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Geconsolideerde balans per 31 december 2020
Voor winstbestemming in duizenden euro’s.

2020 2019

Activa
Vaste activa

Immateriële vaste activa 2.

Goodwill 16.058 17.162 

Emissierechten 328 700 

Software 13.855 10.008 

Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 2.634 3.289 

32.875 31.159

Materiële vaste activa 3.

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 143.472 147.029 

Machines en installaties 155.383 176.676 

Andere vaste bedrijfsmiddelen 30.945 39.463 

Overig onroerend goed 18.159 19.601 

Activa in aanbouw 8.460 14.242 

356.419 397.011

Financiële vaste activa 4.

Deelnemingen 2.753 5.191

Vorderingen op deelnemingen 2.196 59

Latente belastingvorderingen 3.227 1.615

Overige vorderingen 12.159 13.108

20.335 19.973

Vlottende activa

Voorraden 5.

Grond- en hulpstoffen 29.013 28.546

Product in bewerking 7.359 9.358

Gereed product en handelsgoederen 34.266 34.792

Overige voorraden 12.760 13.778

83.398 86.474

Vorderingen

Handelsdebiteuren 6. 127.946 154.942

Vennootschapsbelasting 5.665 4.197

Belastingen en premies sociale zekerheid 4.224 3.664

Overige vorderingen en overlopende activa 7. 19.861 18.450

157.696 181.253

Liquide middelen 8. 48.643 35.892

Totaal Activa 699.366 751.762

De toelichtingen op pagina 99 tot en met 126 maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.
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2020 2019

Passiva
Groepsvermogen 9.

Aandeel Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. 308.594 327.275

Minderheidsbelang derden 21.727 24.552

330.321 351.827

Voorzieningen 10.

Latente belastingverplichtingen 15.544 18.271

Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen 5.026 1.156

Jubileumvoorziening 2.092 2.101

Overige voorzieningen 5.258 2.179

27.920 23.707

Schulden

Langlopende schulden 11.

Leningen 81 88

Uitgestelde betalingsverplichtingen - 38.003

Kredietinstellingen 62.064 138.808

62.145 176.899

Kortlopende schulden 12.

Kortlopend deel langlopende schulden 11. 4.041 5.410

Uitgestelde betalingsverplichtingen 38.348 -

Schulden aan aandeelhouders 3.200 -

Kredietinstellingen 3.548 6.134

Crediteuren 86.427 66.476

Vennootschapsbelasting 2.717 1.315

Overige belastingen en premies sociale zekerheid 13. 53.099 25.444

Pensioenen 161 157

Statiegeld- en VBR-verplichting 14. 24.478 27.194

Overige schulden en overlopende passiva 15. 62.961 67.199

278.980 199.329

Totaal Passiva 699.366 751.762

De toelichtingen op pagina 99 tot en met 126 maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.
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2020 2019
Netto-omzet 16. 773.159 896.999

Mutatie voorraden product in bewerking en gereed product -2.525 2.612

Overige bedrijfsopbrengsten 17. 19.346 17.731

Bedrijfsopbrengsten 789.980 917.342

Grond- en hulpstoffen 293.510 340.550

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 18. 306.402 347.279

Lonen en salarissen 19. 84.260 87.676

Sociale lasten en pensioenen 20. 19.035 20.166

Overige personeelskosten 11.532 22.445

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 21. 50.108 56.212

Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa 2. en 3. - 29.589

Overige bedrijfskosten 5.209 5.037

Bedrijfslasten 770.056 908.954

Bedrijfsresultaat 19.924 8.388

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 22. 540 396

Rentelasten en soortgelijke kosten 23. -10.932 -5.903

Saldo van financiële baten en lasten -10.392 -5.507

Resultaat voor belastingen 9.532 2.881

Belastingen 24. 2.518 5.477

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen -650 -59

Resultaat na belastingen 6.364 -2.655

Aandeel derden in resultaat -141 -2.688

Nettoresultaat 6.223 -5.343

De toelichtingen op pagina 99 tot en met 126 maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.
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2020 2019
Kasstroom uit operationele activiteiten 25.

Netto resultaat 6.223 -5.343

Aandeel derden in resultaat 141 2.688

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 2. en 3. 50.108 56.212

Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa 2. en 3.  - 29.589

Boekresultaten afstoting vaste activa -922 -1.666

Mutatie voorzieningen 4. en 10. 8.086 1.375

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 22. -540 -396

Rentelasten en soortgelijke kosten 23. 10.932 5.903

Winstbelasting 24. 2.518 5.477

Aandeel in resultaat deelnemingen 650 59

70.832 96.553

Veranderingen in werkkapitaal:

Handelsvorderingen 26.996 -15.248

Voorraden 3.076 2.870

Crediteuren 19.951 -14.891

Overige vorderingen en schulden 25.471 -2.128

Schulden aan aandeelhouders 3.200 -

Schulden aan kredietinstellingen -11.370 4.090

67.324 -25.307

Totale kasstroom uit bedrijfsoperaties 144.520 68.591

Ontvangen interest 540 396

Betaalde interest -2.148 -3.300

Betaalde winstbelasting -5.577 -9.892

-7.185 -12.796

Totale kasstroom uit operationele activiteiten 137.335 55.795

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in (im)materiële vaste activa -40.887 -71.136

Ontvangsten uit verkoop van materiële vaste activa 11.135 3.907

Verstrekte leningen -6.739 -6.904

Ontvangen aflossingen op leningen aan afnemers 4.536 5.524

Verwerving groepsmaatschappijen  - -10.723

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten -31.955 -79.332

Transport 105.380 -23.537

De toelichtingen op pagina 99 tot en met 126 maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening. Vervolg kasstroomoverzicht zie volgende pagina ›››

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020
In duizenden euro’s.



— 98

››› Vervolg kasstroomoverzicht over 2020

2020 2019
Transport 105.380 -23.537

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 25.

Ontvangsten uit langlopende leningen 11. 42.632 112.711

Aflossingen van langlopende leningen -117.596 -63.494

Inkoop eigen aandelen -3.671 -

Betaald dividend aan moedermaatschappij 9. -10.654 -16.346

Betaald dividend aan houders van minderheidsbelangen 9. -783 -1.580

Kapitaalstortingen 9. 1.335 2.850

Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten -88.737 34.141

Netto kasstroom 16.643 10.604

Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen -3.892 -1.046

Mutatie liquide middelen 12.751 9.558

2020 2019
Eigen vermogen per 1 januari 2020 327.275 354.441

Nettoresultaat 6.223 -5.343

Mutatie reserve omrekeningsverschillen -10.410 -3.372

Verwateringsresultaat -169 -2.105

Totaalresultaat -4.356 -10.820

Dividenduitkering -10.654 -16.346

Inkoop eigen aandelen -3.671 -

Totaal mutaties eigen vermogen in relatie met certificaathouders -14.325 -16.346

Eigen vermogen per 31 december 2020 308.594 327.275

De toelichtingen op pagina 99 tot en met 126 maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.
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Toelichting op de geconsolideerde 
Jaarrekening 2020
Algemeen
Verslaggevende entiteit en relatie met moedermaatschappij
Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. (‘de onderneming’), 
gevestigd te Lieshout, De Stater 1, is een naamloze vennootschap 
en is ingeschreven in het handelsregister als financiële holding 
onder nummer 64910792. Ambrig B.V. houdt 100% van de aandelen.

Deze jaarrekening bevat de financiële informatie van zowel de onder-
neming als de geconsolideerde maatschappijen van de onderneming.

Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. is een holding-
maatschappij. De voornaamste activiteiten van de groep bestaan 
uit het vervaardigen en verkopen van bier, fris en mout.

De activiteiten van de onderneming en van de groep vinden plaats 
in zowel het binnenland als in het buitenland.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is 
geëindigd op balansdatum 31 december 2020.

Toegepaste standaarden
De geconsolideerde jaarrekening van de onderneming maakt 
deel uit van de statutaire jaarrekening van de onderneming en 
is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van 
activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op 
historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Toepassing van artikel 402 boek 2 BW
De financiële gegevens van Royal Swinkels Family Brewers Holding
N.V. zijn in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Derhalve 
vermeldt de enkelvoudige winst-en-verliesrekening conform artikel 
402 Boek 2 BW slechts het aandeel in het resultaat van vennoot-
schappen waarin wordt deelgenomen na belastingen en het 
overige resultaat na belastingen.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteits-
veronderstelling.

Wijzigingen structuur
Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. heeft in 2020 de 
volgende wijzigingen doorgevoerd in de structuur
• De naam H-West B.V. is gewijzigd in SFB Drankenhandel 

Nederland B.V.
• H-West B.V. is opgericht.
• Cervecería Cubana S.A. is opgericht.
• Malt Africa B.V. is opgeheven.
• Swinkels Family Brewers Ibérica S.A. is opgeheven.
• Palm N.V. heeft geen indirect belang meer in  

Beer & Selected Beverages Services B.V.
• Palm N.V. heeft geen indirect belang meer in  

EESV Beer & Selected Beverages. 

Grondslagen voor de waardering van activa 
en passiva en de resultaatbepaling
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen historische kostprijs opgenomen, 
tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is 
dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming 
zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft 
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, 
maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waar-
schijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een 
uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen 
en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal 
plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.
Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. 
Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans 
opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans 
opgenomen verplichtingen.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de 
balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke 
verandering in de economische realiteit met betrekking tot het 
actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin 
aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling 
of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische 
realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s 
die zich naar alle waarschijnlijkheid in de praktijk zullen voordoen, en 
niet op basis van voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijs niet te 
verwachten is dat zij zich zullen voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen 
indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten 
op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met 
betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn over -
gedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct 
in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met 
eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samen-
hang met de transactie. Indien de weergave van de economische 
realiteit leidt tot het opnemen van activa waarvan de rechts persoon 
niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer 
een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend 
met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een 
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouw-
baar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een 
vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met 
een vermindering van een actief of een vermeerdering van een 
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouw-
baar kan worden vastgesteld.
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De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode 
waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord 
indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de handels- 
goederen zijn overgedragen aan de koper.

Presentatie en functionele valuta
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de 
functionele valuta is van de onderneming. Alle financiële informatie 
in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management 
oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van 
invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerappor teerde 
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De 
daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. 
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van 
het management het meest kritisch voor het weergeven van de 
financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen:
• Statiegeld- en VBR-verplichting;
• Voorziening debiteuren;
• Voorziening incourante voorraden; 
• Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen;
• Goodwill.

Grondslagen voor consolidatie
Consolidatiekring
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens 
van Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. en haar dochter-
maatschappijen in de groep, andere groepsmaatschappijen en 
andere rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan 
worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. 
Dochtermaatschappijen zijn deelnemingen waarin de onderneming 
(en/of een of meer van haar dochtermaatschappijen) meer dan 
de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kan 
uitoefenen, of meer dan de helft van de bestuurders of van de 
commissarissen kan benoemen of ontslaan.

Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de onderneming 
een meerderheidsbelang heeft, of waarop op een andere wijze een 
beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling 
of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden 
financiële instrumenten betrokken die potentiële stemrechten 
bevatten en zodanig kunnen worden uitgeoefend dat ze daardoor 
de onderneming meer of minder invloed verschaffen.
Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken 
vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed kan worden 
uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie 
betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed.

Voor een overzicht van de geconsolideerde groepsmaatschappijen 
wordt verwezen naar de toelichting op de financiële vaste activa in 
de enkelvoudige jaarrekening.

Overnames
Een overname is een transactie waarbij de groep de beschikkings-
macht verkrijgt over het vermogen (activa en passiva) en de 
activiteiten van een overgenomen partij.

Overnames worden verwerkt op basis van de ‘purchase accounting’ 
methode op de datum waarop de zeggenschap overgaat naar de 
groep (de overnamedatum). De verkrijgingsprijs wordt daarbij gesteld 
op het overeengekomen geldbedrag of equivalent voor de verkrijging 
van de overgenomen partij, dan wel de reële waarde van de op 
overnamedatum verstrekte tegenprestaties. De verkrijgingsprijs 
wordt vermeerderd met de kosten die direct toerekenbaar zijn aan 
de overname. Bij uitgestelde betaling van de koopsom wordt de 
verkrijgingsprijs gesteld op de contante waarde van de koopsom.

De identificeerbare activa en passiva van de overgenomen partij 
verwerkt de groep op de overnamedatum. Deze activa en passiva 
worden afzonderlijk verwerkt tegen hun reële waarden, mits het 
waarschijnlijk is dat toekomstige economische voordelen naar de 
groep zullen vloeien (activa) dan wel de afwikkeling zal resulteren 
in een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich 
bergen (passiva), en de kostprijs of reële waarde ervan betrouwbaar 
kan worden vastgesteld.

Zie de grondslag onder het hoofd Immateriële vaste activa voor de 
verwerking van eventuele positieve of negatieve goodwill die ontstaat 
bij de overname. Een overeengekomen mogelijke aanpassing van 
de verkrijgingsprijs die afhankelijk is gesteld van toekomstige 
gebeurtenissen wordt opgenomen in de verkrijgingsprijs zodra de 
aanpassing waarschijnlijk is en het bedrag ervan betrouwbaar kan 
worden bepaald. Ook is het mogelijk dat een eerdere schatting van 
de aanpassing van de verkrijgingsprijs moet worden herzien. 
Dergelijke aanpassingen van de verkrijgingsprijs, die worden verwerkt 
als schattingswijzigingen, resulteren ook in aanpassingen van de 
bepaalde (positieve of negatieve) goodwill. De aangepaste goodwill 
wordt prospectief afgeschreven vanaf het moment van de wijziging 
van de verkrijgingsprijs. Vergelijkende cijfers worden niet aangepast.

Overnames onder gemeenschappelijke leiding
Een ovename onder gemeenschappelijke leiding is een overname 
van een entiteit waarmee de verkrijgende partij onder gemeen-
schappelijke leiding staat. Dergelijke overnames worden ook wel 
aangeduid met transacties in concernverband.

Overnames onder gemeenschappelijke leiding worden verwerkt 
volgens de ‘carry over accounting’ methode. Bij toepassing van 
de ‘carry over accounting’ methode worden de boekwaarden van 
de activa en passiva opgenomen en vindt er geen herwaardering 
plaats naar reële waarden.

Eventueel afwijkende waarderingsgrondslagen bij de overgenomen 
entiteiten worden geüniformeerd via een stelselwijziging. De cijfers 
vóór de overname - respectievelijk voegingsdatum worden bij 
toepassing van ‘carry over accounting’ niet aangepast. 

Consolidatiemethode
De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld 
volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
van de groep.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge aandelen-
verhoudingen, schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd. 
Tevens zijn de resultaten op onderlinge transacties tussen groeps-
maatschappijen geëlimineerd voor zover de resultaten niet door 
transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd en er geen 
sprake is van een bijzondere waarde- vermindering. Bij een transactie 
waarbij de rechtspersoon een niet-100%-belang heeft in de 
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verkopende groepsmaatschappij, wordt de eliminatie uit het 
groepsresultaat pro rata toegerekend aan het minderheidsbelang 
op basis van het aandeel van de minderheid in de verkopende 
groepsmaatschappij.

De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij 
het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is 
gebracht binnen het groepsvermogen. Indien de aan het minder-
heidsbelang van derden toerekenbare verliezen het minderheids-
belang in het eigen vermogen van de geconsolideerde maat-
schappij overtreffen, dan wordt het verschil, alsmede eventuele 
verdere verliezen, volledig ten laste van de meerderheids-
aandeelhouder gebracht, tenzij en voor zover de minderheids-
aandeelhouder de verplichting heeft, en in staat is, om die verliezen 
voor zijn rekening te nemen. Het aandeel van derden in het 
resultaat wordt afzonderlijk als laatste post in de geconsolideerde 
winst-en-verliesrekening in aftrek op het groepsresultaat gebracht.

