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1. Krachtlijnen  2009 
 

• Een sterke tweede jaarhelft zorgt voor een nettowinst van 6,5 miljoen EUR tegenover 4,1 
miljoen in 2008 . 

  
• Verkoop van onze bieren stijgt ondermeer door een toegenomen verkoop in retail.  

 
• Investeringen bedragen 9,6 miljoen EUR. 

 
• Dividendvoorstel : stijging van nettodividend van 8,25 €  naar 9,50 € per aandeel 

 
 

2. Toelichting 
 
2.1 Markt en merken 
 
Op de Belgische markt daalde de bierconsumptie met 1,3 %, niettegenstaande een mooie zomer. In 
het horecasegment werd een daling opgetekend van 4% tegenover een lichte stijging van 1 % in het 
retailsegment. 
 
Haacht presteerde op de lokale Belgische markt naar behoren : de daling van onze horecaverkoop 
werd meer dan gecompenseerd door een stijging van onze verkoop in  het retailsegment. Zowel de 
verkoop van eigen merken als van private-labelmerken aan de Belgische warenhuizen zorgden voor 
een groei van volumes en omzet in de Belgische markt. 
 
In Frankrijk werd de groei van de afgelopen jaar nog versterkt. Waar voorheen enkel Noord-Frankrijk 
werd bewerkt, ligt onze focus sindsdien op een groter deel van Frankrijk. Al onze merken gaan op 
deze markt erop vooruit . 
In Nederland en in het maakloonwerk voor andere brouwerijen daalden naar verwachting de 
verkochte volumes . 
 
Deze dalingen waren evenwel niet van aard om te beletten dat de bierverkoop van Haacht in volume 
in 2009 met 3 procent steeg tegenover 2008. De omzetstijging in euro bleef beperkt tot 3,3 % . Dat de 
omzetstijging in euro beperkt bleef, heeft deels te maken met een uitgestelde prijsverhoging : Haacht 
verhoogde zijn prijzen pas in oktober 2009, na 13 maanden van prijsstabiliteit en 8 maanden na de 
twee grootste brouwers in België . 
  
Op het vlak van onze merken werd gestart met de vernieuwing van het gamma van de 
Tongerlobieren. Naast een aanpassing van de verpakking voor het gehele gamma, werd ook de 
‘Tongerlo Prior 9°’ gelanceerd, die positief door de markt onthaald werd.    
 
De diversificatie naar andere dranken zette zich voort; zo kon binnen een moeilijke horecamarkt  onze 
wijnverkoop toch nog een mooie stijging voorleggen en de in 2008 gestarte koffieverkoop kende in 
2009 een verdere roll-out binnen ons horecacliënteel.  
 
2.2 Resultaten 
 
Zoals reeds in ons halfjaarverslag gemeld daalden de grondstofprijzen in het eerste semester van 
2009 . Deze daling zette zich verder door in de tweede jaarhelft. Ook de daling van de energiekosten 
hadden een positief effect op de bedrijfskosten. 
 
Hierdoor kon de impact van de stijging van de loonkostcomponent (+ 4 %)  en andere kosten onder 
controle gehouden worden. Ook werden een aantal andere uitgaven, zoals marketing, 
teruggeschroefd onder invloed van de ongunstige economische conjunctuur .  



De kwaliteit van de debiteurenportefeuille kwam niet onder druk en hier kon in vergelijking met 2008 
een lager bedrag aan waardeverminderingen genoteerd worden.   
 
Per saldo resulteerde dit in een bedrijfsresultaat, dat met 37 % of  2,3 miljoen euro steeg tot 8,3 
miljoen euro. De bedrijfscashflow steeg met 2,1 miljoen euro tot 17,0 miljoen euro tegenover 14,9 
miljoen euro in 2008. 
 
