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PERSBERICHT 
 

Halfjaarresultaten bevestigen Interbrew’s 
onderliggende groei  
 
Brussel, 4 september 2002 
 
Vandaag publiceerde Interbrew, The World’s Local Brewer ©, haar halfjaarresultaten voor 
het jaar 2002. Op basis van de gerapporteerde financiële gegevens, namen de 
bedrijfswinst voor afschrijvingen (EBITDA), de bedrijfswinst (EBIT) en de nettowinst af 
met respectievelijk 12,1%, 26,7% en 18,3%. 
 

 ZOALS GERAPPORTEERD 

Niet-geauditeerde geconsolideerde kerncijfers (IAS) zoals gerapporteerd in Halfjaarlijkse Financiële Staten 

 Half jaar 2002 

 
Half jaar 2001 

 
 % 

 
Volume (1)  42,0 42,5 (1,2) 
Netto omzet(2)  

3.417 
 

3.480 
 

(1,8) 
EBITDA(2) 573 652 (12,1) 
EBIT(2) 244 333 (26,7) 
Nettowinst (2) 165 202 (18,3) 
EPS (3)   0,51 0,56 (8,9) 
ROIC (%) 10,4 10,1 3,0 

 
Conform het voorgaande rapporteringsformaat, geeft de onderstaande tabel de resultaten 
voor de eerste helft van 2002 weer, exclusief Carling®, en vergelijkt deze met de 
resultaten voor de eerste helft van 2001, exclusief Bass® activiteiten in het Verenigd 
Koninkrijk (Carling®, Schotland en Noord-Ierland). 
 

NA HERSTRUCTURERINGS- 
KOST 

  
Niet-geauditeerde geconsolideerde kerncijfers (IAS) aangepast voor Carling/Bass in het Verenigd Koninkrijk 

 Half jaar 2002 
Exclusief Carling® 

Half jaar 2001 
Exclusief Bass® UK 

 % 

 

Volume (1)  40,9 34,8 17,5 

Netto-omzet (2)  
3.332 

 
2.784 

 
19,7 

EBITDA(2) 569 516 10,3 

EBIT(2) 253 272 (7,0) 

Nettowinst(2) 171 206 (17,0) 

EPS (3)   0,52 0,54 (3,7) 

ROIC (%) 10,4 11,6 (10,3) 
 

(1) In miljoen hectoliter, exclusief FEMSA. 
(2) In miljoen euro. 
(3) Opbrengst per aandeel is uitgedrukt in euro en betekent de netto winst uit gewone bedrijfsactiviteiten voor 
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van goodwill, gedeeld door het gewogen gemiddelde van 
het aantal uitstaande aandelen in die periode. 
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Veranderingen in de samenstelling van de groep 
 
Een aantal belangrijke veranderingen in de samenstelling van de groep hebben de 
resultaten van de eerste helft van het jaar beïnvloed: zowel de brouwactiviteiten van 
Bass® in Schotland en Noord-Ierland, als Diebels®, zijn vervat in de veranderingen in de 
samenstelling van de groep tijdens de eerste zes maanden. Beck & Co. werd voor vijf 
maanden opgenomen. 

 
Re-engineering met het oog op lange termijn groei 

 
Het belangrijkste initiatief dat werd ondernomen met het oog op het behoud van de lange 
termijn groei heeft betrekking op het voorheen aangekondigd uitbesteden van de 
secundaire distributie en logistieke activiteiten in het Verenigd Koninkrijk aan Tradeteam 
Limited, nog onderworpen aan goedkeuring vanwege het ‘Office of Fair Trading’. Dit gaf 
aanleiding tot een éénmalige herstructureringskost van 37,5 miljoen pond Sterling (61 
miljoen euro), evenals tot continue verbeteringen van de cashflow en de rentabiliteit van 
Interbrew UK. De resultaten van deze herstructurering werden samengevat in 
onderstaande tabel. 
 

