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Verslag inzake de beoordeling van de staat van activa en passiva per
30 september 2018 van de vennootschap Anheuser-Busch InBev NV in het
kader van de uitkering van een interim-dividend
Overeenkomstig artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 44 van de statuten van
vennootschap Anheuser-Busch InBev NV ("de vennootschap") stelt de raad van bestuur voor een interimdividend uit te keren. Overeenkomstig artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen brengen wij in onze
hoedanigheid van commissaris van de vennootschap onderhavig verificatieverslag uit over de staat van activa
en passiva afgesloten op 30 september 2018, bestemd voor de raad van bestuur.
Wij hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva van de
vennootschap per 30 september 2018, opgesteld in overeenstemming met het in Belgi€ van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel en met een balanstotaal van t57 444 109 (000) EUR,

Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor het opstellen van de staat van activa en passiva
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van deze staat van activa en passiva per 30
september 2018 in overeenstemming met het in Belgi€ van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel
volgens de principes van artikel 92, S L, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen, alsook voor de
naleving van de door artikel 618, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen vereiste voorwaarden.

Verantwoordelijkheid van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de staat van activa en passiva te formuleren op

basis van de door ons uitgevoerde beoordeling.
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig ISRE 2410, "Beoordeling van tussentijdse financidle
informatie, uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit." Een dergelijke beoordeling bestaat uit
het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financidn en administratie verantwoordelijke personen,
alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een
beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een overeenkomstig de internationale controlestandaarden
(ISA's, International Standards on Auditing) uitgevoerde controle. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang
die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend,

Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over deze staat van activa en passiva tot uitdrukking.
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Conclusie
Op grond van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn
dat de bijhorende staat van activa en passiva van de vennootschap Anheuser-Busch InBev NV afgesloten op
30 september 2018 met een balanstotaal van 157 444 LOg (000) EUR, een overgedragen winst van
9 727 794 (000) EUR en met een verlies van de lopende periode van 1 213 196 (000) EUR, niet in alle van
materieel belang zijnde opzichten, is opgesteld in overeenstemming met het in Belgi€ van toepassing zijnde
boekhoudku ndig referentiestelsel.

Beperking van gebruik en verspreiding van ons verslag
Dit verslag werd opgesteld voor het exclusief gebruik door de raad van bestuur en de aandeelhouders van de
vennootschap ingevolge artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen en kan derhalve voor geen enkel
ander doel worden aangewend,
Zaventem, 23 oktober 2018
De commissaris
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Bijlage: Staat van activa en passiva per 30 september 2018
Totaal
ACTIVA

30/oe/2or8
t57 444t089t4,47

VASTE ACTIVA

1046L5 207 M8,47

l. Opleidingskosten

20576L534,U

ll. lmmateridle Vaste Activa
lll. Materidle Vaste Activa

301669 375,82

A. Terreinen & Gebouwen
B. lnstallaties, Machines en Uitrusting
C. Meubilair & Rollend materieel

Vaste activa in aanbouw
lV. Financi€le Vaste Activa
A. Deelnemingen verbonden ondernemir
F.

B.

Onderne mi ngen met deel nemi ngsverl"

C.

Andere Financidle Vaste Activa

77 251U2,57

4980639,32
L6253571,L5

87392M,43
47 278187,67

1CIl030 524495,18

L04O304L2t00,46
o,o2

LL2394,70

VLOTTENDE ACTIVA

52828901 866,06

V. Vorderingen op meer dan 66n jaar
B. Overige Vorderingen
Vll. Vorderingen op ten hoogste 66n jaar

424L6 659 448,56

A. Handelsvorderingen
B.

Overige Vorderingen

424t6659 M8,56
392692L836,37
716544246,24
3210377 sgq13

Vlll. Geldbeleggingen

5 926 650 395,48

A. Eigen aandelen
B. Overige Beleggingen

5 926 650 395,48

lX. Liquide Middelen

82034512,13

X. Overlopende rekeningen

476635673,52

632rr8r'.8220,rL-

EIGEN VERMOGEN

l. Kapitaal

1238 608 3M,t2-

A. Geplaatsts Kapitaal

1238608 U4,L2-

ll. lmmateri6le Vaste Activa

13 186 369 502,01-

lV. Reserves

39 059 676

A. Wettelijke Reserves
B.

85&43-

723860834,4L-

Onbeschikbare Reserves

5926731.010,46-

D. Beschikbare Reserves

33 009 085 0L3,56-

V. Overgedragen Resultaat

9727 L93 5L5,55-

VOORZIEN I NG & UITGESTELDE BELASTI NG

81 114 888,31-

A. Voorziening voor risico's en kosten

81 L14 888,31-

L. Pensioen en vergelijkbare verplichtingr

4. Overige risico's en kosten

575426,3180 539 462,00-

SCHULDEN

94I57145 8000s-

Vll. Schulden op meer dan 66n jaar

86 555 268 613,06-

Financi6le Schulden

86 653 7L3 417,09-

D. Overige Leningen
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555 195,97-

lX. Schulden op ten hoogste 66n jaar

6910324U5,37-

Schulden die binnen het jaarvervallen
B. Financi6le Schulden

2618526697,8t-

C. Handelsschulden
E.

Belastingen, Bezoldigingen & Sociale

Overige Schulden
X. Ove
nde Rekeni

86&48294097 46L,45-

3 598 535

L7 303 095,10-

381861722,47-

F.

n

585 552 347,58-

Bijlage:

Waarderingsregelsvan devennootschap
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