 

- 

(3) 
- 

- 

 

11,9 

1241 
188 

92 

Amerika 

Volume(1) 

Netto-omzet(2) 

EBITDA(2) 

Bedrijfswinst(2) 

 

6,7 
772 

152 
86 

 

0.2 
51 

15 
25 

 

- 
- 

- 
- 

 

- 
25 

3 
2 

 

6,9 
848 

170 
113 

Opkomende 
markten 

Volume(1) 

Netto-omzet(2) 

EBITDA(2) 

Bedrijfswinst(2) 

 
12,1 

505 
119 

32 

 
0,4 

84 
25 

31 

 
2,4 

58 
9 

5 

 
- 

(18) 
(5) 

(2) 

 
14,9 

629 
148 

66 

(1) Miljoen Hectoliter, exclusief Femsa en export 
(2) EUR miljoen 

 



 

 

 

 

Interbrew’s aanhoudende waardecreatie door middel van groeistrategie  
Interbrew’s unieke visie, om The World’s Local Brewer ©  te zijn, wordt gerealiseerd door  
middel van een parallelle en gelijktijdige uitvoering van vier strategische basisthema’s: 

o het uitbouwen en het versterken van sterke locale platformen die een winstgevende 
groei in verschillende geografische gebieden kunnen sturen; 

o het uitbouwen en ontwikkelen van een uitgebreide merkenportfolio, die toegang tot alle 
segmenten van de markt mogelijk maakt; 

o het vrijwaren van een zorgvuldig evenwicht van aanwezigheid in zowel gevestigde als 
opkomende markten, zodat men een uitmuntend risico-opbrengst profiel realiseert; 

o een actieve deelname aan de wereldwijde consolidatie van de bierindustrie. 
 
In de eerste helft van 2001 vergrootte Interbrew haar meerderheidsbelang in Luxemburgse en 
Roemeense brouwerijen, en stelde haar lange termijn belang in haar Koreaanse deelneming 
zeker. Recenter nog maakte Interbrew haar intrede op de Duitse biermarkt. De Diebels 
overname werd gefinaliseerd op 31 augustus 2001. Op 1 september 2001 keurden de 
aandeelhouders van Beck & Co de verkoop van hun onderneming aan  Interbrew unaniem 
goed. Deze transactie is nog onderworpen aan de goedkeuring van de betrokken 
mededingingsauthoriteiten en wordt verwacht tijdens het eerste kwartaal van 2002 te worden 
gefinaliseerd.   
 
Externe groei, door middel van overnames zoals bij Prague Breweries, Rogan en Whitbread 
Beer Company, die vorig jaar plaats vonden, creëerden waarde in de eerste helft van 2001. De 
netto-omzet per hectoliter (exclusief de bieractiviteiten in het Verenigd Koninkrijk van Bass 
Brewers) verbeterde in belangrijke mate van EUR 64,5 in de eerste helft van 2000 tot EUR 73,1 
in de eerste helft van dit jaar, voornamelijk als gevolg van de stijging van verkoopprijzen en van 
een betere productmix. 
 
Interbrew heeft gedurende de laatste vier jaar (1996-2000) aanhoudend waarde gecreëerd. De 
groei van de opbrengst per aandeel, voor afschrijving van goodwill, blijft, met een 
samengesteld gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 24,6%, indrukwekkend, zelfs indien men 
rekening houdt met een toename van 30% in het gemiddeld aantal aandelen na de 
beursintroductie.  
 
Interbrew is goed geplaatst voor de toekomst 
Interbrew’s uitstekende financiële prestatie en de ontwikkeling van de activiteiten in alle regio’s 
voorzien de onderneming van een stevige basis voor haar toekomstige groei. “De uitmuntende 
uitvoering van onze strategie, evenals onze evenwichtige aanwezigheid in gevestigde en 
opkomende markten leveren ons een ideale uitgangspositie op om onze groeistrategie verder te 
zetten.” aldus Hugo Powell, CEO van Interbrew. “Wij hebben een sterke basis om de 
waardecreatie voor onze aandeelhouders verder te zetten.” 
 