VOOR HERSTRUCTURERINGSKOST 

 
Niet-geauditeerde geconsolideerde kerncijfers (IAS) 

 
 
 

Half jaar 2002 
(exclusief Carling®) 

 
 

Na UK herstructurering    Voor UK herstructurering 

Half jaar 2001 
(exclusief Bass® UK) 

 

 % 
(voor UK 

herstructurering) 

 
Volume (1)  40,9 40,9 34,8 17,5 

Netto-omzet(2)  
3.332 

 
3.332 

 
2.784 

 
19,7 

EBITDA(2) 569 630 516 22,1 

EBIT(2) 253 314 272 15,4 

Nettowinst(2) 171 218 206 5,8 

EPS (3)   0,52 0,62 0,54 14,8 

ROIC (%) 10,4 11,3 11,6 (2,6) 

(1) In miljoen hectoliter, exclusief FEMSA. 
(2) In miljoen euro. 
(3) Opbrengst per aandeel is uitgedrukt in euro en betekent de netto winst uit gewone bedrijfsactiviteiten voor 

afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van goodwill, gedeeld door het gewogen gemiddelde 
van het aantal uitstaande aandelen in die periode 

 
Interbrew zet haar streven naar het realiseren van opportuniteiten ter verbetering van 
haar activiteiten verder. Dit is een continu proces en nieuwe re-engineering acties zullen 
ten gepaste tijde worden bekend gemaakt. 
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Prestaties per regio 
 
De eerste helft van het jaar werd gekenmerkt door onderliggende groei in de activiteiten, 
ondanks capaciteitsbeperkingen in Rusland, en het niet integreren van Beck’s in Labatt 
USA. Interbrew deed tevens een aantal belangrijke investeringen teneinde de lange 
termijn groei te verbeteren. 
 
West Europa 
 
In West-Europa, een regio die wordt gekenmerkt door een lage of zelfs afnemende 
marktgroei, kon Interbrew een organische groei in volume van 1,7% en een organische 
groei in netto-omzet van 2,3% realiseren. De organische groei van de bedrijfswinst voor 
afschrijvingen (EBITDA) bedroeg 9,3% dankzij een combinatie van een stijging van 
verkoopprijzen, een betere productmix en een goed kostenmanagement.  Marktaandelen  
bleven stabiel of groeiden in alle landen.  
 
In het Verenigd Koninkrijk presteerde Stella Artois® opnieuw beter dan de concurrentie 
met een waardegroei van 9,4% versus een 5,5% waardegroei in het segment van het 
premium bier. Interbrew kondigde tevens de toevoeging aan haar portfolio aan van het 
welbekende pilsbier Castlemaine XXXX® gebrouwen onder licentie en verdeeld door 
Interbrew UK, waarmee de onderneming in deze markt nu een evenwichtig 
productenaanbod heeft. In België bleef Jupiler® sterke prestaties neerzetten zowel in de 
grootdistributie als in de markt van het thuisverbruik.  
 
In de Duitse markt is Beck’s® in de eerste helft van 2002 het enige merk met een 
volumegroei van twee cijfers: 17,8%. De verkoopvolumes bereikten een absoluut 
hoogtepunt in juni 2002, en het algemeen prijsniveau in Duitsland blijft voordelig. 
 
Amerika 
 
In Amerika bedroeg de organische groei in volumes 2,9% en de organische groei van de 
netto-omzet 5,5%. De organische groei van de bedrijfswinst voor afschrijvingen (EBITDA) 
en de bedrijfswinst, inclusief de éénmalige 19 miljoen euro lock-out kosten, stegen met 
respectievelijk 1,1% en 0,9%.  Bij Labatt USA blijven de importactiviteiten de volumegroei 
stimuleren en de verkopen aan de kleinhandel/consumenten namen toe met 7,7%. 
Daarenboven begint de nieuwe marketing mix voor Rolling Rock® positieve resultaten op 
te leveren.  
 
Momenteel opereert Beck’s Noord Amerika onafhankelijk van Labatt USA.  De onzekerheid 
ingevolge de vertraging in het integratieproces had een negatieve invloed op Interbrew’s 
verkoopsprestaties. Op nationaal vlak namen in de eerste helft van het jaar de verkopen 
door distributeurs af met 4% maar verbeterenden in juli en augustus.  
 
