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Halfjaarresultaten  2012 N.V. CO.BR.HA.  

Brouwerij-Handelsmaatschappij 
 

 
Boortmeerbeek,  27 september 2012 
 
 

1. Samenvatting 1° semester 2012 
 
Het eerste semester van 2012 kende een eerder ontgoochelend verloop. Niet zozeer door de activiteit 
van de moedermaatschappij, waarvan het nettoresultaat met 4% steeg,  evenmin door onze Franse 
dochter, Brasserie du Coq Hardi die een knappe verkoopstijging realiseerde van meer dan 10 %, 
maar door de tegenvallende resultaten van onze belangrijkste dochtermaatschappij Brouwerij Haacht.  
Niettegenstaande Haacht een prijsverhoging doorvoerde midden april van 6 % was deze onvoldoende 
om de kostenstijgingen (grondstoffen, energie, salarissen,...) te compenseren. Gekoppeld aan een 
tegenvallende binnenlandse verkoop, resulteerde dit voor Haacht in een licht negatief  nettoresultaat (-
90.000 euro). 
De groepswinst van het eerste semester loopt hierdoor terug tot 1,49 miljoen. 

 
 

2. Toelichting 
 
2.1 Markt en merken 
 
Marktevolutie : 
 
De bierconsumptie op de Belgische markt  kende in het eerste semester van dit jaar een teleurstellend 
verloop met een daling van maar liefst 5,9%. De daling in het horecasegment van de markt was meer 
uitgesproken : een daling van 7,7 % zorgde ervoor dat het marktaandeel van dit segment verder 
daalde naar 46,1 % tegenover nog 47 % in het eerste semester van vorig jaar. 
Een te koude winter, een bedroevend lenteweer en een spaarzame consument drukten het 
horecabezoek en bijgevolg de bierconsumptie. En last but not least raakte de binnenlandse 
horecasector verder gedestabiliseerd door onduidelijke plannen van onze regering om de 
arbeidsmarkt in deze sector te reguleren.  
In de binnenlandse retailmarkt werd de consument dit semester overspoeld met promoties, die 
ongeziene proporties aannamen. Het marktaandeel van de retail nam verder toe tot 53,9 % tegenover 
de reeds aangehaalde 46,1 % voor de horecamarkt. 
 
Hoe presteerde Haacht ? 

• De daling van onze verkoop in de Belgische horeca was in lijn met de marktdaling, wat een druk 
zette op omzetevolutie en belangrijker op de resultaten van dochter Brouwerij Haacht. 

• Een lichtpunt werd wel gevormd door de verkoopsevolutie van een aantal speciaalbieren. Tegen 
de achtergrond van de daling van het bierverbruik in de horeca, die voor Haacht toch de 
belangrijkste markt is, konden  de abdijbieren Tongerlo en Keizer Karel wederom een groei 
realiseren. 

• De verkoop van onze eigen merken in het Belgische retailsegment kent een positieve evolutie, 
maar de omvang ervan is beperkt om de negatieve evolutie in het Belgische horecasegment te 
compenseren.  

• Zoals hierboven aangehaald werd in de Franse markt een knappe groei (> 10%) gerealiseerd. Op 
andere expormarkten werd eveneens een groei gerealiseerd, die er voor zorgde dat het 
binnenlands volumeverlies werd teruggewonnen, maar de samenstelling (productmix) en 
prijszetting ervan was niet van die aard om omzet en rentabiliteit op het peil van 2011 te brengen.   
 

Merken : 
 
Op merkenvlak werden opnieuw een aantal innovaties geïntroduceerd. Zo werd o.a. aan het Keizer 
Karel-gamma het Ommegang-bier toegevoegd.De introductie van dit bier van hoge gisting van het 
type 'zwaar blond' werd aangegrepen om de verpakking van het gehele gamma Keizer Karel-bieren te 
restylen. Als bewijs voor zijn bijzonder karakter haalde dit bier meteen ook de maximumscore van drie 
sterren bij de 'Superior taste Awards' , die toegekend werden einde mei. 
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2.2 Resultaten 
 
Door de hierboven aangehaalde ontwikkeling van de binnenlandse verkoop daalde de omzet met 1,3 
% of 0,6 miljoen euro tot 46,5 miljoen euro. 
 