Vooruitzichten 
Behoudens onvoorziene omstandigheden, is Interbrew op goede weg om zijn doelstellingen te 
bereiken.  
Voor het volledig jaar 2001, en zonder rekening te houden met de bijdrage van de 
bieractiviteiten in het Verenigd Koninkrijk van Bass Brewers,wil Interbrew een organische groei 
in bedrijfswinst voor afschrijvingen (EBITDA) van meer dan 8% behalen 
Voor het volledige jaar 2001 wil Interbrew eveneens een groei in opbrengst per aandeel, voor 
afschrijving van goodwill, van minstens 12% behalen.   
In de komende drie jaar wil Interbrew de opbrengst per aandeel, voor afschrijving van goodwill, 
laten toenemen met een gemiddelde jaarlijkse groei van 2 cijfers, en dit vertrekkende van een 
opbrengst per aandeel voor afschrijving van goodwill van EUR 1,21 op het einde van 2000 en 
ongeacht veranderingen in de samenstelling van de groep en overname-activiteiten.   
 



 

 

 

 

 
 
Aandeelhouders agenda 
Live webcast van de presentatie van de half jaarlijkse resultaten  
Overeenkomstig Interbrew’s verbintenis tot gelijkwaardige informatie aan alle aandeelhouders 
zal de presentatie betreffende de half jaarlijkse resultaten aan sell-side analisten rechtstreeks 
uitgezonden worden via webcast op Interbrew’s website www.interbrew.com op 5 september 
om 15.00 CET of 9.00 NY tijd. Deze presentatie zal beschikbaar blijven in de video-archieven 
gedurende de komende zes maanden. 
 
Informatie over de activiteiten van negen maanden 
Op 29 oktober 2001 zal Interbrew een update over de activiteiten van de eerste negen 
maanden van 2001 publiceren.  
 
Bijkomende agenda betreffende publicatie 
Op 6 september, 2001 zullen half jaarlijkse staten worden gepubliceerd door Sun Interbrew Ltd 
en Interbrew North America. 
 
Bijkomende informatie 
 
Afbeeldingen voor gebruik in de media 
Afbeeldingen voor gebruik in de media kunnen worden gedownload van de sectie met 
bedrijfsnieuws op www.interbrew.com. 
 

 
Interbrew –  The World’s Local Brewer 

Interbrew is de tweede grootste brouwer in de wereld op niveau van volume. De hoofdzetel van 

de onderneming is in België en wereldwijd zijn er meer dan 34,000 mensen tewerkgesteld.  

Interbrew, The World’s Local Brewer, verbindt zich ertoe zijn wereldwijde positie en ambitie te 

combineren met de versterking van zijn locale merken. De sterkte van zijn portfolio ligt in een 
combinatie van sterke locale merken, in vele gevallen marktleiders, met wereldwijde merken 

zoals Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Bass Ale en Labatt. Interbrew’s bieren worden in 

totaal verkocht in meer dan 110 landen. Bezoek Interbrew op de bedrijfswebsite 

www.interbrew.com. 

 
Contacten  

Corneel Maes, Woordvoerder   Patrick Verelst, Investor Relations 
Tel: +32-16-31-57-69     Tel: +32-16-31-55-41 

GSM: +32-475-92-27-69   Fax: +32-16-31-57-13 
Fax: +32-16-31-59-69        E-mail: patrick.verelst@interbrew.com 

E-mail: corneel.maes@interbrew.com  

http://www.interbrew.com/
http://www.interbrewstudio.com/
http://www.interbrew.com/


 

 

 

 

 

Niet geauditeerde geconsolideerde financiële staten per 30 juni 
2001 
1. Niet geauditeerde geconsolideerde resultatenrekeningen per 30 juni 2001 en  
2000 
in miljoenen euro  

 Periode van 6 maanden afgesloten op 30 juni 

 2000  2001  IAS 

herwerking 

 2001 

herwerkt 

        

Omzet 4 2,832.7  5,051.0  0.0  5,051.0 

Wijziging in de voorraad goederen 

in bewerking, gereed product en 

bestellingen in uitvoering 

 

5.9 

  

12.1 

  

5.9 

  

18.0 

Andere bedrijfsopbrengsten1 89.3  109.2  11.9  121.1 

Bedrijfsopbrengsten 2,927.9  5,172.3  17.8  5,190.1 

Handelsgoederen, grond- en 

hulpstoffen 

 