Als bevestiging van haar vastberadenheid om haar positie in de markt van de 
grootdistributie in de Verenigde Staten te versterken, kondigde Interbrew aan dat een 
overeenkomst werd gesloten met Diageo inzake het toekennen aan Interbrew van alle 
import en distributierechten van Bass® Ale in de Verenigde Staten. Details van deze 
overeenkomst zijn beschikbaar in een afzonderlijk bericht dat eveneens vandaag aan de 
pers werd verstuurd. 
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In Canada onderhandelde Interbrew een voordelige arbeidsovereenkomst over meerdere 
jaren om zo een onaanvaardbare stijging van de kosten met 93 miljoen euro te vermijden. 
Dit akkoord kost Interbrew 19 miljoen euro, een gevolg van de lock-out in de London 
brouwerij in Ontario, inclusief de eruit voortvloeiende pensioenregeling voor arbeiders. 
Wanneer deze éénmalige kost bij de halfjaarcijfers buiten beschouwing wordt gelaten, 
vertoonden de bedrijfswinst voor afschrijvingen (EBITDA) en de bedrijfswinst in Amerika 
een organische groei van respectievelijk 12% en 17.1%. In zijn geheel bleef het 
marktaandeel stabiel en blijft het algemeen prijsniveau er voordelig. Oland Specialty Beer 
Company blijft een sterke groei realiseren in het segment van de premium bieren en dit 
met een organische groei in volume van 20%.  
 
In Cuba kunnen Interbrew’s prestaties met een samengesteld gemiddeld jaarlijks 
groeipercentage van 20% bemoedigend worden genoemd en ze bekrachtigen tevens de 
recent aangekondigde investering ter ondersteuning van toekomstige groei. 
 
Groeimarkten 
 
In de groeimarkten bedroeg de organische volumegroei 2,7%, wat samen met een betere 
productmix heeft geleid tot een organische groei van de netto-omzet van 6,5%. Een 
sterke groei in verkopen in het topsegment werd gerealiseerd in Tsjechië, Hongarije en 
Kroatië. Deze sterke groei kon de zwakkere prestaties in Bulgarije, Roemenië en 
Montenegro compenseren, waar moeilijke economische omstandigheden een verschuiving 
naar het waardesegment toe hebben teweeggebracht.  
 
In Rusland werd de prestatie in de eerste helft van het jaar negatief beïnvloed door 
capaciteitsbeperkingen in de snelgroeiende marktsegmenten van de PET flessen en de 
blikjes. Belangrijke investeringsverbintenissen die in het vierde kwartaal van 2001 werden 
aangegaan, zijn sinds juni 2002 in uitvoering gekomen. In Zuid Korea blijft Interbrew’s 
financiële prestatie uiterst positief, met een blijvende groei van het marktaandeel van het 
merk Cass®. 
 
De onderneming blijft ook voorzichtig investeringsmogelijkheden overwegen die haar 
strategische positionering in vooraanstaande groeimarkten kan verzekeren. Het 
raamakkoord met de Zhujiang brouwerij moet leiden tot een verdere versterking van 
Interbrew’s positie en ontwikkeling in China, waar een sterke groei in volume werd 
waargenomen in één van de meest belovende biermarkten in de wereld. Verwacht wordt 
dat de definitieve details van deze overeenkomst voor het einde van het jaar zullen 
aangekondigd worden. 
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Segmentinformatie 
 
De informatie in onderstaande tabel kan cijfermatig worden aangesloten met de 
halfjaarlijkse financiële staten door het toevoegen van de cijfers opgenomen in de kolom 
van Bass® in de aangehechte toelichting voor 2001 en 2002, en het aftrekken van de 
herstructureringskost van 61 miljoen euro in 2002.  

 

Miljoen euro (behalve 
Volume, in miljoen HL) 

Half jaar 
2001 

Autonome 
groei 

Acquisities/
verkopen  

Royalties 
& 

honoraria  

 Impact 
vreemde 
munten 

Half jaar 
2002 

West Europa 

Volume 
Netto-omzet 

EBITDA (1) 

EBIT (1) 

 

11,9 
1.241 

193 
96 

0,2 
29 

18 
21 

4,7 
324 

83 
27 

0 
0 

(17) 
(17) 

0 
5 

0 
0 

16,8 
1.599 

277 
127 

Amerika 

Volume(2) 

Netto-omzet 

EBITDA (3) 

EBIT (3) 

 

6,9 
848 

175 
117 

0,2 
47 

2 
1 

0,7 
86 

6 
5 

0 
0 

(6) 
(6) 

0 
(5) 

(2) 
(1) 

7,8 
976 

175 
116 

Groeimarkten 
Volume 

Netto-omzet 

EBITDA 
EBIT 

 