In 2009 werd een overblijvend fiscaal geschil uit 2001 in ons voordeel beslecht. Een 
belastingteruggave van 0,520 miljoen euro en moratoriumintresten ten belopen van 317.000 euro 
waren het resultaat. In vergelijking met 2008 werd de nettowinst hierdoor positief beïnvloed voor 0,579 
miljoen euro.  
De belastingdruk excl. deze éénmalige belastingopbrengst daalde licht van 26 % naar 24,9 %. 
 
De nettowinst bedraagt 6,514 miljoen euro tegenover 4,055 miljoen euro in 2008. 
 
2.3 Investeringen 
 
In 2009 werd voor een bedrag van 9,6 miljoen EUR geïnvesteerd in materiële en immateriële vaste 
activa. Aankoop en inrichting van horecapanden nam hiervan 3,7 miljoen EUR voor zich. 
 
2.4. Voorstel dividendverhoging met 15 % 
 
De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering voorstellen een nettodividend toe te kennen 
van 9,50 € per aandeel. Drie jaar werd het dividend op 8,25 euro netto gehouden. Om de gestage 
groei van het dividend te hernemen werd dan ook beslist dit met 15 % te doen stijgen , wat de 
dividendgroei op jaarbasis sinds 2002 op ongeveer 5% op jaarbasis brengt. 
 
3. Vooruitzichten 
 
De verkoop van de eerste drie maanden duiden erop dat we de verkoop in 2010 op hetzelfde niveau 
kunnen handhaven. Er zullen zich evenwel een aantal verschuivingen voordoen, ten nadele van het 
private label segment.  
 
Voor 2010 wordt een investeringsbudget van nagenoeg 16 miljoen euro voorzien. De bouw van een 
nieuwe afvullijn voor vaten zal hiervan een groot deel opeisen .  
  
Naar bedrijfskosten toe zullen de grondstofprijzen gemiddeld lager liggen dan in 2009 en 2008, maar 
nog steeds hoger dan in 2007. 
 
Indien zich in 2010 geen onverwachte ontwikkelingen voordoen , is een nettowinstgroei een realistisch 
vooruitzicht. 

 
4. Bijlagen 
 
Verklaring commissaris 
De commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e.  CVBA, vertegenwoordigd door de heer Joël Brehmen, heeft bevestigd 
dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde werden afgerond, geen betekenisvolle correctie aan het licht hebben gebracht 
die in de boekhoudkundige informatie, opgenomen in dit persbericht, zou moeten doorgevoerd worden. 
 
Noot : dit persbericht is tevens terug te vinden op  www.cobrha.be 
 

 



Resultatenrekening
(in 000 EUR) 31/12/2009 31/12/2008

OMZET 95.504 92.430

VOORRAADSWIJZIGING (223) 369

ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN 6.642 6.385

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 101.923 99.184

HANDELSGOEDEREN,GROND- en HULPSTOFFEN 34.894 34.701

DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN 17.077 18.427

PERSONEELSKOSTEN 21.131 20.342

AFSCHRIJVINGEN ACTIVA 8.256 8.532

WAARDEVERMINDERINGEN VORDERINGEN 464 713

VOORZIENINGEN RISICO'S 1 (400)

ANDERE BEDRIJFSKOSTEN 11.831 10.852

BEDRIJFSKOSTEN 93.654 93.167

BEDRIJFSRESULTAAT 8.269 6.017

KOSTEN VAN SCHULDEN 544 850

ANDERE FIN. KOSTEN 277 154

FINANCIELE KOSTEN 821 1.004

OPBR. FIN. VASTE ACTIVA 0 0

OPBR. VLOTTENDE ACTIVA 139 94

ANDERE FIN. OPBRENGSTEN 393 372

FINANCIELE OPBRENGSTEN 532 466

COUR. RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 7.980 5.479

ONTTREKKING AAN UITGEST.BELASTINGEN 423 374

OVERBOEKING NAAR UITGEST.BELASTINGEN (154) (88)

BELASTINGEN (2.515) (1.710)