Grondslagen voor de omrekening van 
vreemde valuta’s
Transacties in vreemde valuta’s
Transacties luidend in vreemde valuta’s worden bij de eerste 
verwerking gewaardeerd in de functionele valuta door omrekening 
tegen de contante wisselkoers die geldt op de datum van de 
transactie tussen de functionele valuta en de vreemde valuta’s.

In vreemde valuta’s luidende monetaire activa en verplichtingen 
worden op balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen 
de op die datum geldende wisselkoersen. Valutakoersverschillen die 
voortkomen uit de afwikkeling van monetaire posten, dan wel 
voortkomen uit de omrekening van monetaire posten in vreemde 
valuta, worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening in de periode 
dat zij zich voordoen. Uitgezonderd hiervan zijn koersverschillen op 
monetaire posten die deel uitmaken van de netto-investering in 
een bedrijfsuitoefening in het buitenland (zie hierna).

Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s die tegen 
historische kostprijs worden opgenomen, worden naar de 
functionele valuta omgerekend tegen de geldende wisselkoersen 
op de transactiedatum.

Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s die tegen 
actuele waarde worden opgenomen, worden naar de functionele 
valuta omgerekend tegen de wisselkoersen op het moment waarop 
de actuele waarde wordt bepaald. De bij omrekening optredende 
valutakoersverschillen worden als onderdeel van de herwaar-
deringsreserve rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt.

Bedrijfsuitoefening in het buitenland
De activa en verplichtingen die deel uitmaken van de netto-
investering in een bedrijfsuitoefening in het buitenland worden in 
de presentatievaluta omgerekend tegen de koers op balansdatum.
De opbrengsten en kosten van een dergelijke bedrijfsuitoefening 
worden in de presentatievaluta omgerekend tegen de wisselkoers 
op de transactiedatum. Omrekeningsverschillen worden verwerkt 
in de reserve omrekeningsverschillen in het eigen vermogen.

Een groepsmaatschappij die een lening heeft ontvangen van de 
moedermaatschappij verwerkt eventuele omrekeningsverschillen 
in de winst-en-verliesrekening, ook indien de lening bij de moeder-
maatschappij geldt als onderdeel van de netto-investering in een 
bedrijfsuitoefening in het buitenland.

Als een buitenlandse activiteit geheel of gedeeltelijk wordt 
verkocht, wordt het hierop betrekking hebbende cumulatieve 
bedrag uit de reserve omrekeningsverschillen overgeboekt naar 
de winst-en-verliesrekening.

Afdekking van de netto-investering in buitenlandse activiteiten
Omrekeningsverschillen die optreden bij de omrekening van een 
financiële verplichting die wordt aangemerkt als afdekking van 
de netto-investering in een buitenlandse activiteit, worden direct 
in het eigen vermogen verwerkt. Deze omrekeningsverschillen 
worden verwerkt in de reserve omrekeningsverschillen, voor zover 
de afdekking effectief is. Het niet-effectieve deel wordt als last 
in de winst-en-verliesrekening opgenomen.

Stelselwijzigingen
Tijdelijke huur- en leaseverlagingen
De groep past RJ-Uiting 2020-12: 'Tijdelijke huur- en lease-
verlagingen vanwege de coronacrisis' toe, op 21 oktober 2020 
definitief vastgesteld door de RJ, die een wijziging inhoudt van 
RJ 292 Leasing. De wijziging is van kracht voor boekjaren die 
aanvangen op of na 1 januari 2020.

De wijziging van RJ 292 Leasing voor operationele leases biedt 
de mogelijkheid om kortstondige verminderingen of vrijstellingen 
van leasebetalingen toe te wijzen aan de periode(n) waarop de 
verminderingen of vrijstellingen betrekking hebben, wanneer deze 
kortstondige verminderingen of vrijstellingen van leasebetalingen 
het gevolg zijn van het effect van Covid-19.

Schattingswijzigingen
Schattingswijziging waardering immateriële vaste activa
Tot 1 januari 2020 werd software afgeschreven in 5 jaar. Nieuwe 
inzichten hebben geleid tot het hanteren van een afschrijvings-
termijn van 15 jaar voor investeringen met betrekking tot het nieuwe 
ERP-systeem.

Het effect met betrekking tot de huidige periode (31 december 2020) 
is verwerkt in de winst-en-verliesrekening; het effect op toekomstige 
perioden wordt verwerkt in de winst-en-verliesrekening van die 
toekomstige perioden. 

Het positieve effect van deze schattingswijzigingen op het 
resultaat na belastingen over het boekjaar 2020 bedraagt circa 
EUR 808 duizend.

De schattingswijziging heeft een invloed van ongeveer EUR 1.792 
duizend op het eigen vermogen en op het resultaat na belastingen 
van de boekjaren 2021 en 2022.

Schattingswijziging waardering materiële vaste activa 
Tot 1 januari 2020 werden machines en installaties afgeschreven in 
maximaal 15 jaar. Nieuwe inzichten hebben geleid tot het hanteren 
van een afschrijvingstermijn van 16,7 jaar voor machines die vallen 
in de categorie ‘glaslijnen’.

Het effect met betrekking tot de huidige periode (31 december 
2020) is verwerkt in de winst-en-verliesrekening; het effect op 
toekomstige perioden wordt verwerkt in de winst-en-verliesrekening 
van die toekomstige perioden.

Het positieve effect van deze schattingswijzigingen op het 
resultaat na belastingen over het boekjaar 2020 bedraagt 
circa EUR 204 duizend.
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De schattingswijziging heeft een invloed van ongeveer EUR 407 
duizend op het eigen vermogen en op het resultaat na belastingen 
van de boekjaren 2021 en 2022.

Tot 1 januari 2020 werden andere vaste bedrijfsmiddelen afge-
schreven in maximaal 8 jaar. Nieuwe inzichten hebben geleid tot het 
hanteren van een afschrijvingstermijn van 15 jaar voor 20 liter vaten.
Het effect met betrekking tot de huidige periode (31 december 
2020) is verwerkt in de winst-en-verliesrekening; het effect op 
toekomstige perioden wordt verwerkt in de winst-en-verliesrekening 
van die toekomstige perioden.

Het positieve effect van deze schattingswijzigingen op het 
resultaat na belastingen over het boekjaar 2020 bedraagt circa 
EUR 82 duizend.

De schattingswijziging heeft een invloed van ongeveer EUR 163 
duizend op het eigen vermogen en op het resultaat na belastingen 
van de boekjaren 2021 en 2022.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen 
en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, 
leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide 
financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige 
te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën 
financiële instrumenten opgenomen: verstrekte leningen en 
overige vorderingen, langlopende en kortlopende schulden en 
overige financiële verplichtingen en derivaten.

Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de 
balans opgenomen op het moment dat contractuele rechten 
of verplichtingen ten aanzien van dat instrument ontstaan.

Een financieel instrument wordt niet langer in de balans op-
genomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle 
rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s 
met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen.

Financiële instrumenten (en afzonderlijke componenten van 
financiële instrumenten) worden in de geconsolideerde jaarrekening 
gepresenteerd in overeenstemming met de economische realiteit 
van de contractuele bepalingen. Presentatie vindt plaats op basis 
van afzonderlijke componenten van financiële instrumenten als 
financieel actief, financiële verplichting of als eigen vermogen. 
In financiële en niet- financiële contracten kunnen afspraken zijn 
gemaakt die voldoen aan de definitie van derivaten. Een dergelijke 
afspraak wordt afgescheiden van het basiscontract en als derivaat 
verwerkt als zijn economische kenmerken en risico’s niet nauw 
verbonden zijn met de economische kenmerken en risico’s van 
het basiscontract, een afzonderlijk instrument met dezelfde 
voor waarden zou voldoen aan de definitie van een derivaat, 
en het samengestelde instrument niet wordt gewaardeerd 
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in 
de winst- en-verliesrekening.

In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden 
gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeen-
stemming met het basiscontract. Van het basiscontract gescheiden 
derivaten worden, in overeenstemming met de waarderingsgrondslag 
voor derivaten waarop geen kostprijs hedge accounting wordt 
toegepast, gewaardeerd tegen kostprijs of lagere reële waarde.
Financiële instrumenten worden bij de eerste waardering verwerkt 

tegen reële waarde, waarbij (dis) agio en de direct toerekenbare 
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen.
Indien echter financiële instrumenten bij de vervolgwaardering 
worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, worden 
direct toerekenbare transactiekosten bij de eerste waardering 
direct verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op 
de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Verstrekte leningen en overige vorderingen 
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste 
opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis 
van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere 
waardeverminderingsverliezen. De effectieve rente en eventuele 
bijzondere waardeverminderingsverliezen worden direct in de 
winst-en-verliesrekening verwerkt. Aan- en verkopen van financiële 
activa die tot de categorie verstrekte leningen en overige vorde-
ringen behoren, worden verantwoord op de transactiedatum.

Langlopende en kortlopende schulden en 
overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële 
verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode. 
De effectieve rente wordt direct in de winst-en-verliesrekening 
verwerkt. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van 
de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende 
schulden.

Valutatermijncontracten en commodities
De onderneming maakt gebruik van valutatermijncontracten 
en commodityswaps om valuta- en prijsrisico’s af te dekken 
die voortvloeien uit in- en verkooptransacties. De onderneming 
past kostprijs hedge accounting toe teneinde de resultaten uit 
waardeveranderingen van deze contracten en de afgedekte 
vordering of schuld gelijktijdig in de winst-en-verliesrekening te 
verwerken. De eerste waardering van deze contracten vindt plaats 
tegen reële waarde. Zolang het contract betrekking heeft op een 
verwachte toekomstige transactie wordt het contract niet 
geherwaardeerd. Zodra de afgedekte positie van de verwachte 
toekomstige transactie tot de verwerking van een financieel actief 
of een financiële verplichting leidt, worden de met het contract 
verbonden winsten of verliezen in dezelfde periode in de winst-en- 
verliesrekening verwerkt als waarin het verkregen actief of de 
aangegane verplichting van invloed is op de winst of het verlies.

Interest rate swaps
De onderneming maakt gebruik van interest rate swaps om 
renterisico’s op langlopende schulden aan kredietinstellingen te 
beheersen. De onderneming past kostprijs hedge accounting toe 
teneinde de resultaten naar aanleiding van renteontwikkelingen 
uit de interest rate swap en de afgedekte schuld gelijktijdig in 
de winst-en-verliesrekening te verwerken.

De eerste waardering van de interest rate swap vindt plaats 
tegen reële waarde. De overlopende post die resulteert als gevolg 
van het aankopen van dit afgeleide financiële instrument wordt 
verantwoord onder de overlopende activa of passiva. Indien 
afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht, wordt de 
cumulatieve winst die of het cumulatieve verlies dat tot dat 
moment nog niet in de winst-en-verliesrekening was verwerkt, als 
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overlopende post in de balans opgenomen, totdat de afgedekte 
transacties plaatsvinden. Indien de transacties naar verwachting 
niet meer plaatsvinden, wordt de cumulatieve winst of het 
cumulatieve verlies overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening. 
Indien afgeleide instrumenten niet langer voldoen aan de voor-
waarden voor hedge accounting, maar het financiële instrument 
niet wordt verkocht, wordt ook de hedge accounting beëindigd. 
De vervolgwaardering van het financiële instrument is dan tegen 
kostprijs of lagere marktwaarde.

Voorwaarden aan hedge accounting
Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. documenteert de 
hedgerelaties in generieke hedgedocumentatie en toetst periodiek 
de effectiviteit van de hedgerelaties door vast te stellen dat er 
sprake is van een effectieve hedge respectievelijk dat er geen 
sprake is van overhedges.

De onderneming bepaalt op elke balansdatum de mate van 
ineffectiviteit van de combinatie van het afdekkingsinstrument 
en de afgedekte positie (de hedgerelatie).

De mate van ineffectiviteit van de hedgerelatie wordt vastgesteld 
door het vergelijken van de kritische kenmerken van het afdekkings-
instrument en de afgedekte positie in de hedgerelatie. Indien de 
kritische kenmerken, beoordeeld in de context van de hedgerelatie, 
aan elkaar gelijk zijn (geweest), is geen sprake (geweest) van 
ineffectiviteit. Indien de kritische kenmerken, beoordeeld in de 
context van de hedgerelatie, niet aan elkaar gelijk zijn (geweest), 
is sprake (geweest) van ineffectiviteit. In dat geval wordt de mate 
van ineffectiviteit vastgesteld door de verandering in reële waarde 
van het afdekkingsinstrument te vergelijken met de verandering 
in reële waarde van de afgedekte positie. Indien sprake is van een 
cumulatief verlies op de hedgerelatie over de periode vanaf eerste 
verwerking van het afdekkingsinstrument tot aan balansdatum, 
wordt deze ineffectiviteit (het verlies) direct in de winst-en-
verliesrekening verwerkt.

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa
Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële 
waarde met waardewijzigingen in de winst-en-verliesrekening of (2) 
geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere 
verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aan- 
wijzingen bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering 
heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig 
te zijn aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve 
aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het actief zich een 
gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad 
op de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en 
waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.

Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan 
een bijzondere waardevermindering omvatten financiële problemen 
van de rechtspersoon of de schuldenaar die het instrument heeft 
uitgegeven, contractbreuk zoals het niet nakomen van betalings-
verplichtingen en/of achterstallige betalingen met betrekking tot 
rente of aflossingen, herstructurering van een aan de onderneming 
toekomend bedrag onder voorwaarden die de onderneming anders 
niet zou hebben overwogen, aanwijzingen dat een debiteur of 
emittent failliet zal gaan of waarschijnlijk tot een financiële 
reorganisatie zal overgaan en het verdwijnen van een actieve markt 
voor een bepaald effect. Daarnaast worden subjectieve indicatoren 
samen met objectieve aanwijzingen voor bijzondere waarde-
vermindering overwogen. Voorbeelden hiervan zijn een verlaging 

van de kredietwaardigheid van de andere partij zijnde de rechts-
persoon of schuldenaar van het uitgegeven instrument of een 
daling van de reële waarde van een financieel actief beneden de 
kostprijs of geamortiseerde kostprijs. Aanwijzingen voor bijzondere 
waardeverminderingen van vorderingen die door de onderneming 
worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden zowel 
op het niveau van specifieke activa als op collectief niveau in 
aanmerking genomen.

Van afzonderlijk belangrijke vorderingen wordt beoordeeld of deze 
individueel onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering.
Van afzonderlijk belangrijke vorderingen die niet individueel 
onderhevig zijn gebleken aan bijzondere waardevermindering en van 
afzonderlijk niet belangrijke vorderingen wordt collectief beoordeeld 
of deze onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering,

Voor handelsdebiteuren die niet individueel onderhevig zijn 
gebleken aan bijzondere waardevermindering wordt collectief 
beoordeeld of deze onderhevig zijn aan bijzondere waarde-
vermindering, dit door samenvoeging van vorderingen met 
vergelijkbare risicokenmerken.

Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt 
de onderneming historische trends met betrekking tot de waar-
schijnlijkheid van het niet nakomen van betalings verplichtingen, 
het tijdsbestek waarbinnen incassering plaatsvindt en de hoogte 
van gemaakte verliezen. De uitkomsten worden bijgesteld als de 
raad van bestuur van oordeel is dat de huidige economische en 
kredietomstandig heden zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat 
de daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen zijn dan 
historische trends suggereren.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een 
tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel actief wordt 
bepaald als het verschil tussen de boekwaarde en de contante 
waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd 
tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief.
Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden opgenomen in 
de winst-en-verliesrekening. Rente op het aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevige actief blijft verantwoord worden 
via oprenting van het actief met de oorspronkelijke effectieve rente 
van het actief.