14,9 

629 

146 
63 

0,4 

41 

6 
(5) 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

(2) 
(2) 

0 

11 

3 
2 

15,3 

681 

153 
58 

Holding 

maatschappijen en 

Export 
Volume 

Netto-omzet 
EBITDA 

EBIT 

 

1,1 
66 

2 
(4) 

0 
(2) 

(9) 
(13) 

(0,1) 
11 

7 
6 

0 
0 

25 
25 

0 
1 

0 
(1) 

1,0 
76 

25 
13 

Totaal 

Volume(2) 

Netto-omzet 

EBITDA(1) (3) 

EBIT(1) (3) 

34,8 
2.784 

516 

272 

0,8 
115 

17 

4 

5,3 
421 

96 

38 

0 
0 

0 

0 

0 
12 

1 

0 

40,9 
3.332 

630 

314 

 

(1) Exclusief 37.5 miljoen pond Sterling (61 miljoen euro) herstructureringskosten in 2002 
(2) Exclusief Femsa 
(3) HY resultaten voor 2002 zijn inclusief 19 miljoen euro lock-out kosten in London, Ontario  
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Vooruitzichten 
Interbrew is goed op weg om haar doelstellingen op lange termijn te realiseren en 
bevestigt haar doelstelling om van 2000 tot 2004 de winst per aandeel voor afschrijving 
van goodwill, te laten toenemen met een gemiddelde jaarlijkse groei met 2 cijfers en dit 
ongeacht veranderingen in de samenstelling van de groep.  

Slechte weersomstandigheden in West en Centraal Europa, in combinatie met de 
gemaakte investeringen in lange termijn aanhoudende groei, hebben Interbrew ertoe 
geleid om voor het huidig jaar een opbrengst per aandeel voor goodwill en voor 
herstructurering van 1,50 euro voorop te stellen.  

 

Aandeelhoudersagenda 
 
Live webcast van de presentatie van de halfjaar resultaten  
Overeenkomstig Interbrew’s verbintenis tot gelijkwaardige informatie aan alle 
aandeelhouders zal de presentatie van de resultaten van de eerste helft van 2002 aan 
sell-side analisten rechtstreeks uitgezonden worden via webcast op Interbrew’s website 
www.interbrew.com op 4 september 2002 om 15.00 uur CET (9.00 uur New York tijd). 
Deze presentatie zal beschikbaar blijven in het video-archief gedurende zes maanden.  
 
Informatie over de activiteiten van negen maanden: 28 oktober 2002 
 
Publicatie van de jaarresultaten van 2002:  19 maart 2003 
 
 

Interbrew - The World's Local Brewer  

Interbrew, The World's Local Brewer©, is een wereldwijde consolidatieleider in de bierindustrie. De 
onderneming met hoofdzetel in België stelt wereldwijd ruim 37.000 mensen tewerk. De strategie 

van Interbrew, The World's Local Brewer©, bestaat er in, sterke lokale platformen uit te bouwen in 

de belangrijkste biermarkten in de wereld. In de markten waar zij aanwezig is, respecteert 
Interbrew het lokale erfgoed en de traditie van de bierindustrie en helpt zij het locale management 

bij het verder uitbouwen van hun activiteiten. The World's Local Brewer© strategie is gebaseerd op 
vier pijlers: eerst en vooral het versterken van de lokale merken (vaak marktleiders, zoals Jupiler® 

in België), daarna het introduceren van internationale premium en specialiteitsbieren, zoals Stella 
Artois®, Beck's®, Hoegaarden®, Leffe® en Bass® Ale. Tenslotte brengt Interbrew de lokale 

platformen aanzienlijke "best practices" bij en zet zij de groei van de lokale entiteiten kracht bij, 

zowel autonoom als door middel van selectieve acquisities. Meer dan 200 bieren van Interbrew 
worden in meer dan 120 landen verkocht. Verdere informatie over Interbrew kan geconsulteerd 

worden op www.interbrew.com. 