BELASTINGEN REGUL. 780 0

BELASTINGEN -1.466 -1.424

WINST VAN HET BOEKJAAR 6.514 4.055

Autofinanciering (in 000 EUR) 31/12/2009 31/12/2008

BEDRIJFSCASHFLOW (EBITDA) (1) 16.990             14.862             

NETTO CASH FLOW 15.235             12.900             

INVESTERINGEN (2) 9.624               9.527               

Kerncijfers per aandeel (in EUR)

BEDRIJFSCASHFLOW (EBITDA) (1) 224,2               195,6               

NETTORESULTAAT 86,0                 53,4                 

Gewogen gemiddeld aantal aandelen 75.775             75.971             

(1) Bedrijfscashflow = Bedrijfsresultaat + afschrijvingen + voorzieningen 

en waardeverminderingen

(2) Investeringen in materiële en immateriële activa  
 

Balans (in 000 EUR) 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

ACTIVA PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 77.665 72.270

VASTE ACTIVA 88.678 87.809 KAPITAAL 8.100 8.100

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 1.233 1.710 Geplaatst kapitaal 8.100                    8.100                    

MATERIËLE VASTE ACTIVA 87.095 85.768 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 3.161 3.161

Terreinen en gebouwen 62.982                  61.756                  GECONS.RESERVES 64.621 59.226

Installaties, machines en uitrusting 6.963                    6.023                    NEG. CONSOLIDATIEVERSCHILLEN 1.783 1.783

Meubilair en rollend materieel 4.922                    4.741                    

Leasing en soortgelijke rechten 5.679                    6.604                    VOORZIENINGEN, UITGESTELDE

Overige materiële vaste activa 6.523                    6.644                    BELASTINGEN EN BELASTINGLATENTIES 11.469 11.861

Activa in aanbouw 26                        -                        VOORZIENINGEN VOOR RISICO4S EN KOSTEN 1.189 1.186

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 350 331 Pensioenen en soorgelijke verplicht. 110                       113                       

Andere ondernemingen / deelnemingen 8                          8                          Overige risico's en kosten 1.079                    1.073                    

Andere ondernemingen / vorderingen 342                       323                       UITGESTELDE BELASTINGEN EN BELASTING_ 10.280 10.675

LATENTIES

VLOTTENDE ACTIVA 34.931 32.867 SCHULDEN 34.475 36.545

VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 2.223 830 SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR 2.905 3.009

Overige vorderingen 2.223                    830                       Financiële schulden 982                       653                       

VOORRADEN 7.994 8.292 Leasingschulden -                        -                        

Grond- en hulpstoffen 1.893                    2.213                    Kredietinstellingen 982                       653                       

Goederen in bewerking 672                       714                       Overige schulden 1.923                    2.356                    

Gereed product 773                       836                       

Handelsgoederen, 4.656                    4.529                    SCHULDEN OP MINDER DAN 1 JAAR 29.611 32.080

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 18.377 18.034 Schulden >1 jaar, die binnen het jaar vervallen -                        465                       

Handelsvorderingen 14.819                  14.639                  Financiële schulden / kredietinstellingen 10.531                  13.594                  

Overige vorderingen 3.558                    3.395                    Handelsschulden / Leveranciers 8.560                    8.306                    

GELDBELEGGINGEN 751 684 Schulden mbt belastingen, bezoldigingen 5.970                    4.989                    

Eigen aandelen 302                       302                       Belastingen 2.708                    1.868                    

Overige beleggingen 449                       382                       Bezoldigingen en sociale lasten 3.262                    3.121                    

LIQUIDE MIDDELEN 2.338 1.427 Overige schulden 4.550                    4.726                    

OVERLOPENDE REKENINGEN 3.248 3.600 OVERLOPENDE REKENINGEN 1.959 1.456

TOTAAL ACTIVA 123.609                120.676                TOTAAL PASSIVA 123.609                120.676                 