De boekwaarde van vorderingen wordt verminderd met de 
voorziening voor dubieuze debiteuren. Vorderingen die niet 
incasseer baar zijn worden afgeboekt van de voorziening. Andere 
toe voegingen en onttrekkingen aan de voorziening worden in 
de winst-en-verliesrekening verantwoord.

Als in een latere periode de waarde van het actief, onderhevig aan 
een bijzondere waardevermindering, stijgt en het herstel objectief 
in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaats-
vond na de opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies, 
wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de 
oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de winst-en- verliesrekening.

Saldering van financiële instrumenten
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesal-
deerd als de onderneming beschikt over een deugdelijk juridisch 
instrument om het financiële actief en de financiële verplichting 
gesaldeerd af te wikkelen en de onderneming het stellige voor-
nemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan 
af te wikkelen.
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Als sprake is van een overdracht van een financieel actief dat niet 
voor verwijdering uit de balans in aanmerking komt, worden het 
overgedragen actief en de daarmee samenhangende verplichting 
niet gesaldeerd.

Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa worden in de balans opgenomen wanneer 
het waarschijnlijk is dat de toekomstige voordelen die dat actief in 
zich bergt, zullen toekomen aan de onderneming en de kosten van 
dat actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. De immateriële 
vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of 
vervaardigingsprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen 
en bijzondere waardeverminderingen. De uitgaven na eerste 
verwerking van een gekocht of zelf vervaardigd immaterieel vast 
actief worden toegevoegd aan de verkrijgings- of vervaardigings- 
prijs als het waarschijnlijk is dat de uitgaven zullen leiden tot een 
toename van de verwachte toekomstige economische voordelen 
en de uitgaven en de toerekening aan het actief op betrouwbare 
wijze kan worden vastgesteld. Als niet wordt voldaan aan de 
voorwaarden voor activering worden de uitgaven verantwoord 
als kosten in de winst-en-verliesrekening.

De grondslagen voor de vaststelling en verwerking van bijzondere 
waardeverminderingen zijn opgenomen onder het hoofd Bijzondere 
waardeverminderingen van vaste activa.

Goodwill
Goodwill wordt bepaald als het positieve verschil tussen de 
verkrijgingsprijs van de deelnemingen (inclusief direct aan de 
overname gerelateerde transactiekosten) en het belang van de 
groep in de netto reële waarde van de overgenomen identificeer-
bare activa en verplichtingen van de overgenomen deelneming, 
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen. Intern gegenereerde goodwill wordt 
niet geactiveerd.

Goodwill betaald bij de acquisitie van buitenlandse groeps-
maatschappijen en deelnemingen wordt omgerekend tegen 
de koers op de transactiedatum.

De geactiveerde positieve goodwill wordt lineair afgeschreven 
over de geschatte economische levensduur, die varieert tussen 
vijf en twintig jaar.

Negatieve goodwill (i.c. het meerdere van het belang in de reële 
waarden van de identificeerbare activa en verplichtingen op de 
overnamedatum boven de verkrijgingsprijs) wordt als een 
afzonderlijke overlopende passiefpost opgenomen. Indien de 
negatieve goodwill betrekking heeft op verwachte toekomstige 
verliezen en lasten waarmee rekening is gehouden in het over-
nameplan en die betrouwbaar kunnen worden vastgesteld, wordt 
dit deel van de negatieve goodwill ten gunste van de winst-en-
verliesrekening gebracht naarmate deze verliezen en lasten zich 
voordoen. Indien de negatieve goodwill betrekking heeft op 
verwachte toekomstige verliezen en lasten waarmee rekening 
is gehouden in het overnameplan en die betrouwbaar kunnen 
worden vastgesteld en deze verwachte verliezen en lasten niet 
worden verantwoord in de periode waarin deze werden verwacht, 
dient de negatieve goodwill voor het gedeelte dat niet hoger is dan 
de reële waarden van de identificeerbare niet-monetaire activa 
stelselmatig ten gunste van de winst-en-verliesrekening te worden 
gebracht naar rato van het gewogen gemiddelde van de resterende 
gebruiks- duur van de verworven afschrijfbare vaste activa en wordt 

het gedeelte dat hoger is dan de reële waarden van de identificeer-
bare niet-monetaire activa onmiddellijk ten gunste van de winst-
en- verliesrekening gebracht.

Indien de negatieve goodwill geen betrekking heeft op verwachte 
toekomstige verliezen en lasten die betrouwbaar op de overname-
datum kunnen worden vastgesteld wordt het gedeelte dat 
niet hoger is dan de reële waarden van de identificeerbare niet- 
monetaire activa stelselmatig ten gunste van de winst-en- 
verliesrekening gebracht naar rato van het gewogen gemiddelde 
van de resterende gebruiksduur van de verworven afschrijfbare 
vaste activa en wordt het gedeelte dat hoger is dan de reële 
waarden van de identificeerbare niet-monetaire activa onmiddellijk 
ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Rechten intellectueel eigendom
Rechten intellectueel eigendom betreffen de van derden gekochte 
merken. In aanvulling op de hiervoor beschreven grondslag worden 
overgenomen merkrechten afgeschreven in twintig jaar.

Emissierechten
Toegekende emissierechten worden initieel gewaardeerd tegen de 
daadwerkelijke verkrijgingsprijs. Bijgekochte rechten worden initieel 
gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs en worden ten laste van het 
resultaat gebracht in het jaar waarin ze worden aangewend. De 
vervolgwaardering van de geactiveerde emissierechten vindt plaats 
tegen kostprijs. Indien de daadwerkelijke uitstoot de toegekende 
emissierechten te boven gaat wordt een voorziening gevormd voor 
de reële waarde van de nog te verkrijgen emissie- rechten. Deze 
verplichting zal ten laste van het resultaat worden gevormd 
naarmate de uitstoot plaatsvindt gedurende het jaar. Voor een 
eventuele boete wordt ten laste van het resultaat een voorziening 
gevormd. Doordat emissierechten pas worden gebruikt/aangewend 
op het moment dat zij worden ingeleverd ter afwikkeling van de 
door de emissie opgebouwde verplichting, kan geen sprake zijn van 
systematische afschrijvingen van de geactiveerde emissierechten.

Software
Software wordt gewaardeerd tegen de aanschafprijs, verminderd 
met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminde-
ringen. In aanvulling op de hiervoor beschreven grondslag wordt 
software afgeschreven in vijf jaar. Nieuwe inzichten hebben geleid 
tot het hanteren van een afschrijvingstermijn van 15 jaar voor 
investeringen met betrekking tot het nieuwe ERP-systeem.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden in de balans verwerkt indien het 
waarschijnlijk is dat de toekomstige prestatie-eenheden met 
betrek king tot dat actief zullen toekomen aan de onderneming, en 
de kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.
De bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties, 
andere vaste bedrijfsmiddelen, overig onroerend goed, activa in 
aanbouw en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden 
gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.

De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- 
of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats 
en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik.

In het geval dat de betaling van de kostprijs van een materieel vast 
actief plaatsvindt op grond van een langere dan normale betalings-
termijn, wordt de kostprijs van het actief gebaseerd op de contante 
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waarde van de verplichting. In het geval dat materiële vaste activa 
worden verworven in ruil voor een niet-monetair actief, wordt de 
kostprijs van het materieel vast actief bepaald op basis van de 
reële waarde voor zover de ruiltransactie leidt tot een wijziging in 
de economische omstandigheden en de reële waarde van het 
verworven actief of van het opgegeven actief op betrouwbare wijze 
kan worden vastgesteld. Investeringssubsidies worden in mindering 
gebracht op de kostprijs van de activa waarop de subsidies 
betrekking hebben.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over 
de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de 
economische levensduur, rekening houdend met de eventuele 
restwaarde van het actief. Op bedrijfsterreinen, materiële vaste 
bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële 
vaste activa wordt niet afgeschreven. Afschrijving start op het 
moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik 
en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of bij afstoting.

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:
• bedrijfsgebouwen en -terreinen: 0,0% – 10,0%
• machines en installaties: 6% – 20,0%
• andere vaste bedrijfsmiddelen: 6,7% – 33,3%
• overig onroerend goed: 3,5% – 10,0%

De onderneming bepaalt het af te schrijven bedrag zonder rekening 
te houden met een restwaarde.

Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden 
afzonderlijk afgeschreven op basis van de geschatte gebruiksduur. 
In het geval dat belangrijke bestanddelen van een materieel vast 
actief van elkaar te onderscheiden zijn en verschillen in gebruiks-
duur of verwacht gebruikspatroon, worden deze bestandsdelen 
afzonderlijk afgeschreven.

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de 
gebruiksduur van het object verlengen en/of leiden tot toekomstige 
prestatie-eenheden met betrekking tot het object. De materiële 
vaste activa waarvan de vennootschap en haar groepsmaat-
schappijen op grond van een financiële leaseovereenkomst de 
economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de 
financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt 
als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen 
begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële 
leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen 
boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Financiële vaste activa
Deelnemingen met invloed van betekenis
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en 
financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd 
volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de netto-
vermogenswaarde. Indien waardering tegen nettovermogens-
waarde niet kan plaatsvinden doordat de hiervoor benodigde 
informatie niet kan worden verkregen, wordt de deelneming 
gewaardeerd volgens het zichtbaar eigen vermogen. Bij de 
vaststelling of er sprake is van een deelneming waarin de onder-
neming invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en 
financiële beleid, wordt het geheel van feitelijke omstandigheden 
en contractuele relaties (waaronder eventuele potentiële 
stemrechten) in aanmerking genomen.

Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden 
de waarderings grondslagen van de onderneming gehanteerd.

Indien de deelnemende rechtspersoon een actief of een passief 
overdraagt aan een deelneming die volgens de vermogens-
mutatiemethode wordt gewaardeerd, wordt de winst of het verlies 
voortvloeiend uit deze overdracht naar rato van het relatieve 
belang dat derden hebben in de deelnemingen verwerkt 
(proportionele resultaatsbepaling). Een verlies dat voortvloeit uit 
de overdracht van vlottende activa of een bijzondere waarde- 
vermindering van vaste activa wordt wel volledig verwerkt. 
Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva 
tussen de onderneming en haar deelnemingen en tussen deel- 
nemingen onderling heeft plaatsgevonden, worden geëlimineerd 
voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

De niet gerealiseerde winst wordt geëlimineerd uit het resultaat 
van de onderneming. Deze correctie wordt verwerkt door eliminatie 
op netto-omzet en het opnemen van een overlopende post.

De onderneming realiseert de geëlimineerde winst als gevolg 
van verkoop aan derden, afschrijvingen of door middel van het 
verantwoorden van een bijzondere waardevermindering door
de desbetreffende deelneming.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden 
op nihil gewaardeerd. Bij deze waardering worden ook langlopende 
vorderingen op de deelnemingen meegenomen die feitelijk moeten 
worden gezien als onderdeel van de netto-investering. Dit betreft 
met name leningen waarvan de afwikkeling in de nabije toekomst 
niet is gepland en niet waarschijnlijk is. Een aandeel in de winst van 
de deelneming in latere jaren wordt pas verwerkt als en voor zover 
het cumulatieve niet verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen. 
Wanneer de onderneming echter geheel of ten dele garant staat 
voor de schulden van een deelneming, dan wel de feitelijke 
verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) in staat 
te stellen tot betaling van haar schulden, wordt een voorziening 
gevormd ter grootte van de verwachte betalingen door de 
onderneming ten behoeve van de deelneming.

Deelnemingen zonder invloed van betekenis 
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitge-
oefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere 
realiseerbare waarde. Indien de onderneming een actief of een 
passief overdraagt aan een deelneming die wordt gewaardeerd 
op verkrijgingsprijs of actuele waarde, wordt de winst of het verlies 
voortvloeiend uit deze overdracht direct en volledig in de geconso-
lideerde winst-en-verliesrekening verwerkt, tenzij de winst op de 
overdracht in wezen niet is gerealiseerd.

Overige vorderingen
De post overige vorderingen betreft hoofdzakelijk geldleningen 
die in het kader van de afzet in de horeca zijn verstrekt. Op deze 
leningen wordt rente in rekening gebracht. De hoogte van deze 
rente is afhankelijk van de risicovoet en het commercieel belang 
van de lening. De waardering heeft plaatsgevonden tegen geamor-
tiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, waar 
nodig, onder vermindering van een voorziening voor oninbaarheid.

Dividenden
Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar 
worden gesteld.
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Overige financiële vaste activa
Vorderingen op niet-geconsolideerde deelnemingen worden 
initieel gewaardeerd tegen de reële waarde, vermeerderd met 
direct toe rekenbare transactiekosten. Vervolgens worden deze 
vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis 
van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere 
waardeverminderingsverliezen.

De grondslagen voor de overige financiële vaste activa zijn verder 
opgenomen onder het hoofd Financiële instrumenten.

Bijzondere waardeverminderingen vaste activa
Voor materiële en immateriële vaste activa wordt op iedere 
balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa 
onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke 
indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het 
actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de 
bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de 
realiseerbare waarde te schatten voor een individueel actief, wordt 
de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende 
eenheid waartoe het actief behoort. Wanneer de boekwaarde van 
een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de 
realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderings- 
verlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de 
realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder waarde- 
verminderingsverlies van een kasstroom genererende eenheid, wordt 
het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend 
aan de kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel restant 
verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid 
naar rato van hun boekwaarden.

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie 
is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardevermin-
derings verlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, 
wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief (of de 
kasstroom genererende eenheid) geschat. Terugneming van een 
eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt 
alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde 
schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de 
verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderings- 
verlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of de 
kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte 
realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die 
bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen 
bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of de 
kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies voor goodwill wordt niet 
teruggenomen in een volgende periode. In afwijking van datgene 
wat hiervoor is gesteld, wordt op iedere balansdatum de realiseerbare 
waarde bepaald voor emissierechten (ongeacht of sprake is van 
aanwijzingen voor een bijzondere waardevermindering).

Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaardeerd 
tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengst-
waarde. De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, 
vermeerderd met overige kosten om de voorraden op hun huidige 
plaats en in hun huidige staat te brengen. De opbrengstwaarde is 
gebaseerd op de meest betrouwbare schatting van het bedrag dat 

de voorraden naar verwachting zullen opbrengen, onder aftrek van 
nog te maken kosten.

Grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen aanschafprijs 
op basis van de ‘first-in, first-out’ (FIFO) methode of lagere 
opbrengstwaarde.

Product in bewerking en gereed product worden gewaardeerd 
tegen vervaardigingsprijs op basis van gewogen gemiddelde prijzen, 
bestaande uit de aanschafkosten van gebruikte grond- en hulp-
stoffen en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging 
kunnen worden toegerekend. Handelsgoederen worden gewaar-
deerd tegen verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoop-
prijs en bijkomende kosten, zoals invoerrechten, transportkosten 
en andere kosten die direct kunnen worden toegerekend aan de 
ver werving van voorraden. Handelskortingen, rabatten en soort-
gelijke (te) ontvangen vergoedingen met betrekking tot de inkoop 
van voorraden worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs. 

Overige voorraden worden gewaardeerd tegen aanschafprijs 
op basis van de 'first-in, first-out' (FIFO) methode of lagere 
opbrengstwaarde.

Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn 
beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt 
hiermee rekening gehouden bij de waardering. In vreemde valuta 
luidende liquide middelen worden per balansdatum in de 
functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende 
wisselkoers. Verwezen wordt verder naar de prijsgrondslagen voor 
vreemde valuta. Liquide middelen die naar verwachting langer dan 
twaalf maanden niet ter beschikking staan van de onderneming, 
worden gerubriceerd als financiële vaste activa.