 
Bijkomende informatie 
 

Corneel Maes      Patrick Verelst 
VP Corporate Communication   VP Investor Relations 
Tel: +32-16-31-57-69     Tel: +32-16-31-55-41 
Mobile: +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.interbrew.com/
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Niet geauditeerde Halfjaarlijkse Financiële 
Staten  

Per en voor de 6 maanden eindigend 30 juni 2002 

Niet geauditeerde geconsolideerde resultatenrekening 

Uitgedrukt in miljoen euro. Opgesteld in overeenstemming met de International Accounting Standards (IAS) 

Voor de 6 maanden afgesloten op 30 juni 2002  2001 

   
Netto-omzet 3,417 3,480 
   
Kostprijs verkochte goederen (1,692) (1,763) 
   
Brutowinst 1,725 1,717 
   
Distributiekosten (384) (392) 
Verkoops- en marketingkosten (709) (711) 
Administratiekosten (302) (248) 
Overige bedrijfsopbrengsten/kosten (25) (33) 
   
Bedrijfsresultaat vóór herstructureringskosten 305 333 
   
Herstructureringskosten Verenigd Koninkrijk (61) - 
   
Bedrijfsresultaat 244 333 
   
Netto financiële kosten (59) (101) 
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarop vermogensmutatie is 
toegepast 

36 29 

   
Winst vóór belastingen 221 261 
   
Belastingen op het resultaat (48) (47) 
   
Winst na belastingen 173 214 
   
Minderheidsbelangen (8) (12) 
   
Winst uit gewone bedrijfsuitoefening 165 202 
   
Uitzonderlijke opbrengsten en kosten - - 
   
Winst van de periode 165 202 
   
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen van de periode 
(uitgedrukt in miljoenen) 

431 428 

Gewogen gemiddeld aantal volledig verwaterde gewone aandelen van 
de periode (uitgedrukt in miljoenen) 

435 434 

Aantal gewone aandelen op het einde van de periode (in miljoenen) 431 429 
   
Basisresultaat per aandeel 0.38 0.47 
Resultaat per aandeel na verwateringseffect 0.38 0.47 
   
Aangepast resultaat per aandeel vóór goodwill1 0.51 0.56 
Aangepast resultaat per aandeel vóór goodwill (na verwateringseffect)2 0.50 0.55 

                                                                        

1   Netto winst uit bedrijfsactiviteiten rekening houdend met afschrijvingen en bijzondere waardevermindering van goodwill, gedeeld door het 
gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen van de periode 

2   Netto winst uit bedrijfsactiviteiten rekening houdend met afschrijvingen en bijzondere waardevermindering van goodwill, gedeeld door het 
gewogen gemiddelde aantal volledig verwaterde gewone aandelen van de periode  
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Niet geauditeerde geconsolideerde balans 

Uitgedrukt in miljoen euro. Opgesteld in overeenstemming met de International Accounting Standards (IAS) 

Voor de periode afgesloten op 30 juni 2002 
 

31 december  
2001 

30 juni 2001 
 

    
ACTIVA    
    
Vaste activa    
    
Materiële vaste activa 3,389 3,800 3,799 
Goodwill 3,522 3,145 2,861 
Immateriële vaste activa, andere dan goodwill 116 114 67 
Interesthoudende leningen 16 14 17 
Deelnemingen in ondernemingen waarop vermogensmutatie wordt 
toegepast 

691 784 793 

Beleggingen in effecten  300 196 180 
Uitgestelde belastingslatenties 178 149 149 
Personeelsbeloningen 26 310 276 
Vorderingen op lange termijn 260 405 473 
 8,498 8,917 8,615 
    
Vlottende activa    
    
Interesthoudende leningen  30 7 3 
Beleggingen in effecten  - - 7 
Voorraden 492                       556 589 
Te ontvangen belastingen 83 76 42 
Handels- en overige vorderingen 1,654 1,944 1,905 
Liquide middelen 236 401 292 
 2,495 2,984 2,838 
    
    
Totaal activa 10,993 11,901 11,453 
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Niet geauditeerde geconsolideerde balans (vervolg) 

Uitgedrukt in miljoen euro. Opgesteld in overeenstemming met de International Accounting Standards (IAS) 

Voor de periode afgesloten op 30 juni 2002 
 

31 december  
2001 

30 juni 2001 
 

    
PASSIVA    
    
Kapitaal en reserves    
    
Geplaatst kapitaal 332 332 331 
Uitgiftepremies 3,209 3,209 3,199 
Reserves 293 525 678 
Overgedragen winst 738 752 195 
 4,572 4,818 4,403 
    