Hogere grondstof-, hulpstoffen- en energieprijzen zorgden ervoor dat het gemiddelde kostenniveau 
van onze producten per hectoliter hoger uitkomt. Zo stegen deze kosten (cfr. bijlage) bij een nagenoeg 
gelijk volume met 1,82 miljoen euro of 10,9 %. Als voorbeeld kan vermeld worden dat de gemiddelde 
moutprijs voor Haacht in het eerste semester van dit jaar met 60% steeg tegenover het eerste 
semester van 2011. Andere exploitatiekosten, zoals personeelskosten (+8,9%) en verkoopkosten 
stegen eveneens. Deze verkoopkosten stegen verder door de hevigere concurrentie op de 
binnenlandse horecamarkt tussen de drie pilsbrouwers.  
 
Dit veroorzaakte een daling in bedrijfsresultaat en van cashgerelateerde maatstaven zoals EBITDA en 
cashflow. 
Het bedrijfsresultaat daalt met 45% of 2,2 miljoen euro naar 2,65 miljoen euro. De EBITDA daalde met 
nagenoeg 2,3 miljoen euro naar 7,6 miljoen euro . De cashflow daalde met 1,9 miljoen (6,4 miljoen in 
2012 tegenover 8,3 miljoen in 2011). 
 
Er dient vermeld dat het bovenstaande bedrijfsresultaat ondersteund werd door eenmalige 
meerwaarden gerealiseerd op de verkoop van (gedeclasseerde) horecapanden (1,05 miljoen euro 
vóór belastingen). 
 
Het nettoresultaat voor het eerste semester van 2012 eindigt zo op 1,49 miljoen tegenover 3,319 
miljoen in 2011. 
 
 
2.3 Investeringen 
 
Er werd in het eerste semester een bedrag van 5,7 miljoen euro geïnvesteerd in materiële en 
immateriële vaste activa. In nieuw verpakkingsmateriëel zoals vaten, kratten en flessen werd een 
bedrag van 2,26 miljoen euro geïnvesteerd. Aankoop en inrichting van horecapanden nam 1,8 miljoen 
euro van het investeringsbudget. 
 
 
3. Vooruitzichten 
 
Met twee maanden vertraging begon het zomerweer in tweede helft van juli... De verkoopcijfers sinds 
juli zijn in vergelijking met de zomer van 2011 op alle markten, waar de groep actief is, positief.  
Maar de andere omgevingsfactoren die het resultaat van de groep Haacht sterk impacteren, zijn 
dezelfde gebleven : hoge grondstofprijzen en een toename van de verkoopkosten. 
  
Het is moeilijk om een inschatting te maken van de resultaten van het volledige jaar 2012. 
Algemeen gesteld zal de onderliggende positieve evolutie van het beheer van horecapanden de 
minder gunstige evolutie van de bieractiviteit niet kunnen goed maken. Naar alle waarschijnlijkheid zal 
het tweede semester op geconsolideerde basis beter zijn dan het tweede semester van 2011 en dus 
het jaarresultaat positief beïnvloeden.  
 
We vermelden tevens dat de verkoop van de industriële site van Bierbrouwerij De Leeuw in de tweede 
jaarhelft afgerond zal worden. De (positieve) impact op de groepsresultaten zal beperkt zijn.  
 
 
4. Bijlagen 

 
Verklaring van de verantwoordelijken  
Frédéric van der Kelen , Afgevaardigde Bestuurder, en Frank Mellaerts, Financiëel Directeur , verklaren, in naam en voor 
rekening van de groep Co.Br.Ha. in zoverre hen bekend is , dat 
- de verkorte financiële overzichten per 30 juni 2012 zijn opgesteld overeenkomstig de Belgische boekhoudnormen en een 
getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van CoBrHa en zijn filialen; 
- het halfjaarverslag een getrouw overzicht geeft van de markante feiten die zich in de eerste zes maanden van het 
boekjaar hebben voorgedaan en van het effect ervan op de verkorte financiële overzichten. 
 

(Belgische boekhoudnormen / Niet-geauditeerde cijfers) 
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Resultatenrekening (in 000 EUR) 30/06/2012 30/06/2011

OMZET 46.548 47.138
VOORRAADSWIJZIGING (3) 93
ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN 4.953 3.627
BEDRIJFSOPBRENGSTEN 51.498 50.858

HANDELSGOEDEREN,GROND- en HULPSTOFFEN 18.458 16.638
DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN 9.278 8.682
PERSONEELSKOSTEN 11.965 10.989
AFSCHRIJVINGEN ACTIVA 4.414 4.561
WAARDEVERMINDERINGEN VORDERINGEN 534 509
VOORZIENINGEN RISICO'S (37) (42)
ANDERE BEDRIJFSKOSTEN 4.238 4.676
BEDRIJFSKOSTEN 48.850 46.013