Eigen vermogen
Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit 
worden aangemerkt als eigenvermogensinstrumenten, worden 
gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders 
van deze instrumenten worden in mindering op het eigen vermogen 
gebracht na aftrek van eventueel hiermee verband houdend 
voordeel uit hoofde van belasting naar de winst.

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit 
worden aangemerkt als een financiële verplichting, worden 
gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten 
met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de 
winst-en-verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten.

Inkoop van eigen aandelen wordt in mindering gebracht op 
de overige reserves.

Minderheidsbelang derden
Het minderheidsbelang derden wordt gewaardeerd op het 
proportionele deel van derden in de netto-waarde van de activa 
en verplichtingen van een geconsolideerde maatschappij, bepaald 
volgens de waarderingsgrondslagen van Royal Swinkels Family 
Brewers Holding N.V.

Jaarrekening 2020
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Voorzieningen
Algemeen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake 
is van: 
• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg 

is van een gebeurtenis in het verleden;
• waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een 

uitstroom van middelen nodig is.

Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit eenzelfde overeenkomst 
worden niet in de balans opgenomen indien en voor zover noch de 
onderneming noch de tegenpartij heeft gepresteerd. Opname in 
de balans geschiedt wanneer de nog te ontvangen respectievelijk 
te leveren prestatie en tegenprestatie niet (meer) met elkaar in 
even wicht zijn en dit voor de onderneming nadelige gevolgen heeft.

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een 
voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk 
door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, 
wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde 
van de beste schatting van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.

Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
Een voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen 
wordt gevormd indien het waarschijnlijk is dat de onderneming in 
een procedure zal worden veroordeeld. De voorziening betreft de 
beste schatting van het bedrag waarvoor de verplichting kan 
worden afgewikkeld, en omvat tevens de proceskosten.

Jubileumvoorziening
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige 
jubileumuitkeringen. De voorziening betreft het geschatte bedrag 
van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De bereke-
ning is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkansen en leeftijden.

Voorziening verlieslatende contracten
De voorziening voor verlieslatende contracten betreft het negatieve 
verschil tussen de verwachte voordelen uit de door de onderneming 
na de balansdatum te ontvangen prestaties en de onvermijdbare 
kosten om aan de verplichtingen te voldoen. De onvermijdbare 
kosten zijn de kosten die ten minste moeten worden gemaakt om 
van de overeenkomst af te komen, zijnde de laagste van enerzijds 
de kosten bij het voldoen aan de verplichtingen en anderzijds de 
vergoedingen of boetes bij het niet voldoen aan de verplichtingen.

Reorganisatievoorziening
Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien op balans-
datum een gedetailleerd reorganisatieplan is geformaliseerd en 
uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde 
verwachting van uitvoering van het plan heeft gewekt bij hen voor 
wie de reorganisatie gevolgen zal hebben . Van een gerecht-
vaardigde verwachting is sprake als is gestart met de uitvoering 
van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt 
aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben.

In de reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de 
reorganisatie noodzakelijk kosten opgenomen die niet in verband 
staan met de doorlopende activiteiten van de onderneming.

Overige voorzieningen
Overige voorzieningen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Langlopende schulden
De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder 
het hoofd Financiële instrumenten.

Kortlopende schulden
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder 
het hoofd Financiële instrumenten.

Opbrengstverantwoording
Netto-omzet
Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden opgenomen in 
de netto-omzet tegen de reële waarde van de ontvangen of te 
ontvangen vergoeding, na aftrek van retouren en tegemoet-
komingen, handels- en volumekortingen en overige betalingen aan 
klanten waarvoor geen concrete tegenprestatie wordt verwacht.
Het onderscheid tussen kortingen en marketingkosten wordt aan 
de hand van individuele contracten bepaald. Kortingen of bijdragen 
die classificeren als verkoop gerelateerde kortingen worden in 
mindering gebracht op de omzet. Indien bijdragen duidelijk te 
onderscheiden zijn van de verkopen worden deze geclassificeerd als 
marketingkosten. Accijnzen worden tot de netto-omzet gerekend 
wanneer Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. concludeert 
dat zij de belangrijkste risico's loopt over de geheven accijnzen.
De verwerkingswijze van de accijnzen wordt per land bepaald.
In verschillende landen waar Royal Swinkels Family Brewers Holding 
N.V. actief is zijn accijnzen een belasting die wordt geheven over de 
productie (“productiebelasting”). In andere landen zijn accijnzen een 
verkoopbelasting, welke wordt geheven bij verkoop.

Er is een belangrijke mate van oordeelsvorming bij de bepaling of 
accijnzen worden geïnd uit naam van een derde partij of niet en 
daarmee de wijze waarop accijnzen in de jaarrekening worden 
verantwoord. Bij de beoordeling heeft Royal Swinkels Family Brewers 
Holding N.V. aansluiting gezocht bij het zogenaamde “principaal- 
agent model” en hierbij heeft Royal Swinkels Family Brewers Holding 
N.V. zowel voor accijnzen die worden geheven over productie als 
voor accijnzen die worden geheven over gerealiseerde verkopen 
geconcludeerd dat de onderneming kwalificeert als principaal. Dit 
betekent dat de in rekening gebrachte accijnzen aan afnemers tot de 
netto-omzet behoren. Belangrijke aspecten die hierbij in overweging 
zijn genomen betreffen de mate van het gelopen kredietrisico, de 
keuze om accijnzen al dan niet door te belasten aan afnemers, het 
liquiditeitsrisico voor Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. en 
in welke mate accijnzen onderdeel vormen van de productiekosten.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden in de winst-en- 
verliesrekening verwerkt wanneer de belangrijke risico’s en 
voordelen van eigendom aan de koper zijn overgedragen, het 
bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden 
bepaald, de inning van de verschuldigde vergoeding waarschijnlijk 
is, de hiermee verband houdende kosten of eventuele retouren van 
goederen betrouwbaar kunnen worden ingeschat en er geen sprake 
is van voortgezette betrokkenheid bij de goederen.

De overdracht van risico’s en voordelen varieert naargelang de 
voorwaarden van de betreffende verkoopovereenkomst. Voor de 
verkoop van de producten die Royal Swinkels Family Brewers 
Holding N.V. vervaardigt, vindt de overdracht doorgaans plaats op 
het moment dat het product aankomt bij de klant; voor sommige 
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internationale leveringen geldt echter het moment dat de goederen 
bij de betreffende vervoerder zijn ingeladen.

Licentievergoedingen
Licentievergoedingen worden betaald voor het gebruik van de 
handelsmerken van Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. 
Omzet wordt verantwoord als de omvang van de te ontvangen 
vergoeding betrouwbaar kan worden geschat en de inning ervan 
waarschijnlijk is. Licentieopbrengsten worden verantwoord op het 
moment dat de licentiegebruiker goederen met een merknaam 
van Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. verkoopt.

Overige omzet
Overige omzetstromen (bijvoorbeeld uit excursies en diensten) 
worden opgenomen in de netto-omzet tegen de reële waarde 
van de ontvangen of te ontvangen vergoeding na aftrek van 
handelskortingen en overige betalingen aan klanten waarvoor 
geen concrete tegenprestatie wordt verwacht.

Mutatie voorraden product in bewerking en gereed product
Dit betreft de toename of afname van de voorraad product in 
bewerking en gereed product, op basis van historische kostprijs.

Overige bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten die niet getypeerd kunnen worden als netto-
omzet worden verantwoord als overige bedrijfsopbrengsten. 
Opbrengsten uit de verhuur van horecapanden worden lineair in 
de winst-en- verliesrekening opgenomen op basis van de duur 
van de huurovereenkomst.

Personeelsbeloningen
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en- 
verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeids-
prestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als 
verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde 
bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het 
meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er 
sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van 
verrekening met toekomstige betalingen door de onderneming.

Voor de beloningen met opbouw van rechten, sabbatical leave, 
winstdelingen en bonussen worden de verwachte lasten gedurende 
het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoe-
ding ten gevolge van winstdelingen en bonusbetalingen wordt 
verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding 
is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouw bare schatting 
van de verplichtingen kan worden gemaakt. Toevoegingen aan en 
vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste 
van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden 
opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeids- 
ongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de 
periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balans-
datum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen 
van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden 
die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk 
niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of 
arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen.

De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting 
op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd 

op contractuele afspraken met personeelsleden (cao en individuele 
arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplich- 
tingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en- 
verliesrekening gebracht. Voor arbeidsongeschiktheidsrisico’s die 
zijn verzekerd wordt een voorziening getroffen voor het in de 
toekomst te betalen deel van de verzekeringspremie dat recht-
streeks toe te rekenen is aan het individuele schadeverleden van 
de vennootschap. Als geen betrouwbare schatting kan worden 
gemaakt van de omvang van het in de toekomst te betalen deel 
van de verzekeringspremies dat rechtstreeks is toe te rekenen 
aan het individuele schadeverleden van de rechtspersoon, wordt 
geen voorziening opgenomen.

Nederlandse pensioenregelingen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken 
pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan de pensioen-
uitvoerder verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de 
verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, 
wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op 
balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies 
overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor 
zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van 
verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Indien op basis van de uitvoeringsovereenkomst met betrekking 
tot een pensioenregeling per balansdatum een verplichting bestaat, 
wordt een voorziening gevormd als het waarschijnlijk is dat de 
aanwending van een maatregelenpakket, dat nodig is voor het 
herstel van de per balansdatum bestaande dekkingsgraad, zal 
leiden tot een uitstroom van middelen en de omvang daarvan 
betrouwbaar kan worden geschat.

Indien sprake is van aanpassingen van de per balansdatum 
opgebouwde aanspraken die voortvloeien uit toekomstige 
salarisverhogingen die per balansdatum reeds zijn toegezegd en 
die voor rekening van de onderneming komen wordt hiervoor een 
voorziening gevormd.

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor 
bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en 
de medewerkers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling 
van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaats- 
vinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan 
worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele 
verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoerings- 
overeenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met 
de medewerkers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen 
aan de medewerkers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen 
de beste schatting van de contante waarde van de bedragen 
die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te 
wikkelen. De disconteringsvoet vóór belasting geeft de actuele 
marktrente per balansdatum van hoogwaardige ondernemings- 
obligaties/rendement op staatleningen weer, de risico’s waarmee 
bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is 
gehouden worden hierin niet betrokken.

Buitenlandse pensioenregelingen 
Pensioenregelingen die vergelijkbaar ingericht zijn en functioneren 
op de wijze waarop het Nederlandse pensioenstelsel is ingericht en 
functioneert, met een strikte scheiding tussen de verantwoordelijk-
heden van en een risicodeling tussen de betrokken partijen (onder-
neming, fonds en deelnemers), worden verwerkt en gewaardeerd 
conform Nederlandse pensioenregelingen (zie hiervoor).
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Voor buitenlandse regelingen die niet vergelijkbaar zijn met 
de wijze waarop het Nederlandse pensioenstelsel is ingericht en 
functioneert, wordt een beste schatting gemaakt van de op 
balansdatum bestaande verplichting. Deze verplichting wordt 
vervolgens gewaardeerd op basis van een in Nederland algemeen 
aanvaardbaar geachte actuariële waarderingsmethodiek.

Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in 
ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een uitkering als 
gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de 
onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden 
tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel 
is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslag-
vergoeding opgenomen in een reorganisatievergoeding.

Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming 
van de aard van de vergoeding.Als de ontslagvergoeding een 
verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, 
vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden 
toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen 
worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 
Hieronder zijn begrepen de ten behoeve van de bedrijfsopbrengsten 
gemaakte kosten, voor zover deze kosten door derden in rekening 
zijn gebracht en niet zijn aan te merken als kosten van grond- 
en hulpstoffen.

Leasing
De onderneming kan financiële en operationele contracten af- 
sluiten welke een lease bevat. Een overeenkomst bevat een lease 
indien deze in ruil voor een vergoeding aan de wederpartij (de 
leverancier) de zeggenschap gedurende de overeengekomen 
gebruiksperiode over het gebruik van een geïdentificeerd actief 
aan de rechtspersoon (de afnemer) verleent.

Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan 
het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door 
de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële 
lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als opera-
tionele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit 
van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm.
Classificatie van de lease vindt plaats op het tijdstip van het 
aangaan van de betreffende leaseovereenkomst.

Financiële leases
Als de onderneming optreedt als lessee in een financiële lease, 
wordt het leaseobject (en de daarmee samenhangende schuld) bij 
de aanvang van de leaseperiode in de balans verwerkt tegen de 
reële waarde van het leaseobject of, indien deze lager is, tegen de 
contante waarde van de minimale leasebetalingen. Beide waardes 
worden bepaald op het tijdstip van het aangaan van de lease-
overeenkomst. De toegepaste rentevoet bij de berekening van de 
contante waarde is de impliciete rentevoet. Indien deze rentevoet 
praktisch niet te bepalen is, wordt de marginale rentevoet gehan-
teerd. De initiële directe kosten worden opgenomen in de eerste 
waardering van het leaseobject.

De grondslagen voor de vervolgwaardering van het leaseobject 
zijn beschreven onder het hoofd Materiële vaste activa. Als geen 
redelijke zekerheid bestaat dat de onderneming eigenaar van een 

leaseobject zal worden aan het einde van de leaseperiode, wordt
het object afgeschreven over de kortste termijn van de leaseperiode 
of de gebruiksduur van het object.

De minimale leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en 
aflossing van de uitstaande leaseverplichting. De rentelasten 
worden gedurende de leaseperiode zodanig toegerekend aan 
elke periode dat dit resulteert in een constante periodieke 
rentevoet over de resterende netto verplichting met betrekking 
tot de financiële lease. Voorwaardelijke leasebetalingen worden 
als last verwerkt in de periode dat aan de voorwaarden tot 
betaling wordt voldaan.

Operationele leases
Als de onderneming optreedt als lessee in een operationele lease, 
wordt het leaseobject niet geactiveerd. Vergoedingen die worden 
ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst 
worden verwerkt als een vermindering van de leasekosten over de 
leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen inzake operationele 
leases worden lineair over de leaseperiode ten laste respectievelijk 
ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht, tenzij een 
andere toerekeningsystematiek meer representatief is voor het 
patroon van de met het leaseobject te verkrijgen voordelen.

Covid-19 gerelateerde huurconcessies
De groep past RJ-Uiting 2020-12: 'Tijdelijke huur- en lease-
verlagingen vanwege de coronacrisis' toe, inclusief een wijziging 
van RJ 292 Leasing. De groep rekent kortstondige verminderingen 
of vrijstellingen van leasebetalingen toe aan de periode(n) waarop 
de verminderingen of vrijstellingen betrekking hebben. Dit wordt 
alleen toegepast wanneer deze kortstondige verminderingen of 
vrijstellingen van leasebetalingen het gevolg zijn van het effect 
van Covid-19.

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verlies-
rekening van het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde 
bestedingen komen of waarin de opbrengsten zijn gederfd of 
het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De vooruitontvangen 
bedragen (zowel kort- als langlopend) worden onder de overlopende 
passiva opgenomen.

Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op 
het geïnvesteerde bedrag. 

Indien een premie ingevolge een investeringsregeling/eenmalige 
investeringsaftrek wordt beschouwd als een belastingfaciliteit, dan 
wordt het recht daarop in het jaar waarin daaraan voor het eerst 
een waarde kan worden toegekend ineens/over een aantal jaren 
gespreid ten gunste van de post Belastingen in de winst-en-
verliesrekening gebracht.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
en rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij 
behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van 
de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten 
worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren. Koers-
resultaten zijn opgenomen in de rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten dan wel rentelasten. Koersresultaten komen voort 
uit de afwikkeling van monetaire posten, danwel uit de omrekening 
van monetaire posten in vreemde valuta, en worden verwerkt in 
de winst-en-verliesrekening in de periode dat zij zich voordoen.
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Belastingen
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en 
verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen. De belas-
tingen worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen, behalve 
voor zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in 
het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting 
in het eigen vermogen wordt verwerkt, of op overnames.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is 
de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst 
over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die 
zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al 
op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over 
voorgaande jaren verschuldigde belasting.