Minderheidsbelangen 459 497 416 
    
Schulden op meer dan één jaar    
    
Interesthoudende leningen (verkregen) 2,248 2,006 2,427 
Personeelsbeloningen 337 304 328 
Overheidssubsidies 2 3 4 
Handels-  en overige schulden 18 6 3 
Voorzieningen  246 250 228 
Uitgestelde belasting passiva 162 276 251 
 3,013 2,845 3,241 
    
Schulden op ten hoogste één jaar    
    
Korte termijn schulden bij kredietinstellingen 111 52 62 
Interesthoudende leningen (verkregen) 668 1,028 986 
Te betalen belastingen 133 131 60 
Handels- en overige schulden 1,963 2,510 2,285 
Voorzieningen 74 20 - 
 2,949 3,741 3,393 
    
Totaal passiva 10,993 11,901 11,453 
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Niet geauditeerde geconsolideerde financieringstabel  

Uitgedrukt in miljoen euro. Opgesteld in overeenstemming met de International Accounting Standards (IAS) 

Voor de 6 maanden afgesloten op 30 juni 2002 
31 december 

2001 
30 juni 2001 

    
Bedrijfsactiviteiten    
    
Netto winst uit de gewone bedrijfsuitoefening 165 537 202 
Afschrijvingen 258 550 270 
Afschrijvingen op immateriële vaste activa 71 100 49 
Afwaarderingen op vaste en vlottende activa 1 1 - 
Wisselkoersverschillen (winst)/ verlies 14 (14) (6) 
Interestopbrengsten (13) (38) (17) 
Opbrengsten uit beleggingen (38) (43) (13) 
Interestuitgaven 76 218 98 
Kosten van beleggingen 14 32 10 
Verlies/ (winst) op de realisatie van materiële vaste activa (6) 19 7 
Verlies/ (winst) op de realisatie van immateriële vaste activa (2) (5) (3) 
Belastingsuitgaven 48 179 47 
Opbrengsten uit ondernemingen waarop vermogensmutatie wordt toegepast (36) (67) (29) 
Minderheidsbelangen 8 59 12 
    
Bedrijfswinst vóór wijziging in bedrijfskapitaal en voorzieningen 560 1,528 627 
    
Afname/ (toename) in handels- en overige vorderingen 9 (138) (92) 
Afname/ (toename) van voorraden (82) (51) (78) 
Toename/ (afname) in handels- en overige schulden (224) 105 (37) 
Toename/ (afname) van voorzieningen 46 (95) (29) 
    
Cash ontstaan uit bedrijfsactiviteiten 309 1,349 391 
    
Betaalde interesten (74) (211) (92) 
Ontvangen interesten 12 33 8 
Ontvangen dividenden 23 34 34 
Betaalde belastingen (32) (145) (103) 
    

Kasstromen vóór uitzonderlijke activiteiten 238 1,060 238 

    
Uitzonderlijke kosten en opbrengsten (netto vóór belastingen) - (7) - 
    
KASSTROMEN UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN 238 1,053 238 
    
Investeringsactiviteiten    
    
Ontvangen uit hoofde van de verkoop van vaste activa 36 65 40 
Ontvangen uit hoofde van de verkoop van immateriële vaste activa 11 7 4 
Ontvangen uit hoofde van de verkoop van investeringen 5 34 31 
Terugbetaling van leningen 3 4 1 
Desinvestering in dochterondernemingen na aftrek van liquide middelen 1,869 13 - 
Aanschaffingen in dochterondernemingen na aftrek van verworven liquide middelen (1,732) (148) (23) 
Aanschaffing van materiële vaste activa (221) (535) (261) 
Aanschaffing van immateriële vaste activa (55) (24) (10) 
Verwerving van overige investeringen (160) (43) (13) 
Terugbetaling van leningen (12) (13) (5) 
    
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (256) (640) (236) 
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Niet geauditeerde geconsolideerde financieringstabel (vervolg) 

Uitgedrukt in miljoen euro. Opgesteld in overeenstemming met de International Accounting Standards (IAS) 

Voor de 6 maanden afgesloten op 30 juni 2002 
31 december 

2001 
30 juni 2001 

    
FINANCIERINGSACTIVITEITEN    
    
Ontvangen uit hoofde van uitgifte van aandelen - 17 5 
Ontvangen uit hoofde van overige leningen 3,694 421 340 
Aflossing van leningen (3,756) (1,057) (687) 
Terugbetaling schulden financiële leasing (4) (7) (3) 
Betaling van transactiekosten - - - 
Uitgekeerde dividenden (135) (106) (100) 
    