1,425.3 

  

2,773.2 

  

0.0 

  

2,773.2 

Diensten en diverse goederen  609.6  1,042.3  -0.2  1,042.1 

Bezoldigingen, sociale lasten en 

pensioenen 

384.3  619.7  0.0  619.7 

Afschrijvingen en 

waardeverminderingen op vaste 

activa2 

205.1  281.5  0.0  281.5 

Waardeverminderingen op 

voorraden en handelsvorderingen 

 

8.8 

  

17.8 

  

0.0 

  

17.8 

Toevoeging/terugname van 

voorzieningen voor risico’s en 

kosten 

 

-14.2 

  

-12.0 

  

-0.1 

  

-12.1 

Andere bedrijfskosten 75.5  85.5  11.8  97.3 

Afschrijving op 

consolidatieverschillen 

24.8  38.0  0.0  38.0 

Bedrijfswinst 208.7  326.3  6.3  332.6 

Financiële opbrengsten 90.1  106.4  7.9  114.3 

Financiële kosten -182.4  -205.7  -9.7  -215.4 

Winst vóór belastingen 116.4  227.0  4.5  231.5 

Belastingen op het resultaat -36.7  -45.7  -1.2  -46.9 

Winst na belastingen 79.7  181.3  3.3  184.6 

Aandeel in het resultaat van 

ondernemingen waarop 

vermogensmutatie is toegepast 

 

17.3 

  

30.7 

  

-0.9 

  

29.8 

Aandeel van derden in het resultaat 6.0  -12.2  -0.2  -12.4 

Netto winst uit de gewone 

activiteiten 3 

 

103.0 

  

199.8 

  

2.2 

  

202.0 

Uitzonderlijke resultaten 19.4  0.4  -0.4  0.0 

Netto winst 122.4  200.2  1.8  202.0 

        

                                        
1 Inclusief geproduceerde vaste activa. 
2 Exclusief afschrijvingen op goodwill. 
3 Vóór belasting 
4  Accijnzen zijn in de omzet (+) en in de handelsgoederen grond- en hulpstoffen (-) inbegrepen . Voor het jaar  
2000 bedroegen de accijnzen (767.5) mio euro, voor het jaar 2001 (1570.7) mio euro. 

 



 

 

 

 

 
 
2. Niet geauditeerde balansen per 30 juni 2001 en 31 december 2000 
 

in miljoenen euro  

 31 

december 

30 juni 2001 

ACTIVA 2000  Vóór 

herwerking 

 IAS 

herwerking 

 Na 

herwerking 

        

        
Materiële vaste activa 3,724.9  3,799.0  0.0  3,799.0 
Immateriële vaste activa 

(excl. 

consolidatieverschillen) 

 

58.7 

  

69.1 

  

-2.2 

  

66.9 

Consolidatieverschillen 2,737.8  2,860.8  0.0  2,860.8 

Ondernemingen waarop 

vermogensmutatie is 

toegepast 

628.8  738.0  55.4  793.4 

Andere financiële vaste 

activa 

163.1  180.0  0.0  180.0 

Vorderingen op meer 

dan één jaar 

741.9  761.6  -0.7  760.9 

Actieve 

belastingslatenties 

0.2  0.6  147.9  148.5 

        

Vaste activa 8,055.4  8,409.1  200.4  8,609.5 

        
Voorraden en bestellingen 

in uitvoering 
452.0  545.4   

43.8 

  

589.2 
Vorderingen op ten 

hoogste één jaar 
 

1,691.7 

  

2001.0 

  

-152.5 

  

1,848.5 

Over te dragen kosten en 

verkregen opbrengsten 

 

143.4 

  

104.5 

  

0.0 

  

104.5 

Geldbeleggingen 399.6  38.2  0.0  38.2 

Liquide middelen 416.6  263.4  0.0  263.4 

        

Vlottende activa 3,103.3  2,952.5  -108.7  2,843.8 

        

Totaal activa 11,158.7  11,361.6  91.7  11,453.3 

        

 



 

 

 

 

 
 