Indien de boekwaarden van activa en verplichtingen ten behoeve 
van de financiële verslaggeving afwijken van hun fiscale 
boekwaarden, is sprake van tijdelijke verschillen. Voor belastbare 
tijdelijke verschillen wordt een voorziening latente belasting-
verplichtingen getroffen. Voor verrekenbare tijdelijke verschillen, 
beschikbare voorwaartse verliescompensatie en nog niet gebruikte 
fiscale verrekening mogelijkheden wordt een latente belasting- 
vordering opgenomen, maar uitsluitend voor zover het waarschijn-
lijk is dat er in de toekomst fiscale winsten beschikbaar zullen zijn 
voor verrekening respectievelijk compensatie. Latente belasting- 
vorderingen worden per iedere verslagdatum herzien en verlaagd 
voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee 
samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd.

De waardering van latente belastingverplichtingen en latente 
belastingvorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen 
van de door de onderneming op balansdatum voorgenomen 
wijze van realisatie of afwikkeling van zijn activa, voorzieningen, 
schulden en overlopende passiva. Latente belastingvorderingen 
en -verplich tingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Aandeel in resultaat van ondernemingen 
waarin wordt deelgenomen
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt 
deelgenomen omvat het aandeel van de groep in de resultaten 
van deze deelnemingen, bepaald op basis van de grondslagen 
van de groep. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van 
activa en passiva tussen de groep en de niet-geconsolideerde 
deelnemingen en tussen niet- geconsolideerde deelnemingen 
onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover 
deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn 
verworven of afgestoten worden vanaf het verwervingsmoment 
respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het 
resultaat van de groep.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 
methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan 
uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen 
en zonder mate rieel risico van waardeverminderingen als gevolg 
van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen. 
Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een 
geschatte gewogen gemiddelde koers van de verslagperiode. 
Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in 
het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen 
dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de 
kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is 
opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor 
zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De in de verworven 
groepsmaatschappij aanwezige geldmiddelen zijn van de aankoop-
prijs in aftrek gebracht.

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waar-
onder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht 
opgenomen.

De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële 
leasecontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de 
aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt 
en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een 
uitgave uit operationele activiteiten. Kasstromen uit financiële 
afgeleide instrumenten die worden verantwoord als reële waarde-
hedges of kasstroomhedges worden in dezelfde categorie 
ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte balansposten. 
Kasstromen uit financiële derivaten waarbij hedge accounting 
niet langer wordt toegepast, worden consistent met de aard van 
het instrument ingedeeld, vanaf de datum waarop de hedge 
accounting is beëindigd.

Bepaling reële waarde
De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag 
waar voor een actief kan worden verhandeld of een passief kan 
worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, 
die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. 
De reële waarde van valutatermijncontracten en commodities 
is gebaseerd op de genoteerde marktprijs.

De reële waarde van interest rate swaps wordt gebaseerd op de 
renteontwikkeling ten opzichte van het moment van het afsluiten 
van de swap en de resterende looptijd van de swap.

De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten 
wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te maken 
tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije 
marktrente voor de resterende looptijd vermeerderd met krediet- 
en liquiditeitsopslagen.

Verbonden partijen
Transacties met verbonden partijen worden toegelicht voor zover 
deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Van 
deze transacties worden de aard en de omvang van de transactie 
en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het 
inzicht toegelicht.

Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke 
situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het 
opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke 
situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. 
Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeels-
vorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en 
de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
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1. Overnames en acquisitie van deelnemingen
In 2020 zijn geen deelnemingen aangekocht en hebben geen overnames plaatsgevonden.

2. Immateriële vaste activa
Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt weer te geven:

(in duizenden euro’s) Goodwill
Emissie-
rechten Software

Vooruit-
betalingen op 

immateriële 
vaste activa Totaal

Stand per 1 januari 

Aanschafprijs 20.460 978 18.398 3.289 43.125

Cumulatieve afschrijvingen  
en waardeverminderingen

-3.298 -278 -8.390  - -11.966

Boekwaarde 1 januari 17.162 700 10.008 3.289 31.159

Investeringen  -  - 159 7.382 7.541

In gebruik genomen activa  -  - 8.037 -8.037  -

Desinvesteringen -1.230 -1.230

Afschrijvingen -922 -372 -2.748  - -4.042

Omrekeningsverschillen -182  - -371  - -553

Mutaties in de boekwaarde -1.104 -372 3.847 -655 1.716

Stand per 31 december

Aanschafprijs 20.123 978 22.709 2.634 46.444

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -4.065 -650 -8.854  - -13.569

Boekwaarde 31 december 16.058 328 13.855 2.634 32.875

De verantwoorde goodwill betreft, Latis, LLC, Bier & Co Holding B.V. en Brouwerij De Molen B.V. De resterende levensduur is 
respectievelijk 15, 17 en 19 jaar. 

De onderneming is in het bezit van rechten intellectueel eigendom die in het verleden reeds volledig zijn afgeschreven.  
De historische kostprijs van deze activa bedraagt € 35.818 duizend.

Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. is een investeringsverplichting aangegaan ter grootte van € 1.246 duizend met name 
inzake de implementatie van een nieuw ERP-systeem.
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3. Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

(in duizenden euro’s)

Bedrijfs- 
gebouwen 

en terreinen
Machines en 

installaties

Andere vaste 
bedrijfs- 

middelen

Overig 
onroerend 

goed
Activa in 

aanbouw Totaal

Stand per 1 januari 

Aanschafprijs 278.063 506.856 114.586 60.439 14.242 974.186

Cumulatieve afschrijvingen -131.034 -330.180 -75.123 -40.838  - -577.175
en waardeverminderingen

Boekwaarde 1 januari 147.029 176.676 39.463 19.601 14.242 397.011

Investeringen 2.823 6.155 3.863 228 17.973 31.042

Nieuwe consolidaties 1.788  -  -  - 124 1.912

Desinvesteringen  - -8.130 -637 -216  - -8.983

In gebruik genomen activa 2.932 15.833 3.629  - -22.394  - 

Afschrijvingen -8.328 -26.166 -10.118 -1.454  - -46.066

Omrekeningsverschillen -2.772 -8.985 -5.255  - -1.485 -18.497

Mutaties in de boekwaarde -3.557 -21.293 -8.518 -1.442 -5.782 -40.592

Stand per 31 december

Aanschafprijs 282.357 509.216 107.224 59.357 8.460 966.614

Cumulatieve afschrijvingen -138.885 -353.833 -76.279 -41.198  - -610.195
en waardeverminderingen

Boekwaarde 31 december 143.472 155.383 30.945 18.159 8.460 356.419

Overig onroerend goed betreft met name horecapanden.

De materiële vaste activa dienen voor een bedrag van € 11.564 duizend (2019: € 15.273 duizend) als onderpand voor schulden aan 
kredietinstellingen.

De aanschafwaarde van activa die volledig zijn afgeschreven, maar nog wel in gebruik zijn bedraagt € 267.445 duizend  
(2019: € 268.279 duizend).

Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. is investeringsverplichtingen aangegaan ter grootte van € 1.819 duizend met name 
inzake nieuwe verpakkingslijnen.

De omrekeningsverschillen worden met name veroorzaakt door de devaluatie van de Ethiopische Birr in 2020.

De actuele waarden van de materiële vaste activa zijn niet vastgesteld. Omdat Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. de materiële 
vaste activa aanhoudt voor de lange termijn en niet voornemens is om de materiële vaste activa te verkopen, worden de actuele waarden 
niet noodzakelijk geacht voor het vereiste inzicht.
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4. Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:

(in duizenden euro’s)
Deel- 

nemingen
Vorderingen op 
deelnemingen

Latente 
belasting- 

vorderingen
Overige 

vorderingen Totaal

Stand per 1 januari 5.191 59 1.615 13.108 19.973

Afgestoten kapitaalbelangen -89 -89

Aanpassing eerste waardering verworven deelneming -683 -683

Verstrekte leningen 2.137 4.603 6.740

Afgeloste leningen -4.536 -4.536

Resultaat deelnemingen -650 -650

Valutakoersverschillen -1.016 -1.016

Mutatie latente belastingen 1.612 1.612

Waardeverminderingen -1.015 -1.015

Stand per 31 december 2.753 2.196 3.227 12.159 20.335

Deelnemingen
Voor een overzicht van de kapitaalbelangen van Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. wordt verwezen naar de toelichting op 
de financiële vaste activa in de enkelvoudige jaarrekening. De hier gerapporteerde deelnemingen betreffen, Drankenpallet Beheer 
Nederland B.V., JSC Argo Brewery en Kestedemena Beverage Products Import & Export PLC, welke laatste vanwege de te verwaarlozen 
betekenis niet wordt meegeconsolideerd (ondanks dat hierop overheersende zeggenschap bestaat). 

Vorderingen op deelnemingen
De post vorderingen op deelnemingen betreft een lening en de nog te ontvangen rente op de verstrekte lening,

Latente belastingvorderingen
De post latente belastingvorderingen betreft de tot waardering gebrachte beschikbare voorwaartse verliescompensatie en verrekenbare 
tijdelijke verschillen. Van deze vorderingen is een bedrag van € 736 duizend (2019: € 208 duizend) naar verwachting verrekenbaar binnen 
1 jaar. De voorwaartse verliescompensaties die niet tot waardering zijn gebracht bedragen € 763 duizend (2019: € 683 duizend).

Overige vorderingen
De overige vorderingen betreffen hoofdzakelijk leningen aan horecaondernemingen. Voor een groot deel van deze leningen zijn zekerheden 
verstrekt in de vorm van pandrecht en hypotheken. Voor het resterend risico is waar nodig een voorziening opgenomen voor dubieuze 
vorderingen van € 1.772 duizend (2019: € 832 duizend). De leningen hebben voor circa € 4.000 duizend (2019: € 4.300 duizend) een kortlopend 
karakter. De gewogen gemiddelde rente op deze leningen bedraagt circa 2.0%.
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5. Voorraden

(in duizenden euro’s) 2020 2019

Grond- en hulpstoffen

Aanschafprijs 29.061 28.677

Af: voorziening voor incourantheid 48 131

Boekwaarde 29.013 28.546

Product in bewerking

Vervaardigingsprijs 7.359 9.358

Af: voorziening voor incourantheid  - -

Boekwaarde 7.359 9.358

Gereed product en handelsgoederen

Vervaardigingsprijs 34.957 35.012

Af: voorziening voor incourantheid 691 220

Boekwaarde 34.266 34.792

Overige voorraden

Verkrijgings-/vervaardigingsprijs 13.531 14.498

Af: voorziening voor incourantheid 771 720

Boekwaarde 12.760 13.778

De kostprijs van de voorraden die is verwerkt als last in de winst-en-verliesrekening bedraagt € 427.027 duizend (2019: € 481.773 duizend). 
De kostprijs van de omzet kan als volgt worden gespecificeerd:

(in duizenden euro’s) 2020 2019

Grond- en hulpstoffen 293.510 340.550

Lonen en sociale lasten 42.733 46.294

Andere toerekenbare bedrijfskosten 88.259 97.541

Netto mutatie van de voorraden 2.525 -2.612

Kostprijs van de omzet 427.027 481.773

Het verloop van de voorziening voor incourantheid (i.c. afwaardering van voorraden naar lagere opbrengstwaarde) is als volgt:

(in duizenden euro’s) 2020 2019

Stand per 1 januari 1.071 1.490

Toevoeging ten laste van de winst-en-verliesrekening 1.260 993

Afboekingen ten laste van de voorziening -490 -723

Vrijval ten gunste van de winst-en-verliesrekening -331 -689

Stand per 31 december 1.510 1.071

In 2020 zijn geen voorraden opgenomen waarvan Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. niet het juridische eigendom heeft (2019: € 0). 
De overige voorraden betreffen voornamelijk lege kratten en flessen van Habesha Breweries SC en promotie- en servicematerialen.
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6. Handelsdebiteuren

(in duizenden euro’s) 2020 2019

Geamortiseerde kostprijs van uitstaande vorderingen 133.316 160.246

Af: voorziening wegens oninbaarheid 5.370 5.304

Totaal 127.946 154.942

In de vorderingen op handelsdebiteuren zijn geen bedragen begrepen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar (2019: € 0).

De boekwaarde van de opgenomen vorderingen benadert de reële waarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en 
het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

7. Overige vorderingen en overlopende activa

(in duizenden euro’s) 2020 2019

Overige vorderingen

Statiegeld derden 1.652 391

Overig 15.665 11.675

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 2.539 5.180

Nog te ontvangen inkoopbonussen 5 1.204

Totaal 19.861 18.450

In de overlopende activa zijn geen activa begrepen (2019: € 467 duizend) met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.  
De post ‘Overig’ omvat geen individuele posten van relatieve betekenis.

8. Liquide middelen
De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking aan de onderneming (2019: idem).
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9. Groepsvermogen

(in duizenden euro’s) 2020

Aandeel Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V.

Stand per 1 januari 327.275

Resultaat 2020 6.223

Inkoop eigen aandelen -3.671

Uitgekeerd dividend -10.654

Omrekeningsverschillen -10.410

Verwateringsresultaat -169

Stand per 31 december 308.594

Minderheidsbelang derden (met name Habesha Breweries SC)

Stand per 1 januari 24.552

Aandeel derden in het nettoresultaat 2020 141

Kapitaalstorting 2.691

Uitgekeerd dividend -2.042

Verwateringsresultaat 169

Nieuwe consolidatie 1.788

Omrekeningsverschillen -5.572

Stand per 31 december 21.727

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening van Royal Swinkels 
Family Brewers Holding N.V.

10. Voorzieningen
Het verloopoverzicht van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:

(in duizenden euro’s)

Latente 
belasting- 

verplichtingen

Voorziening 
uit hoofde 

van claims, 
geschillen 
en rechts- 
gedingen

Jubileum- 
voorziening

Overige voor- 
zieningen Totaal

Stand per 1 januari 18.271 1.156 2.101 2.179 23.707

Toevoegingen ten laste van het resultaat 2.542 3.870 172 4.841 11.425

Onttrekkingen -1.239 -181 -836 -2.256

Vrijval ten gunste van het resultaat -2.811 -795 -3.606

Omrekeningsverschillen -1.219 -131 -1.350

Stand per 31 december 15.544 5.026 2.092 5.258 27.920

Voorziening latente belastingverplichtingen
De voorziening voor latente belastingverplichtingen omvat het belastingeffect van de belastbare tijdelijke verschillen tussen commerciële 
en fiscale winstbepaling. De latenties met een resterende looptijd van 1 jaar en korter bedragen € 1.196 duizend (2019: € 3.448 duizend).

Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
De voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen heeft betrekking op geschillen waarbij de onderneming en/of 
groepsmaatschappijen betrokken zijn. Hoewel de afloop van deze geschillen niet met zekerheid kan worden voorspeld, wordt mede 
op grond van ingewonnen juridisch advies verwacht dat de geschillen waarschijnlijk een nadelige invloed zullen hebben op de 
geconsolideerde financiële positie.
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Jubileumvoorziening
De jubileumvoorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van de duur van het dienstverband, en is grotendeels 
langlopend. Circa € 58 duizend (2019: circa € 101 duizend) heeft een looptijd korter dan 1 jaar. De voorziening betreft het geschatte bedrag 
van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen.

De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijden. Bij de bepaling van de voorziening is de volgende 
belangrijkste actuariële grondslag gehanteerd: disconteringsvoet: 0,0%, gebaseerd op (negatieve) 10-jaars Nederlandse staatsobligaties.