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN (201) (732) (445) 
    
Netto toename in liquide middelen (219) (319) (443) 
    
Liquide middelen aan het begin van de periode 349 663 663 
Effect wisselkoersfluctuaties op geldmiddelen (5) 5 10 
Effect van de wisselkoersen op acquisities en verkopen - - - 
    
Liquide middelen op het einde van de periode 125 349 230 
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Niet geauditeerde geconsolideerde staat van wijzigingen in kapitaal en reserves 

Uitgedrukt in miljoen euro. Opgesteld in overeenstemming met de International Accounting Standards (IAS) 

Voor de 6 maanden afgesloten op 30 juni 
2001 

Geplaatst 
kapitaal 

Uitgifte-
premies 

Omrekenings-
verschillen 

Hedging 
Reserves 

Overge-
dragen 

resultaat 
Totaal 

       
Per 31 december  2000 329 3,195 452 - 90 4,066 
       
Nettowinst van de periode - - - - 205 205 
Omrekeningsverschillen voor de periode - - 226 - - 226 
Kapitaalsverhoging 2 4 - - - 6 
Uitgekeerde dividenden - - - - (90) (90) 
Andere elementen rechtstreeks geboekt in 
het kapitaal en de reserves 

- - - - (1) (1) 

       
Per 30 juni 2001 (vóór IAS 39) 331 3,199 678 - 204 4,412 
       
Aanpassingen ten gevolge van de eerste 
toepassing van IAS 39 

      

- Impact op de openingsbalans - - - - (5) (5) 
- Resultatenrekening - - - - (3) (3) 
- Via reserves - - - - (1) (1) 
       
Per 30 juni 2001 331 3,199 678 - 195 4,403 

 

 

Voor de 6 maanden afgesloten op 30 juni 
2002 

Geplaatst 
kapitaal 

Uitgifte-
premies 

Omrekenings
-verschillen 

Hedging 
Reserves 

Overge-
dragen 

resultaat 
Totaal 

       
Per 31 december 2001 332 3,209 533 (8) 752 4,818 
       
Nettowinst van de periode - - - - 165 165 
Omrekeningsverschillen voor de periode - - (264) - - (264) 
Kapitaalsverhoging - - - - - - 
Andere elementen rechtstreeks geboekt in 
het kapitaal en de reserves 

- - - 12 (2) 10 

Wijziging in referentiemunt van een filiaal - - 20 - (52) (32) 
Uitgekeerde dividenden - - - - (125) (125) 
       
Per 30 juni 2002  332 3,209 289 4 738 4,572 
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Toelichting bij de niet geauditeerde geconsolideerde tussentijdse staten 

PRESENTATIEBASIS 

De geconsolideerde tussentijdse financiële staten werden opgesteld overeenkomstig de International Accounting Standards (IAS), zoals 
gepubliceerd door de International Accounting Standards Board (IASB) en de interpretaties uitgegeven door de Standing Interpretations 
Committee van het IASB.  De geconsolideerde tussentijdse financiële staten werden opgesteld volgens dezelfde boekhoudprincipes en met 
dezelfde berekeningsmethoden als het jaarverslag van 31 december 2001. Deze geconsolideerde tussentijdse financiële staten zijn in 
overeenstemming met IAS 34, Tussentijdse Financiële Rapportering.  

GESEGMENTEERDE INFORMATIE 

Uitgedrukt in miljoen euro, behalve volume, uitgedrukt in miljoen hl. 

Voor de 6 maanden 
afgesloten op 30 juni 

West-Europa1 Amerika 
Opkomende 

markten 
Bass1 

Holding 
maatschappijen 

en export 
Geconsolideerd 

 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 
             
Volume 16.8 11.9 7.8 6.9 15.3 14.9 1.1 7.7 1.0 1.1 42.0 42.5 
             
Netto-omzet 1,599 1,241 976 848 681 629 85 696 76 66 3,417 3,480 
             
EBITDA 2162 193 175 175 153 146 4 136 25 2 573 652 
             
Bedrijfswinst 662 96 116 117 58 63 (9) 61 13 (4) 244 333 

 