 
2. Niet geauditeerde balansen per 30 juni 2001 en 31 december 2000 (vervolg) 
 

in miljoenen euro   

  31 december 30 juni 2001 

PASSIVA 2000  Vóór 

herwerking 

 IAS 

herwerking 

 Na 

herwerking 

        

Kapitaal 329.4  330.8  0.0  330.8 

Uitgiftepremies 3,194.9  3,198.9  0.0  3,198.9 

Reserves -13.3  186.8  9.7  196.5 

Gecumuleerde 

omrekeningsverschillen 

385.3  601.7  76.3  678.0 

Netto winst en verlies niet 

opgenomen in de 

resultatenrekening 

 

0.0 

  

0.0 

  

-1.3 

 

  

-1.3 

Kapitaalsubsidies 3.9  3.8  -3.8  0.0 

Eigen vermogen 3,900.2  4,322.0  80.9  4,402.9 

Belangen van derden 416.0  414.9  1.2  416.1 

        

Lange termijn financiële schulden 2,752.7  2,416.1  10.4  2,426.5 

Overige schulden op lange 

termijn 

171.8  195.4  3.8  199.2 

Voorzieningen voor pensioenen 

en soortgelijke verplichtingen 

315.6  328.4  0.0  328.4 

Voorzieningen, andere dan 

voorzieningen voor pensioenen 

en soortgelijke verplichtingen 

 

258.1 

  

255.0 

  

-27.3 

  

227.7 

Passieve belastingslatenties 229.9  237.5  13.9  251.4 

Vreemd vermogen op lange termijn 3,728.1  3,432.4  0.8  3,433.2 

        

Schulden op lange termijn die 

binnen het jaar vervallen 

 

835.1 

  

875.5 

  

0.0 

  

875.5 

Korte termijn financiële schulden   

158.4 

  

172.0 

  

0.0 

  

172.0 

Handelsschulden 895.6  1,048.9  0.0  1,048.9 

Schulden met betrekking tot 

belastingen, bezoldigingen en 

sociale lasten 

846.0  806.6  0.0  806.6 

Overige schulden 192.6  97.6  14.6  112.2 

Toe te rekenen kosten en over te 

dragen opbrengsten 

 

186.7 

  

191.7 

  

-5.8 

  

185.9 

Vreemd vermogen op korte termijn 3,114.4  3,192.3  8.8  3,201.1 

        

Totaal passiva 11,158.7  11,361.6  91.7  11,453.3 

        

 



 

 

 

 

 
3. Niet geauditeerde geconsolideerde financieringstabellen per 30 juni 2001, 31 
december 2000 en 30 juni 2000 
in miljoenen euro 30 juni  

2000 

 31 december 

2000 

 30 juni  

2001 

Netto resultaat aandeel Groep 122.4  -910.1  200.2 

Netto resultaat aandeel derden -6.0  -20.5  12.2 

Resultaat van de ondernemingen opgenomen volgens de 

vermogensmutatiemethode na aftrek van ontvangen 

dividenden 

-16.9  -41.6  -2.2 

Meerwaarden op de verkoop van vaste activa -31.2  -152.0  -12.0 

Minderwaarden op de verkoop van vaste activa 3.4  12.7  15.8 

Afschrijvingen en waardeverminderingen vaste activa 229.9  1,857.7  319.5 

Geproduceerde vaste activa -3.0  -8.3  -3.1 

Afgeboekte bedragen 8.8  29.1  19.3 

Mutaties in voorzieningen -5.4  9.4  -12.1 

Mutaties in uitgestelde belastingen en 

belastingslatenties 

-5.3  -119.3  -2.7 

Afschrijvingen op kapitaalsubsidies/ 

herwaarderingsmeerwaarden 

-0.3  -0.5  -0.2 

EVOLUTIE VAN DE BEDRIJFSTHESAURIE 296.4  656.6  534.7 

EVOLUTIE VAN HET BEDRIJFSKAPITAAL EN 

DIVERSEN 

-292.8  58.7  -374.8 

      

NETTO TOENAME VAN DE 

BEDRIJFSTHESAURIE 

3.6  715.3  159.9 

      