Overige voorzieningen
De post overige voorzieningen bestaat uit een voorziening voor verlieslatende contracten, een voorziening ten behoeve van afvloeiing 
van individuele medewerkers en een voorziening voor leegstaande gehuurde horecapanden. De overige voorzieningen hebben voor 
een bedrag van circa € 4.564 duizend (2019: circa € 626 duizend) een langlopend karakter.

De voorziening voor verlieslatende contracten betreft het negatieve verschil tussen de verwachte voordelen uit de door de onderneming 
na de balansdatum te ontvangen prestaties en de onvermijdbare kosten om aan de verplichtingen te voldoen. De onvermijdbare kosten 
zijn de kosten die ten minste moeten worden gemaakt om van de overeenkomst af te komen, zijnde de laagste van enerzijds de kosten 
bij het voldoen aan de verplichtingen en anderzijds de vergoedingen of boetes bij het niet voldoen aan de verplichtingen.

De voorziening ten behoeve van afvloeiing van individuele medewerkers houdt verband met een in 2020 geformaliseerd reorganisatieplan, 
waarin is voorzien in een reductie van een aantal medewerkers in Nederland. De betreffende medewerkers zullen worden ondersteund bij 
het vinden van een nieuwe baan buiten de onderneming, en hebben recht op een afvloeiingsregeling die afhankelijk is van hun salaris en 
dienstjaren bij de onderneming. De voorziening omvat de geschatte kosten voor outplacement en afvloeiing. Van de voorziening voor 
reorganisatiekosten heeft ongeveer € 594 duizend een looptijd korter dan 1 jaar. In 2020 is € 3.860 duizend onder de lonen en salarissen 
ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

11. Langlopende schulden
Alle langlopende schulden luiden in euro’s, met uitzondering van de leningen in Ethiopische birr ter grootte van € 8.119 duizend.

(in duizenden euro’s) Leningen

Uitgestelde 
betalings-

verplichtingen

Krediet-
instellingen 
Nederland

Krediet-
instellingen 

Ethiopië Totaal

Stand per 1 januari 88 38.003 128.945 9.863 176.899

Nieuwe financiering 11 40.000 2.621 42.632

Aflossingen -115.000 -2.596 -117.596

Naar kortlopend deel -38.348 1.370 -36.978

Oprenting/amortisatie  345   345

Omrekeningsverschillen -18   -3.139 -3.157

Stand per 31 december 81  - 53.945 8.119 62.145
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(in duizenden euro’s) 2020

Aflossings-
verplichting

2020

Aflossings-
verplichting

2-5 jaar

Aflossings-
verplichting 

na 5 jaar 2019

Leningen 81  - 81  - 88

Uitgestelde betalingsverplichtingen 38.348 38.348  -  - 38.003

Kredietinstellingen Nederland 53.945  - 53.945  - 128.945

Kredietinstellingen Ethiopië 12.160 4.041 8.119  - 15.273

Totaal 104.534 42.389 62.145  - 182.309

De aflossingsverplichtingen voor 2021 zijn opgenomen onder kortlopende schulden. De (gemiddelde) contractuele renteherzieningsdata of 
aflossingsdata (indien eerder) en effectieve rentevoeten van de hierboven genoemde langlopende schulden zijn als volgt:

Rente-herzienings datum Aflossings-datum Effectieve rentevoet %

Leningen - - 0,0%

Uitgestelde betalingsverplichtingen - 1-1-2021 0,0%

Kredietinstellingen Nederland 7-12-2024 7-12-2024 2,1%

Kredietinstellingen Ethiopië niet vastgelegd 15-6-2020 tot 24-4-2025 8,5%

De toekomstige ontwikkeling van de gemiddelde rentevoet is afhankelijk van de ontwikkeling van de ratio’s in onze financierings-
convenanten, die medebepalend zijn voor de hoogte van de renteopslagen.

Leningen
Leningen betreffen niet-bancaire schulden aan derden. Hierop wordt geen rente in rekening gebracht.

Uitgestelde betalingsverplichtingen
De uitgestelde betalingsverplichting betreft een gedeelte van de verkrijgingsprijs van een in 2016 verworven deelneming. Deze betaling 
heeft plaatsgevonden in januari 2021 en is tegen contante waarde opgenomen.

Kredietinstellingen
In 2017 heeft Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. een kredietfaciliteit afgesloten met een syndicaat van kredietinstellingen 
van € 250.000 duizend met een looptijd van 5 jaar. In 2018 en 2019 is deze faciliteit met een jaar verlengd, waardoor de looptijd eind 2020 
nog 4 jaar bedraagt. Per 31 december 2020 is er voor een bedrag van € 53.945 duizend getrokken op deze kredietfaciliteit, die geheel als 
langlopend is aangemerkt.

Het verloop van de schulden aan kredietinstellingen (voor zowel Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. als voor Habesha Breweries SC) 
kan als volgt worden weergegeven:

(in duizenden euro’s) 2020 2019

Nominale hoofdsom per 1 januari 144.218 97.138

Nieuwe leningen en trekking op kredietfaciliteit 42.621 112.711

Aflossingen -117.596 -65.631

Omrekeningsverschillen -3.138 -

Restant hoofdsom per 31 december 66.105 144.218

Kortlopend deel per 31 december 4.041 5.410

Langlopend per 31 december 62.064 138.808

Zekerheden
Voor leningen van kredietinstellingen in Ethiopië ter grootte van € 12.160 duizend (2019: € 15.273 duizend) zijn zekerheden gesteld  
in de vorm van:
• eerste recht van hypotheek gevestigd op het onroerend goed van Habesha Breweries SC;
• pandrecht, eerste in rang op grond en gebouwen, machines en installaties, voertuigen en inventaris van Habesha Breweries SC.
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Convenanten
Uit hoofde van de afgesloten financiering dient de onderneming te voldoen aan een aantal convenanten waarvan de belangrijkste:
• (net) debt/EBITDA ratio voor de kredietfaciliteit van Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V.;
• liquiditeit (current ratio) voor de leningen die Habesha Breweries SC heeft afgesloten. 
Ultimo boekjaar wordt aan de convenanten voldaan.

12. Kortlopende schulden
Onder de kortlopende schulden (overige schulden en overlopende passiva) is een bedrag van € 5.122 duizend (2019: € 3.017 duizend) 
begrepen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar. 

Het saldo crediteuren bevat per jaareinde € 25.700 duizend (2019: nihil) schulden aan kredietinstellingen uit hoofde van Supplier Finance 
overeenkomsten.

13. Overige belastingen en premies sociale zekerheid

(in duizenden euro’s) 2020 2019

Accijnzen 30.904 14.397

Omzetbelasting 5.149 5.674

Loonheffing 15.349 3.460

Premies sociale verzekeringen 1.697 1.449

Overig  - 464

Totaal 53.099 25.444

Bovenstaande verschuldigde omzetbelasting is afkomstig van dochtermaatschappijen buiten de fiscale eenheid van Royal Swinkels 
Family Brewers Holding N.V.. Binnen de fiscale eenheid zijn vorderingen en schulden inzake omzetbelasting gesaldeerd weergegeven: 
deze staan gepresenteerd als vordering op de balans.

14. Statiegeld- en VBR-verplichting
De statiegeld- en VBR-verplichting (Vergoeding Behandeling extra Retouremballage) is gebaseerd op de verwachte retour te ontvangen 
statiegeldhoudende verpakkingen zoals flessen, kratten en vaten waarvoor de onderneming de verplichting heeft deze terug te kopen. 
De verwachte retour te ontvangen verpakkingen zijn gebaseerd op geschatte omlooptijden en het verwachte verlies in de markt.

15. Overige schulden en overlopende passiva

(in duizenden euro’s) 2020 2019

Overige schulden

Ontvangen waarborgsommen 935 945

Overig 12.520 13.042

Overlopende passiva

Nog te ontvangen facturen 11.536 14.092

Te betalen klantbonussen 10.476 10.966

Te betalen salarissen en personeelsbonussen 10.092 14.784

Vakantiegeld en –dagen 7.174 7.550

Vooruitontvangen bedragen 3.191 -

Te betalen commissies 1.228 1.861

Te betalen marketingkosten 1.613 2.148

Te betalen vrachtkosten 1.323 772

Te betalen IT-kosten 2.318 581

Te betalen energiekosten 555 458

Totaal 62.961 67.199

De boekwaarde van de kortlopende schulden benadert de reële waarde daarvan, gegeven de korte looptijd van de opgenomen posten.
De post ‘overig’ bevat geen individuele posten van relatieve betekenis.
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Financiële instrumenten
Algemeen
De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de onderneming 
blootstellen aan markt-, valuta-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico’s. Om deze risico’s te beheersen heeft de onderneming 
een beleid inclusief een stelsel van limieten en procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op 
de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de onderneming te beperken.

De onderneming zet afgeleide financiële instrumenten in, waaronder valutatermijncontracten en commodityswaps om risico’s 
te beheersen. Afgeleide instrumenten worden niet ingezet voor handelsdoeleinden.

Marktrisico 
Verkoop
De marktrisico’s met betrekking tot verkopen worden niet afgedekt met financiële instrumenten, maar worden op een andere wijze 
afgedekt. Hiervoor verwijzen we naar het bestuursverslag, pagina 88.

Inkoop
De grondstoffen voor bier zijn veelal natuurproducten. Het klimaat is dus van grote invloed op de kwaliteit, de beschikbaarheid en 
daarmee de prijs. Om ervoor te zorgen dat we zo min mogelijk last hebben van deze fluctuaties nemen we diverse maatregelen.
Om prijsschommelingen voor strategische goederen te beperken worden posities ingenomen voor een periode van maximaal vijf jaar 
en werkt de onderneming met meerdere leveranciers.

Specifiek voor de inkoop van aluminium dekt de onderneming schommelingen in de prijzen af door middel van commodityswaps. 
Deze worden verder toegelicht onder de niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen.

Kredietrisico
De onderneming loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa, handels- en overige 
vorderingen, liquide middelen en de positieve marktwaarde van afgeleide financiële instrumenten. De blootstelling aan kredietrisico 
van de onderneming wordt hoofdzakelijk bepaald door de individuele kenmerken van de afzonderlijke afnemers. Daarnaast houdt het 
management ook rekening met de demografische aspecten van het klantenbestand, waaronder het risico op wanbetaling in de sector 
en het land waarin de afnemers actief zijn. Als onderdeel van het door de raad van bestuur geformuleerde kredietbeleid wordt iedere 
nieuwe klant afzonderlijk op kredietwaardigheid beoordeeld voordat de standaard betalings- en leverings- voorwaarden worden 
aangeboden. In die beoordeling worden, indien voorhanden, externe kredietbeoordelingen meegenomen. Voor iedere afnemer wordt 
een kooplimiet bepaald, dat wil zeggen het maximale bedrag dat open mag staan zonder goedkeuring van de raad van bestuur. Deze 
limieten worden ieder kwartaal opnieuw beoordeeld. Klanten die niet voldoen aan de kredietwaardigheidsnormen van Royal Swinkels 
Family Brewers Holding N.V. kunnen alleen zakendoen met de groep op basis van vooruitbetaling. Het maximale kredietrisico dat de 
onderneming loopt bedraagt € 210.805 duizend (2019: € 222.392 duizend), met name bestaande uit de handelsdebiteuren en liquide 
middelen. Er is sprake van een spreiding van debiteurenposities. De hoogste individuele debiteurenposities bevinden zich in het 
retailsegment in Nederland, in export debiteuren en binnen Holland Malt.

Bij het aangaan van overeenkomsten om onze vordering op handelsdebiteuren te verkopen, wordt de vordering alleen van de balans 
verwijderd indien de belangrijkste risico's, zijnde het kredietrisico en het renterisico, (bijna) volledig zijn overgedragen aan de bank.

Renterisico
De onderneming loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden en herfinanciering van bestaande financieringen. 
Voor vorderingen en schulden met variabel rentende renteafspraken loopt de onderneming risico ten aanzien van toekomstige kas-
stromen. Hiervoor heeft de onderneming geen rentederivaten afgesloten omdat het renterisico hiervan gezien de markt ontwikkelingen 
beperkt geacht wordt. Indien de rente op 31 december 2020 1% zou stijgen of dalen, zouden de rentelasten - waarbij alle variabelen 
constant worden verondersteld - respectievelijk € 661 duizend lager/hoger zijn.

Valutarisico
Als gevolg van de internationale activiteiten loopt de onderneming uit hoofde van in de balans opgenomen vorderingen en schulden, 
netto-investeringen in buitenlandse ondernemingen en toekomstige transacties valutarisico met name van Ethiopische birrs, Amerikaanse 
dollars, Canadese dollars, Britse ponden en Georgische lari. Per balansdatum is omgerekend naar euro's € 7.980 duizend (2019: € 48.448 
duizend) in vreemde valuta geïnvesteerd in buitenlandse deelnemingen en staan schulden aan kredietinstellingen uit voor een bedrag van 
omgerekend € 12.160 duizend (2019: € 15.273 duizend). Het beleid van de onderneming is, waar mogelijk, 70% van het saldo van de zeer 
waarschijnlijke toekomstige kasstromen uit zowel inkoop- als verkooptransacties af te dekken.

Indien de euro op 31 december 2020 tegenover de Ethiopisch birr 10% sterker of zwakker zou worden, zou het resultaat vóór belastingen 
- waarbij alle variabelen constant worden verondersteld - respectievelijk € 5 duizend hoger/lager zijn. Het eigen vermogen zou - waarbij alle 
variabelen constant worden verondersteld - respectievelijk € 2.997 duizend hoger/lager zijn.
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Liquiditeitsrisico
De onderneming bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet erop toe 
dat voor de onderneming steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens 
voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft. Het liquiditeitsrisico dat door de groep wordt gelopen 
wordt zeer beperkt geacht.

Reële waarde
De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder liquide middelen, kortlopende vorderingen, 
langlopende schulden en kortlopende schulden benadert de boekwaarde daarvan.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van operationele leasing (inclusief erfpacht en huur).
De operationele-leasekosten worden lineair over de leaseperiode in de winst-en-verliesrekening verwerkt, met uitzondering van 
kortstondige verminderingen of vrijstelling van leasebetalingen die verband houden met Covid-19. Deze worden toegewezen aan de 
periode(n) waarop de verminderingen of vrijstellingen betrekking hebben. De resterende looptijd kan als volgt worden gespecificeerd:

(in duizenden euro’s) 2020 2019

< 1 jaar 11.768 14.514

1-5 jaar 20.953 21.914

> 5 jaar 14.475 9.653

Het bedrag van huur- en leasebetalingen dat is verwerkt als last in 2020 bedraagt € 15.691 duizend (2019: € 16.919 duizend).

Huurconcessies
De groep heeft voor het merendeel van haar huurcontracten met de eigenaar van het onroerend goed opnieuw onderhandeld over 
huurconcessies als gevolg van de ernstige impact van Covid-19 in de loop van het jaar. Het bedrag dat in de winst-en-verliesrekening van 
de verslagperiode is opgenomen om de wijzigingen in de leasebetalingen weer te geven als gevolg van huurconcessies waarop de groep 
de wijziging van RJ 292 in verband met Covid-19-gerelateerde huurconcessies heeft toegepast, is € 266 duizend (2019: nihil).

Garanties
Ten behoeve van derden zijn garanties afgegeven tot een bedrag van € 67.656 duizend (2019: € 64.425 duizend). Tevens is voor het accijns-
krediet ten behoeve van de Staat der Nederlanden een eerste hypotheek van € 1.500 duizend (2019: € 1.500 duizend). De borgstellingen 
ten behoeve van derden zijn afgegeven tot een bedrag van € 46 duizend (2019: € 402 duizend).