BEDRIJFSRESULTAAT 2.648 4.845

KOSTEN VAN SCHULDEN 195 219
ANDERE FIN. KOSTEN 111 13
FINANCIELE KOSTEN 306 232

OPBR. FIN. VASTE ACTIVA 0 0
OPBR. VLOTTENDE ACTIVA 121 116
ANDERE FIN. OPBRENGSTEN 56 44
FINANCIELE OPBRENGSTEN 177 160

COUR. RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 2.519 4.773

ONTTREKKING NAAR UITGEST.BELASTINGEN 89 85
OVERBOEKING NAAR UITGEST.BELASTINGEN (234) 0
BELASTINGEN (933) (1.696)
BELASTINGEN REGUL. 49 157
BELASTINGEN -1.029 -1.454

NETTOWINST 1.490 3.319

Autofinanciering (in 000 EUR) 30/06/2012 30/06/2011
BEDRIJFSCASHFLOW (EBITDA) (1) 7.559               9.873                 
NETTO CASH FLOW 6.401               8.347                 
INVESTERINGEN (2) 5.697               5.519                 
Kerncijfers per aandeel (in EUR)
BEDRIJFSCASHFLOW (EBITDA) (1) 100,8               131,6                 
NETTORESULTAAT 19,9                 44,3                   
Gewogen gemiddeld aantal aandelen 75.000              75.000               
(1) Bedrijfscashflow = Bedrijfsresultaat + afschrijvingen + voorzieningen 

en waardeverminderingen

(2) Investeringen in materiële en immateriële activa

Balans (in 000 EUR) 30/06/2012 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2011

ACTIVA PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 89.124 87.634

VASTE ACTIVA 99.033 97.782 KAPITAAL 8.100 8.100

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 674 679 Geplaatst kapitaal 8.100                   8.100                   

MATERIËLE VASTE ACTIVA 97.966 96.679 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 3.161 3.161

Terreinen en gebouwen 69.611                 68.822                 GECONS.RESERVES 76.080 74.590

Installaties, machines en uitrusting 6.378                   6.340                   NEG. CONSOLIDATIEVERSCHILLEN 1.783 1.783

Meubilair en rollend materieel 5.846                   5.730                   

Leasing en soortgelijke rechten 7.487                   8.089                   VOORZIENINGEN, UITGESTELDE

Overige materiële vaste activa 8.302                   7.356                   BELASTINGEN EN BELASTINGLATENTIES 11.067 10.976

Activa in aanbouw 342                      342                      VOORZIENINGEN VOOR RISICO4S EN KOSTEN 1.051 1.086

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 393 424 Pensioenen en soorgelijke verplicht. 57                        57                        

Andere ondernemingen / deelnemingen 8                          67                        Overige risico's en kosten 994                      1.029                   

Andere ondernemingen / vorderingen 385                      357                      UITGESTELDE BELASTINGEN EN BELASTING_ 10.016 9.890

LATENTIES

VLOTTENDE ACTIVA 37.419 35.908 SCHULDEN 36.261 35.080

VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 3.039 3.028 SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR 5.007 5.012

Overige vorderingen 3.039                   3.028                   Financiële schulden 3.040                   3.082                   

VOORRADEN 9.244 8.960 Leasingschulden 2.607                   2.607                   

Grond- en hulpstoffen 2.479                   2.235                   Kredietinstellingen 433                      475                      

Goederen in bewerking 797                      766                      Overige schulden 1.967                   1.930                   

Gereed product 774                      883                      

Handelsgoederen, 5.194                   5.076                   SCHULDEN OP MINDER DAN 1 JAAR 30.545 28.164

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 16.813 15.906 Schulden >1 jaar, die binnen het jaar vervallen 442                      877                      

Handelsvorderingen 14.287                 12.577                 Financiële schulden / kredietinstellingen 10.734                 5.987                   

Overige vorderingen 2.526                   3.329                   Handelsschulden / Leveranciers 9.092                   10.592                 

GELDBELEGGINGEN 731 376 Schulden mbt belastingen, bezoldigingen 5.357                   4.961                   

Eigen aandelen -                        -                        Belastingen 1.536                   1.076                   

Overige beleggingen 731                      376                      Bezoldigingen en sociale lasten 3.821                   3.885                   

LIQUIDE MIDDELEN 2.550 2.213 Overige schulden 4.920                   5.747                   

OVERLOPENDE REKENINGEN 5.042 5.425 OVERLOPENDE REKENINGEN 709 1.904

TOTAAL ACTIVA 136.452               133.690               TOTAAL PASSIVA 136.452               133.690               