Verwerving van materiële en immateriële vaste activa 214.1  487.0  271.1 

Geproduceerde vaste activa -3.1  -8.3  -3.1 

Verwerving van deelnemingen 704.9  4,511.2  22.3 

Nieuwe beleggingen 0.0  402.4  4.2 

SUBTOTAAL INVESTERINGEN -915.9  5,392.3  294.5 

      

Verkoop van materiële en immateriële vaste activa 26.6  61.9  43.9 

Verkoop van deelnemingen 58.3  347.6  0.0 

Terugbetaling van leningen 2.2  0.0  368.1 

SUBTOTAAL VERKOPEN EN TERUGBETALINGEN 87.1  409.5  412.0 

      

NETTO (AFNAME) VAN DE 

INVESTERINGSTHESAURIE 

-828.8  -4,982.8  117.5 

      

Kapitaalsverhoging onderschreven door derden 2.5  3,223.9  5.4 

Bruto dividend betaald aan de aandeelhouders 0.0  -89.8  0.0 

Bruto dividend betaald aan derden -17.4  -21.8  -14.9 

Terugbetalingen van leningen 0.0  -4.223.3  -687.3 

Nieuwe leningen 697.3  5,646.8  252.6 

      

NETTO TOENAME (AFNAME) VAN DE 

FINANCIERINGSTHESAURIE 

682.4  4,535.8  -444.2 

      

Netto evolutie van de thesaurie -142.8  268.3  -166.8 

Thesaurie bij het begin van de periode -10.1  -10.1  258.2 

Thesaurie op het einde van de periode -152.9  258.2  91.4 

      

 



 

 

 

 

 
 
4. Niet geauditeerde geconsolideerde wijzigingen in het eigen vermogen voor de periode 
van 6 maanden afgesloten op 30 juni 2001 

in miljoenen 

euro 

 

 

 

Kapitaal 

 

 

Uitgifte

premies 

 

 

 

Reserves 

 

Gecumu-

leerde 

omrekenings

-verschillen 

Netto winst 

en verlies 

niet 

opgenomen 

in de 

resultaten- 

rekening 

 

 

Kapitaal

- 

subsidie

s 

 

 

 

Totaal 

 

31 december 2000 
 

329.4 

 

3,194.9 

 

-13.3 

 

385.3 

 

- 

 

3.9 

 

3,900.2 

 

Netto winst van de 

periode 

   

200.2 

    

200.2 

 

Omrekeningsver-

schillen 

    

216.4 

   

216.4 

 

Kapitaals-

verhogingen 

1.4 4.0     5.4 

 

Netto beweging 

herwaarderings-

meerwaarden/ 

kapitaalsubsidies 

   

-0.1 

   

-0.1 

 

-0.2 

 

30 juni 2001 (vóór 

herwerking) 

 

330.8 

 

3,198.9 

 

186.8 

 
601.7 

 

- 

 

3.8 

 

4,322.0 

 

Herwerkingen  als 

gevolg van de 

eerste toepassing 

van IAS 

   

17.3 

 

76.7 

 

 

 

-3.8 

 

90.2 

 

Herwerkingen als 

gevolg van de 

toepassing van 

IAS 39 

  

 

 

 

-7.6 

 

-0.4 

 

-1.3 

  

-9.3 

30 juni 2001 

(herwerkt naar 

IAS) 

 

330.8 

 

3,198.9 

 

196.5 

 

678.0 

 

-1.3 

 

0.0 

 

4,402.9 



 

  

 
 
5. Niet geauditeerde geconsolideerde segment-informatie 
 
De bedragen van 2001 betreffen bedragen vóór herwerking naar IAS4.  Voor de resultatenrekening worden de gegevens weergegeven  

voor de 6 maanden afgesloten op respectievelijk 30 juni 2001 en 2000. Voor het geïnvesteerd kapitaal wordt een vergelijking gegeven van de  

cijfers per 30 juni 2001 met 30 juni 2000. 