Rechten en verplichtingen uit hoofde van afgeleide financiële instrumenten
Voor het afdekken van schommelingen in de aluminiumprijzen zijn hedgecontracten afgesloten. De reële waarde van de aluminium 
hedgecontracten bedraagt per 31 december 2020 € 53 duizend (2019: € -411 duizend). De nominale waarde van deze aluminiumhedge-
contracten bedraagt per 31 december 2020 € 26.800 duizend (2019: € 31.038 duizend). De contracten hebben looptijden tot en met 2023. 
Er bestaat geen verplichting om een negatieve marktwaarde van de hedgecontracten af te wikkelen. Per balansdatum zijn voor het in 2021 
verwachte volume grotendeels hedgecontracten afgesloten. Voor verwachte volumes voor 2022 en verder zijn eveneens reeds deels 
hedgecontracten afgesloten. Voor deze volumes worden in de komende jaren aanvullende hedgecontracten afgesloten.

Per balansdatum bedroeg de verplichting uit hoofde van nog af te wikkelen valutatermijncontracten € 19.082 duizend (2019: € 31.703 
duizend). Het betreft termijncontracten inzake courante vreemde valuta. Wij verkochten deze valuta gedurende 2020 tegen vastgelegde 
termijnkoersen, ter indekking van koersschommelingen.

De reële waarde van de niet gewaardeerde valutatermijncontracten bedraagt € 131 duizend (2019: € -787 duizend).

Kredietfaciliteiten
In 2017 heeft Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. een kredietfaciliteit afgesloten met een syndicaat van kredietinstellingen 
van € 250.000 duizend met een looptijd van 5 jaar. Op 31 december 2020 is er voor een bedrag van € 53.945 duizend getrokken op 
de kredietfaciliteit.

Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. beschikt naast deze faciliteit over een kredietfaciliteit van € 20.000 duizend. Op 31 december 
2020 is niets getrokken op deze faciliteit.

Habesha Breweries SC heeft eind 2019 een kredietfaciliteit afgesloten van € 50.000 duizend met een looptijd van 10 jaar. Op 31 december 
2020 is er nog niets getrokken op deze faciliteit.

Claims
Tegen de onderneming en/of groepsmaatschappijen zijn diverse claims ingediend die door haar/hen worden betwist. Hoewel de afloop 
van deze geschillen niet met zekerheid kan worden voorspeld, wordt mede op grond van ingewonnen juridisch advies aangenomen dat 
deze geen nadelige invloed van betekenis zal hebben op de geconsolideerde financiële positie.
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Investeringsverplichtingen
De per balansdatum lopende investeringsverplichtingen ad € 3.065 duizend (2019: € 12.626 duizend) betreffen met name investeringen 
ten behoeve van de brouwerij in Lieshout en de implementatie van een nieuw ERP-systeem.

Geschillen
Er lopen diverse juridische geschillen tegen de onderneming en/of groepsmaatschappijen die worden betwist. Hoewel de afloop van 
deze geschillen niet met zekerheid kan worden voorspeld, wordt – mede op grond van ingewonnen juridisch advies – aangenomen 
dat deze geen nadelige invloed van betekenis zal hebben op de geconsolideerde financiële positie.

16. Netto-omzet
De netto-omzet kan als volgt worden gespecificeerd:

(in duizenden euro’s) 2020 2019

Bier 541.135 653.748

Fris 45.861 49.463

Mout 124.382 127.507

Licenties 6.540 6.674

Overig 55.241 59.607

Totaal 773.159 896.999

De post ‘Overig’ betreft met name omzet uit de verkoop van restproducten, bij derden ingekochte dranken en CereX-producten. 

De netto-omzet naar geografisch gebied is:

(in duizenden euro’s) 2020 2019

West-Europa ** 402.086 525.792

Rest van Europa 144.094 131.426

Midden-Oosten en Afrika 125.299 147.330

Canada en VS 23.321 17.355

Rest van Amerika 38.781 38.935

Azië-Pacific 39.578 36.161

Totaal 773.159 896.999

** Nederland, België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland

(in duizenden euro’s) 2020 2019

Netto-omzet zoals verantwoord in de winst-en-verliesrekening 773.159 896.999

Waarin besloten: accijnzen 130.840 149.742

Netto-omzet na aftrek van accijnzen 642.319 747.257

17. Overige bedrijfsopbrengsten

(in duizenden euro’s) 2020 2019

Opbrengst verhuur (horeca)panden 10.690 11.981

Vrijval statiegeldverplichting 1.843 982

Opbrengst verkoop activa 992 1.666

Overheidssubsidies 3.389 813

Verkoop restgoederen 443 583

Overig 1.989 1.706

Totaal 19.346 17.731

Jaarrekening 2020



123 —

Van de overheidssubsidie is € 2.984 toegekend in het kader van de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van 
werkgelegenheid (NOW-regeling 1) die in Nederland als reactie op Covid-19 is ingevoerd. De onderneming had recht op de 
loonkostensubsidie omdat er sprake was van een sterke omzetdaling.

In 2020 is een bedrag van € 2.984 verwerkt als bate in de winst-en-verliesrekening. Ultimo 2020 is een bedrag van € 2.713 duizend 
ontvangen. Het verschil, € 271 duizend, is verantwoord als nog te ontvangen bedragen onder de overlopende activa.

18. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

(in duizenden euro’s) 2020 2019

Accijnzen 134.222 149.742

Transportkosten 52.884 54.189

Marketing en verkoopkosten 38.030 52.113

Onderhoudskosten 16.632 22.106

Energiekosten 16.059 16.602

Huur- en opslagkosten 13.993 15.564

Overige kosten uitbesteed werk 34.582 36.963

Totaal 306.402 347.279

De overige kosten uitbesteed werk bestaan hoofdzakelijk uit kantoor-, IT-, verzekerings- en advieskosten. De marketing- en verkoopkosten 
zijn afgenomen doordat sprake is van meer verkoop gerelateerde kortingen welke in mindering worden gebracht op de netto omzet.

In de kosten uitbesteed werk en andere externe kosten is een bedrag opgenomen van € 5.251 duizend inzake een nagekomen last uit de 
jaren 2016-2019 van een van de geconsolideerde dochterondernemingen.

19. Lonen en salarissen
Gedurende het boekjaar 2020 bedroeg het gemiddeld aantal medewerkers bij de groep, omgerekend naar 1.736 fte (2019: 1.762). 
Deze personeelsomvang (gemiddeld aantal fte) is als volgt onder te verdelen naar verschillende geografische gebieden:

2020 2019

Nederland 975 949

België 170 175

Ethiopië 486 535

Overig 105 103

Totaal 1.736 1.762

In de lonen en salarissen is EUR 3.860 duizend ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht voor de vorming van een voorziening ten 
behoeve van afvloeiing van individuele medewerkers. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de voorzieningen.

20. Sociale lasten en pensioenlasten
In deze post zijn pensioenlasten voor een bedrag van € 7.333 duizend (2019: € 6.718 duizend) begrepen.

De medewerkers in Nederland hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds  
– Kring Bavaria. Deze pensioenregeling betreft een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling met een collectieve vaste premie. 
Dit betekent dat de feitelijke premie vaststaat en dat jaarlijks getoetst wordt of de feitelijke premie, eventueel aangevuld vanuit 
het premiedepot, toereikend is om de reglementaire pensioenopbouw voor het daarop volgende jaar te kunnen financieren.

De pensioenregeling wordt volgens de Pensioenwet gekarakteriseerd als uitkeringsovereenkomst.
De belangrijkste afspraken die zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst zijn de volgende:
• De maximale premie bedraagt 24,5% van de som van de pensioengrondslagen van alle actieve deelnemers
• Daarnaast wordt 0,5% van de som van de pensioengrondslagen ingehouden voor een arbeidsongeschiktheidspensioen dat is verzekerd 

bij Centraal Beheer
• Het bestuur kan besluiten om een toeslag te verlenen op de pensioenaanspraken van de deelnemers in Kring Bavaria indien de middelen, 

naar het oordeel van het bestuur toereikend zijn
• Het bestuur kan besluiten om de pensioenaanspraken in Kring Bavaria te verlagen, indien de Beleidsdekkingsgraad niet voldoet aan 

de in de pensioenwet gestelde eisen ten aanzien van het minimaal vereist eigen vermogen
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Het bestuur streeft er naar om de opgebouwde pensioenrechten van de (gewezen) deelnemers, partners en pensioengerechtigden jaarlijks 
aan te passen aan de hand van de afgeleide consumentenprijsindex voor alle huishoudens. Er wordt een toeslag verleend indien de 
beleidsdekkingsgraad zich per 1 januari van het boekjaar boven de 110% bevindt. De eventueel toe te kennen toeslag wordt aan de hand 
van indexatieregels onder het FTK bepaald. Hiervoor wordt echter niet gereserveerd en er wordt voor deze toeslagen geen premie in 
rekening gebracht. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. 

Door de sterk gedaalde rente in de afgelopen jaren is het duurder om pensioenen voor de lange termijn te kunnen uitbetalen. Het inkopen 
van pensioen is hierdoor ook duurder geworden. Hierdoor bevindt de collectiviteitskring ‘Kring Bavaria’ zich per balansdatum 2020 in 
een reservetekort. De dekkingsgraad (marktwaarde van de beleggingen uitgedrukt in een percentage van de voorziening pensioen-
verplichtingen volgens de grondslagen van DNB) van het fonds was 88,3% per eind december 2020. Het minimaal vereiste eigen vermogen 
(dekkingsgraad) volgens DNB is 104%. Eind 2020 heeft Minister Koolmees besloten dat pensioenfondsen in 2021 hun pensioenen niet 
hoeven te korten bij een dekkingsgraad van 90% of hoger in plaats van de wettelijke 104%. 

Na verwerking van het premiedepot (ca € 1,6 miljoen) bedraagt de dekkingsgraad 88,8%. De dekkingsgraad dient dus met 1,2% verhoogd 
te worden om uit te komen op een dekkingsgraad van 90%.

Het bestuur van Centraal Beheer APF heeft helaas moeten besluiten om de pensioenen per 1 november 2021 met ongeveer 1,3% te 
verlagen. Het belanghebbendenorgaan van Kring Bavaria heeft dit besluit goedgekeurd. De verlaging geldt voor werkenden en 
gepensioneerden. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat er voor iedereen pensioen is, nu én in de toekomst. Het bestuur stelt 
het exacte percentage vast in juli 2021.

Medewerkers in België nemen deel aan een groepsverzekering waarin wordt gespaard voor een aanvullend pensioen. Dit pensioen is een 
aanvulling op het basispensioen dat vanuit de Belgische overheid wordt uitgekeerd vanaf de pensioendatum. In Ethiopië en Frankrijk is 
de pensioenregeling gereguleerd door de staat en betalen de buitenlandse groepsonderdelen reguliere premiebetalingen aan de staat. 
Voor de buitenlandse groepsonderdelen zijn in dit kader ultimo 2020 geen additionele verplichtingen verantwoord in de geconsolideerde 
jaarrekening van Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V., anders dan de verplichtingen die betrekking hebben op de reguliere 
premiebetalingen.

21. Afschrijvingen

2020 2019
Immateriële vaste activa

Goodwill 922 1.039

Emissierechten (aanwending) 372 278

Software 2.748 2.771

Rechten intellectueel eigendom  - 1.775

4.042 5.863

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 8.328 7.598

Machines en installaties 26.166 28.366

Andere vaste bedrijfsmiddelen 10.118 12.084

Overig onroerend goed 1.454 2.301

46.066 50.349

Totaal 50.108 56.212

22. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

(in duizenden euro’s) 2020 2019

Lening u/g 335 331

Koersverschillen 195 -

Overig 10 65

Totaal 540 396

Jaarrekening 2020
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23. Rentelasten en soortgelijke kosten

(in duizenden euro’s) 2020 2019

Lening o/g 3.544 3.898

Koersverschillen 5.072 1.449

Financieringslast 1.286 371

Overig 1.030 185

Totaal 10.932 5.903

24. Belastingen
Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. vormt samen met Swinkels Family Brewers N.V., Bavaria Overseas Breweries B.V., Bavaria 
Overseas Breweries (B.O.B.) II B.V., Bavaria Overseas Breweries (B.O.B.) III B.V., Bavaria Vastgoed B.V., B.B.H. B.V., Bierbrouwerij 
De Koningshoeven B.V., Bier &Co Holding B.V., Bierenko Amsterdam B.V., Bierenzo B.V., Brand Direct B.V., Brewfinder B.V., Brouwershuys 
Moorees B.V., Brouwerij De Molen B.V., CereX B.V., Craft Beer B.V., Drinks Rotterdam B.V., H-West B.V. en Swinkels Innovations B.V. 
een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Elk van de vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk 
voor te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen.

De vennootschapsbelasting is in elk van de vennootschappen opgenomen voor dat deel dat de betreffende vennootschap als zelfstandig 
belastingplichtige verschuldigd zou zijn, rekening houdend met voor de vennootschap geldende fiscale faciliteiten.

De belastinglast in de winst-en-verliesrekening is als volgt opgebouwd:

(in duizenden euro’s) 2020 2019

Verschuldigd over lopend boekjaar 4.633 5.024

Correcties van voorgaande jaren -158 -978

Mutatie uitgestelde belastingverplichtingen -1.957 1.431

Totaal 2.518 5.477

Het gewogen gemiddelde toepasselijke belastingtarief bedraagt 24,6 % (2019: 7,9%), waarbij het gewogen gemiddelde tarief is berekend 
op basis van de resultaten vóór belastingen in de verschillende belastingjurisdicties. De lage gewogen gemiddelde belastingdruk in 2019 
wordt veroorzaakt door het relatief hoge belastingtarief voor jurisdicties waar een verlies is gerealiseerd. De belastinglast in de winst- en- 
verliesrekening over 2020 bedraagt € 2.518 duizend, ofwel 26,40 % van het resultaat vóór belastingen (2019: 190,1%).

De post niet aftrekbare kosten bestaat met name uit afschrijving goodwill op deelnemingen en kosten bij Habesha Breweries. 

De volgende cijfermatige aansluiting tussen het toepasselijke en het effectieve tarief kan worden gegeven:

2020 2019

Resultaat vóór belastingen 9.532 2.881

Belastinglast op basis van toepasselijke belastingtarief in Nederland 2.308 709

Belastingeffect van:

• afwijkende toepasselijke belastingtarieven in het buitenland 35 -800

• resultaten onder de deelnemingsvrijstelling -425 -

• niet-aftrekbare kosten 4.355 7.106

• fiscale stimuleringsmaatregelen -1.405 -1.236

• verrekening buitenlandse bronheffing -32 -45

• overige verschillen en belastingvrijstelling Ethiopië -203 -710

• mutatie latente belastingverplichting -1.957 1.431

• belastingdruk oude jaren -158 -978

Belastinglast 2.518 5.477
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25. Toelichting op geconsolideerd kasstroomoverzicht
De netto kasstroom over 2020 is positief. De belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de kasstromen in 2020 betreffen:
• De kasstroom uit operationele activiteiten is hoger dan in 2019 doordat in 2020 meer aandacht is geweest voor de beheersing 

van het werkkapitaal. Onder de ontvangsten uit operationele activiteiten in de kasstroom uit operationele activiteiten is een ontvangst 
ad EUR 7.641 duizend (2019: nihil) begrepen uit hoofde van factoring. 

• De kasstroom uit investeringsactiviteiten ligt lager dan in 2019.
• De kasstroom uit financieringsactiviteiten is in 2020 lager dan in 2019 doordat de aflossingen hoger zijn en de ontvangen financieringen 

lager zijn. Om hier de inzichtelijkheid te vergroten zijn de langlopende schulden gesplitst in ontvangsten en aflossingen.