ACQUISITIES EN VERKOPEN VAN DOCHTERONDERNEMINGEN  

ACQUISITIE VAN BECK & CO 

Op 1 februari 2002 verwierf de Groep 80.02% van de aandelen in de brouwerij Beck GmbH & Co KG (Beck & Co) voor een aankoopprijs van 1.7 
miljard euro. De overige 19.98% van de aandelen in Beck & Co zijn in het bezit van een dochteronderneming van Beck & Co. Een deel (0.96%) van 
deze dochteronderneming is in het bezit van een minderheid van aandeelhouders. Zodoende verwierf de Groep, op directe en indirecte wijze, 
99.81% van het economische belang in Beck & Co. De acquisitie is opgenomen in de consolidatie volgens de “purchase method”. 

De goodwill op de acquisitie van Beck & Co, inclusief de waarde van de verworven merken, bedraagt ongeveer 1.4 miljard euro maar kan nog 
wijzigen in functie van de definitieve waardebepaling van de verworven activa & passiva. Goodwill en merknamen zullen afgeschreven worden over 
een periode van 40 jaar. 

VERKOOP VAN CARLING BREWERS 

Op 2 februari 2002 werd de verkoop van Carling Brewers aan Adolph Coors Company afgerond en bijgevolg consolideert Interbrew Carling 
Brewers niet meer vanaf die datum. Het resultaat van de verkoop werd al verwerkt in de Financiële staten van 2001. 
  
De verkoop is het gevolg van een beslissing genomen op 3 januari 2001 door de Britse Staatssecretaris van Handel en Industrie waarbij deze een 
veto uitsprak tegen de voorgenomen fusie van onze brouwactiviteiten verworven via Bass Brewers en de Whitbread Beer Company. Interbrew 
diende het UK gedeelte van Bass Brewers opnieuw te verkopen. In februari 2001 vroeg Interbrew een herziening aan van deze beslissing bij de 
High Court of Justice in het Verenigd Koninkrijk. 
In mei 2001 besliste de High Court of Justice in het voordeel van Interbrew dat de initiële beslissing herzien diende te worden. 
Het Office of Fair Trading (OFT) onderzocht diverse alternatieve oplossingen via publieke consultatie. In september 2001 sloot de Britse 
Staatssecretaris van Handel en Industrie zich aan bij het voorstel dat de verkoop van Carling Brewers vooropstelde. 
Door deze beslissing behoudt Interbrew het Bass Brewers gedeelte van de activiteiten in Schotland en Noord-Ierland evenals de globale rechten 
op de merken Bass Ale en Tennent's en de dochteronderneming in Italië. De Praagse brouwerij (producent van Staropramen) die al geïntegreerd 
was in de Interbrew Group, werd niet ter discussie gesteld. 

                                                                        

1 Bass resultaten in Schotland en Ierland zijn weergegeven in de kolom van West-Europa in 2002 (in de Bass kolom in 2001). 
2 Herstructureringskosten Verenigd Koninkrijk voor 37.5 miljoen pond (61 miljoen euro) inbegrepen. 
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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 december een topmaand in het Verenigd Koninkrijk en in Canada. 

HERSTRUCTURERINGSKOSTEN VERENIGD KONINKRIJK 

Interbrew zal de secundaire distributieactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk uitbesteden aan Tradeteam Limited en heeft hiervoor een 
herstructureringslast van £ 37.5 miljoen (61 miljoen euro) geboekt. Alle secundaire distributie activiteiten en ongeveer 1.500 personeelsleden 
zullen getransfereerd worden naar Tradeteam. Het akkoord met Tradeteam dient nog wel goedgekeurd te worden door de betrokken overheid en 
consultatie van het personeel is voorzien. 
Tradeteam maakt niet langer deel uit van de Interbrew Groep, gezien het samen met Carling Brewers werd afgestoten, zoals hiervoor beschreven. 
 

ONGEWONE GEBEURTENISSEN 

Er zijn tijdens het eerste semester van 2002 geen belangrijke ongewone gebeurtenissen voorgekomen die een invloed hebben gehad op activa, 
passiva, nettoresultaat of netto evolutie van de thesaurie. 

GEBEURTENISSEN NA PERIODE-EINDE 

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na het einde van de interim periode die niet verwerkt zijn in de financiële staten. 

 

 
 