 

In miljoenen euro  

 West Europa Amerika Markten 

in ontwikkeling 

Bass Overige Geconsolideerd 

 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 
Netto omzet 771.9 1,240.8 771.9 847.5 505.0 628.8 0.0 695.9 16.4 67.3 2,065.2 3,480.3 
EBITDA 180.2 187.9 151.9 170.2 118.9 148.0 0.0 135.9 -12.4 3.8 438.6 645.8 
Bedrijfswinst 106.5 91.5 86.0 112.6 31.5 65.7 0.0 60.5 -15.3 4.0 208.7 326.3 

Netto financiële kosten           -92.3 -99.3 

Belastingen op het resultaat           -36.7 -45.7 

Aandeel in het resultaat 

van ondernemingen 

waarop vermogensmutatie 

is toegepast 

          17.3 30.7 

Aandeel van derden in het 

resultaat 

          6.0 -12.2 

Uitzonderlijk resultaat           19.4 0.4 

Netto winst van het jaar           122.4 200.2 

             

             

Geïnvesteerd kapitaal 719 1,108 1,786 1,971 5 1,780 1,744 0 2,139 67 216 4,352 7,178 

             

                                        
4  Zie resultatenrekening en balans voor herwerking naar IAS 
5  Inclusief Femsa aandeel 



 

  

 
 
 
6.  Boekhoudprincipes en toelichtingen 

 

Presentatiebasis van de financiële staten 

De financiële staten voor de 6 maanden afgesloten op 30 juni 2001 zijn als volgt 

opgesteld: 

Op dezelfde basis als de financiële staten van 31 december 2000, overeenkomstig de 

wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften van toepassing in België en 

overeenkomstig Interbrew’s boekhoudkundige principes die in grote mate in 

overeenstemming zijn met International Accounting Standards. 

De nodige herwerkingen werden doorgevoerd overeenkomstig de boekhoudkundige 

principes van International Accounting Standards (“IAS”). 

Een herwerking werd doorgevoerd als gevolg van de eerste toepassing van IAS 39 

“Financial Intruments: Recognition and Measurement”, norm toepasbaar sinds 1 

januari 2001. 

De halfjaarlijkse resultaten zijn niet geauditeerd. 

 

Herwerking naar IAS 

Onze vraag om de financiële staten te presenteren in overeenstemming met IAS werd 

goedgekeurd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen op 19 december 2000. 

De financiële staten van 31 december 2001 zullen dan ook gepresenteerd worden in 

overeenstemming met IAS. 

 

Het effect op het eigen vermogen van de eerste toepassing van IAS is als volgt : 

     In miljoenen euro 

  

- Stijging van de overgedragen resultaten per 31 december 1999   23.7 

Daling van de netto winst van geconsolideerde ondernemingen 

voor het jaar 2000 

  -2.4 

Daling van het aandeel in het resultaat van  

ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast voor het  

jaar 2000 

 

  -8.5 

- Stijging van de overgedragen resultaten per 31 december 2000   12.8 

Stijging van de gecumuleerde omrekeningsverschillen per  

31 december 2000 

 

  67.4 

Daling (herclassificatie) van de kapitaalsubsidies per  

31 december 2000 

 

  -3.9 

- Totale stijging van het eigen vermogen per 31 december 2000   76.3 

  

 



 

  

 

Het belangrijkste effect betreft de consolidatie van onze deelneming in de verbonden 

onderneming Femsa (Mexico) vanaf de datum van de initiële aankoop in juli 1995 (als 

onderdeel van de Labatt overeenkomst).  Deze wijziging van boekhoudkundige 

verwerking leidt tot de erkenning van bijkomende goodwill en afschrijvingskosten daarop 

evenals tot een verschillend bedrag aan cumulatieve omrekeningsverschillen (de 

investering werd vroeger, in de periode tussen juli 1995 en januari 1998, beschouwd als 

een  US $ actief).  Bovendien zijn er latente belastingen op monetaire herwaarderingen 

geboekt (Mexico was onderhevig aan hyperinflatie gedurende de laatste jaren).  Het netto 

effect is een daling van het eigen vermogen met euro 18.1 miljoen, bestaande uit een 

stijging van de investeringswaarde met euro 49.9 miljoen enerzijds, en positieve 

gecumuleerde omrekeningsverschillen ten bedrage van euro 68.0 miljoen anderzijds. 

Andere belangrijke aanpassingen bestaan uit: 

Bijkomende passieve belastingslatenties (alhoewel kleiner dan oorspronkelijk 

voorzien als gevolg van een wijziging in IAS 12, toepasbaar sinds 1 januari 2001, 

volgens welke nu geen voorziening voor passieve belastingslatentie meer vereist is 

op belastingvrije reserves); 

Terugname van voorzieningen die niet voldoen aan de vereiste criteria onder IAS 

37; 

Bijkomende toewijzing van indirecte kosten aan de voorraden; 

Bijkomende afboeking van geactiveerde kosten; 

 

Impact op het eigen vermogen van de eerste toepassing van IAS 39 

Op 30 juni 2001 resulteert de eerste toepassing van IAS 39 in een daling van het eigen 

vermogen met 9.3 miljoen euro, uitgesplitst als volgt : 

Een daling van het eigen vermogen op 1 januari 2001 met 5.0 miljoen euro; 

Een netto verlies opgenomen in de resultatenrekening over de eerste zes maanden 

van 2001 van 2.6 miljoen euro; 

Een netto verlies niet opgenomen in de resultatenrekening over de eerste zes 

maanden van 2001 van 1.3 miljoen euro; 

Een afname van de gecumuleerde omrekeningsverschillen per 30 juni 2001 met 0.4 

miljoen euro. 

 

Nieuwe investeringen 

Er waren geen belangrijke nieuwe investeringen gedurende het eerste semester van 2001. 

 

Seizoenseffecten op de activiteiten 

Bierconsumptie is sterk onderhevig aan seizoensinvloeden, typisch resulterend in een 

hogere vraag tijdens de piekzomermaanden en een lagere winstgevendheid en omzet in het 

eerste semester van het jaar.  Bovendien is in sommige westerse landen en Noord-Amerika 

ook december een piekmaand. 

 

Ongewone gebeurtenissen : 

Er zijn tijdens het eerste semester van 2001 geen belangrijke ongewone gebeurtenissen 

voorgekomen die een invloed hebben gehad op activa, passiva, netto-resultaat of netto 

evolutie van de thesaurie. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

Op 3 januari 2001 heeft de Staatssecretaris van het Verenigd Koninkrijk voor Handel en 

Industrie (U.K. Secretary of State) geweigerd om aan Interbrew het recht toe te kennen om 

haar brouwactiviteiten van Bass Brewing Ltd. en van Whitbread Beer Company te 

fuseren.  Hij heeft eveneens besloten dat Interbrew zich zou moeten ontdoen van de 

bieractiviteiten van Bass Brewers in het Verenigd Koninkrijk.  Op 2 februari 2001 heeft 

Interbrew een verzoek tot gerechtelijke herziening van deze beslissing ingeleid bij de High  

 

Court of Justice Administrative Court. 

In mei 2001 heeft de High Court of Justice Administrative Court een gerechtelijke 

herziening toegkend van de door de “Competition Commission” en de “Secretary of State 

for Trade and Industry” genomen beslissingen. De ruling van het High Court heeft de 

beslissing van de Secretary of State verworpen en geleid tot het in herbeschouwing nemen 

van de voorgestelde oplossingen door het “Office of Fair Trade” met de hulp van de 

“Director General of Fair Trading”. 

In juni 2001 heeft het “Office of Fair Trading” derde partijen uitgenodigd om het 

commentaar op de oplossingen kenbaar te maken met als doel de in het rapport van de 

“Competition Commission” geïdentificeerde omgekeerde effecten te onderzoeken. 

In juli heeft het “Office of Fair Trading” dan vier mogelijke oplossingen bekend gemaakt, 

meer bepaald, de “Bass Brewers” oplossing, de “Carling Brewers” oplossing, de 

“International Brewers” oplossing en de “Whitbread Brewing Company” oplossing. De 

openbare raadplegingsperiode is verstreken op 18 juli 2001. De herziene beslissing van de 

“UK Secretary of State for Trade and Industry” zal pas later in 2001 bekend gemaakt 

worden. 

 

Effect van fluctuaties in wisselkoersen: 

Positieve of negatieve fluctuaties in wisselkoersen beïnvloedden onze netto activa als 

volgt (in miljoenen euro): 

Mexicaanse peso  106.0 

Canadese dollar    55.8 

Koreaanse Won    19.8 

Pond sterling    17.3 

Andere munten    17.5 

Totaal   216.4 

 
 