Bij het opstellen van het kasstroomoverzicht is rekening gehouden met mutaties die geen kasstromen betreffen, waaronder:
• Op de mutatie in crediteuren zijn de ultimo boekjaar openstaande investeringsfacturen gecorrigeerd.
• De verandering in werkkapitaal uit hoofde van overige vorderingen en schulden betreft het totaal van de mutaties in de rubriek 

vorderingen en kortlopende schulden in de balans, exclusief handelsdebiteuren, crediteuren (separaat weergegeven).
• en kredietinstellingen en het kortlopend deel langlopende schulden (opgenomen in kasstroom uit financieringsactiviteiten).
• De openstaande investeringsfacturen zijn gecorrigeerd op de investeringen, teneinde de kasstroom uit investeringsactiviteiten 

inzichtelijk te maken.

Transacties met verbonden partijen
Van verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de onderneming en een natuurlijke persoon of entiteit die verbonden 
is met de onderneming. Dit betreffen onder meer de relaties tussen de onderneming en haar deelnemingen, de aandeelhouders, 
de bestuurders en de functionarissen op sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten of 
verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

In de normale bedrijfsactiviteiten koopt en verkoopt de onderneming goederen en diensten van en aan deelnemingen waarop invloed van 
betekenis kan worden uitgeoefend. Deze transacties worden over het algemeen op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden die 
vergelijkbaar zijn met die van transacties met derden. De bezoldiging van bestuurders en commissarissen is opgenomen in de toelichting 
op de enkelvoudige jaarrekening.

Honoraria van de accountant
De volgende honoraria van KPMG Accountants N.V. en overig KPMG-netwerk zijn ten laste gebracht van de onderneming, haar 
dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW.

KPMG Accountants N.V. Overig KPMG-netwerk Totaal KPMG

(in duizenden euro’s) 2020 2020 2020

Onderzoek van de jaarrekening 378  94 472

Andere controleopdrachten 259  - 259

Adviesdiensten op fiscaal terrein  -  -  -

Andere niet-controlediensten 4 31 35

Totaal 641 125 766

2019 2019 2019

Onderzoek van de jaarrekening 368 114 482

Andere controleopdrachten 88 - 88

Adviesdiensten op fiscaal terrein - 17 17

Andere niet-controlediensten - 60 60

Totaal 456 191 647

Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de financiële positie per balansdatum van 
Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. en de aan haar verbonden vennootschappen.
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Enkelvoudige balans per 31 december 2020
Voor winstbestemming in duizenden euro’s.

2020 2019
Activa

Vaste activa

Financiële vaste activa 26. 438.781 443.054

Vlottende activa

Vorderingen op groepsmaatschappijen 27. 11.845 42.731

Vennootschapsbelasting 5.128 4.121

Overige vorderingen en overlopende activa 28. 73 1.499

Liquide middelen 29. 27.990 10.945

Totaal Activa 483.817 502.350

2020 2019
Passiva

Eigen vermogen 30.

Geplaatst kapitaal 45 45

Agioreserve 49.777 49.777

Reserve omrekeningsverschillen -21.360 -10.950

Andere wettelijke reserves 10.840 5.845

Overige reserves 263.069 287.901

Onverdeeld resultaat 6.223 -5.343

308.594 327.275

Langlopende schulden 31.

Kredietinstellingen 53.945 128.945

53.945 128.945

Kortlopende schulden

Kredietinstellingen  - 1.465

Schulden aan groepsmaatschappijen 27. 117.643 42.974

Schulden aan aandeelhouders 3.200 -

Crediteuren 192 173

Overige schulden en overlopende passiva 32. 243 1.518

121.278 46.130

Totaal Passiva 483.817 502.350

De toelichtingen op pagina 128 tot en met 134 maken integraal deel uit van deze enkelvoudige jaarrekening.
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Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2020
In duizenden euro’s.

2020 2019
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen, na belastingen 7.962 -4.460

Overige baten en lasten na belastingen -1.739 -883

Nettoresultaat 6.223 -5.343

De toelichtingen op pagina 128 tot en met 134 maken integraal deel uit van deze enkelvoudige jaarrekening.

Toelichting op de enkelvoudige 
Jaarrekening 2020
Algemeen
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de statutaire 
jaarrekening 2020 van de onderneming. De financiële gegevens 
van de onderneming zijn in de geconsolideerde jaarrekening van 
de onderneming verwerkt.

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en de enkelvoudige 
winst-en-verliesrekening hierna niet nader zijn toegelicht, wordt 
verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en 
winst-en-verliesrekening.

Grondslagen voor de waardering van activa en 
passiva en de resultaatbepaling
De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde balans 
en winst-en-verliesrekening, met uitzondering van de hierna 
genoemde grondslagen.

Financiële instrumenten
In de enkelvoudige jaarrekening worden financiële instrumenten 
gepresenteerd op basis van de juridische vorm.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaat-
schappijen gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode 
op basis van de nettovermogenswaarde. Zie voor een uitwerking 
hiervan de grondslagen voor financiële vaste activa in de 
geconsolideerde jaarrekening.

Resultaat deelnemingen
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt 
deelgenomen omvat het aandeel van de onderneming in de 
resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, 
waarbij overdracht van activa en passiva tussen de onderneming 
en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft 
plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet 
gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Jaarrekening 2020
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26. Financiële vaste activa
Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. staat aan het hoofd van de groep en neemt rechtstreeks dan wel middellijk deel  
in het kapitaal van:

Directe belangen (integraal geconsolideerd)
1 Swinkels Family Brewers N.V. (voorheen Bavaria N.V.) te Lieshout 100%

2 Bavaria Overseas Breweries B.V. te Lieshout 100%

3 Holland Malt Holding B.V. te Lieshout 100%

Indirecte belangen (integraal geconsolideerd)

4 Bavaria Far East Ltd te Wan Chai (Hongkong) 100%

5 Bavaria Overseas Breweries (B.O.B.) ll B.V. te Lieshout 100%

6 Bavaria Overseas Breweries (B.O.B.) III B.V. te Lieshout 100%

7 Bavaria Panama S.A. te Panama-Stad (Panama) 100%

8 Bavaria USA, LLC te Ridgefield (VS) 100%

9 Bavaria Vastgoed B.V. te Lieshout 100%

10 B.B.H. B.V. te Lieshout 100%

11 Bierbrouwerij De Koningshoeven B.V. te Berkel-Enschot 100%

12 Bier & Co Holding B.V. te Amsterdam 100%

13 Bier & cO Sweden AB te Laholm (Zweden) 100%

14 Bierenko Amsterdam B.V. te Amsterdam 100%

15 Bierenzo B.V. te Amsterdam 100%

16 Brand Direct B.V. te Lieshout 100%

17 Brasserie Palm Québec Inc. te Laval (Canada) 100%

18 Brasserie Bavaria Québec Inc. te Laval (Canada) 100%

19 Brewfinder B.V. te Amsterdam 100%

20 Brouwerij De Molen B.V. te Bodegraven 100%

21 Brouwershuys Moorees B.V. te Lieshout 100%

22 CereX B.V. te Lieshout 100%

23 Cervecería Cubana S.A. te Mariel (Cuba) 60%

24 Craft Beer B.V. te Berkel-Enschot 100%

25 Drinks Rotterdam B.V. te Rotterdam 100%

26 Habesha Breweries SC te Addis Abeba (Ethiopië) 59%

27 Holland Bavaria Mexico, S.A. de C.V. te Puebla (Mexico) 100%

28 Holland Malt B.V. te Lieshout 100%

29 Holland Malt overseas malting B.V. te Lieshout 100%

30 H-West B.V. te Helmond 100%

31 Latis, LLC te Ridgefield (VS) 90%

32 Mouterij Lieshout B.V. te Lieshout 100%

33 Palm N.V. te Steenhuffel (België) 60% *

34 SFB Drankenhandel Nederland B.V. te Lieshout 100%

35 Swinkels Family Brewers France S.A.R.L te Mareil Marly (Frankrijk) 100%

36 Swinkels Family Brewers Italia S.R.L. te Turijn (Italië) 100%

37 Swinkels Family Brewers Spain, S.L. te Barcelona (Spanje) 100%

38 Swinkels Family Brewers U.K. Limited te Burton-on-Trent (Groot-Brittannië) 100%

39 Swinkels Innovations B.V. te Lieshout 100%

* Dit betreft het juridische belang per balansdatum. Economisch is sprake van een 100%-belang. Vervolg tabel zie volgende pagina ›››
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››› Vervolg tabel belangen

Indirecte belangen (deelnemingen)
39 Drankenpallet Beheer Nederland B.V. (DPB) te Amsterdam 13%

40 JSC Argo Brewery te Tbilisi (Georgië) 40%

41 Kestedemena Beverage Products Import & Export PLC te Addis Abeba (Ethiopië) 51%

(in duizenden euro’s) 2020 2019

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 347.214 353.418

Vorderingen op groepsmaatschappijen 91.567 89.636

Totaal 438.781 443.054

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:

(in duizenden euro’s)
Deelnemingen in 

groepsmaatschappijen
Vorderingen op  

groepsmaatschappijen Totaal

Stand per 1 januari 353.418 89.636 443.054

Verstrekte leningen  - 1.931 1.931

Kapitaalstorting 3  - 3 

Omrekeningsverschillen -10.613  - -10.613

Verwatering aandelenkapitaal -169  - -169

Aandeel in resultaat deelnemingen 7.962  - 7.962

Dividend -3.387  - -3.387

Stand per 31 december 347.214 91.567 438.781

De vennootschap heeft zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld ex artikel 403 Titel 9 boek 2 Burgerlijk Wetboek voor Swinkels Family Brewers 
N.V., Holland Malt Holding B.V., Bavaria Vastgoed B.V., B.B.H. B.V., Bierbrouwerij De Koningshoeven B.V., Brand Direct B.V., Brouwershuys 
Moorees B.V., CereX B.V., Craft Beer B.V., Holland Malt B.V., H-West B.V., Mouterij Lieshout B.V., Bier & Co Holding B.V., Bierenko Amsterdam
B.V. en Swinkels Innovations B.V. Daarnaast is een letter of support afgegeven voor Swinkels Family Brewers U.K. Limited.

Vorderingen op groepsmaatschappijen
De post vorderingen op groepsmaatschappijen bestaat uit leningen verstrekt door Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. aan Bavaria 
Vastgoed B.V., Bavaria Overseas Breweries B.V., Bavaria Overseas Breweries (B.O.B.) III B.V., Holland Malt B.V., Swinkels Family Brewers N.V., 
Swinkels Innovations B.V., Craft Beer B.V. en Bier & Co Holding B.V. met een totale hoofdsom van € 91.567 duizend (2019: € 89.636 duizend) 
en looptijden tussen de 2 en 5 jaar. De rente op de leningen bedraagt gemiddeld 2,9% per jaar. Aflossing vindt ten laatste plaats aan 
het einde van de looptijd. De boekwaarde van de opgenomen vorderingen benadert de reële waarde ervan.

27. Vorderingen op en schulden aan groepsmaatschappijen
De vorderingen op groepsmaatschappijen bestaan voor € 11.845 duizend (2019: € 42.731 duizend) uit vorderingen op deelnemingen 
waarin de onderneming invloed van betekenis kan uitoefenen en hebben een verwachte looptijd van korter dan 1 jaar. De rente op 
deze vorderingen bedraagt de 3-maands basisrente (Libor of Euribor) plus een opslag van 0,6%. De overige vorderingen op en schulden 
aan groepsmaatschappijen betreffen de rekening courant-verhoudingen met groepsmaatschappijen, die met name samenhangen 
met zero-balancing van de bankrekeningen. Hierover wordt geen rente in rekening gebracht.

28. Overige vorderingen en overlopende activa
De overige vorderingen en overlopende activa bestaan niet uit posten van individuele betekenis.
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29. Liquide middelen
De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking aan de onderneming.

30. Eigen vermogen

(in duizenden euro’s)
Geplaatst 

kapitaal
Agio 

reserve

Reserve 
omreke- 

ningsver- 
schillen

Andere 
wettelijke 

reserves
Overige 
reserves

On-
verdeeld 
resultaat Totaal

Stand per 1 januari 2019 45 49.777 -7.578 1.047 274.826 36.324 354.441

Mutaties 2019

Resultaat 2019 - - - - - -5.343 -5.343

Uitgekeerd dividend - - - - - -16.346 -16.346

Omrekeningsverschillen - - -3.372 - - - -3.372

Verwatering aandelenkapitaal deelneming - - - - -2.105 - -2.105

Naar wettelijke reserves - - - 4.798 -4.798 - -

Naar reserves - - - - 19.978 -19.978 -

Stand per 1 januari 2020 45 49.777 -10.950 5.845 287.901 -5.343 327.275

Mutaties 2020

Resultaat 2020 - - - - - 6.223 6.223

Uitgekeerd dividend - - - - - -10.654 -10.654

Inkoop eigen aandelen - - - -  -3.671 -  -3.671

Omrekeningsverschillen - - -10.410 - - - -10.410

Verwatering aandelenkapitaal deelneming - - - - -169 - -169

Naar wettelijke reserves - - - 4.995 -4.995 -  -
Naar reserves - - - - -15.997 15.997  -
Stand per 31 december 2020 45 49.777 -21.360 10.840 263.069 6.223 308.594

Geplaatst kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt € 225 duizend, verdeeld in 225.000 gewone aandelen, elk met een nominale 
waarde van € 1,00. Hiervan zijn 45.000 aandelen geplaatst. Het gestort en opgevraagd kapitaal wordt fiscaal volledig als gestort 
aangemerkt in de zin van artikel 3a van de wet op de dividendbelasting 1965.

Agioreserve
Het agio omvat de waarde van de storting op de aandelen voor zover deze het bedrag van de stortingsplicht overschrijdt. Het agio is 
vrij uitkeerbaar.

Reserve omrekeningsverschillen
In deze wettelijke reserve worden omrekeningsverschillen verantwoord die het gevolg zijn van de omrekening van de functionele valuta 
van bedrijfsuitoefeningen in het buitenland naar de presentatievaluta van de moedermaatschappij. De omrekeningsverschillen in 2020 
worden met name veroorzaakt door de devaluatie van de Ethiopische Birr. Bij verkoop van een deelneming worden de op deze deelneming 
betrekking hebbende cumulatieve omrekeningsverschillen overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening.

Andere wettelijke reserves
Dit omvat wettelijke reserves bij dochterondernemingen. Daarnaast is conform artikel 2:365 lid 2 BW een wettelijke reserve gevormd ter 
hoogte van de investeringen met betrekking tot het nieuwe ERP-systeem. Verder is een wettelijke reserve gevormd wanneer de 
deelnemende rechtspersoon uitkering van de in de deelnemingswaarde verwerkte (cumulatieve) winsten of vermogensvermeerderingen 
niet kan bewerkstelligen, bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van beslissende zeggenschap of omdat de winst of de 
vermogensvermeerdering door de deelneming zelf niet is verwerkt in haar eigen jaarrekening.

Overige reserves
In 2014 heeft Swinkels Family Brewers N.V. 32.798 certificaten van aandelen Ambrig B.V. ingekocht van haar moedermaatschappij  
Ambrig B.V. In 2017 zijn 25.155 van deze certificaten verkocht. 
In 2020 heeft Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. 159.825 certificaten van aandelen Ambrig B.V. ingekocht van certificaathouders. 
Vervolgens zijn 159.825 aandelen in het kapitaal van Ambrig B.V. ingetrokken, waarvan de certificaten zijn ingekocht door Royal Swinkels 
Family Brewers Holding N.V..
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Onverdeeld resultaat
Het resultaat na belastingen over 2020 is opgenomen in de post onverdeeld resultaat van het eigen vermogen. De jaarrekening 2019 is 
vastgesteld in de algemene vergadering gehouden op 22 april 2020. De algemene vergadering heeft de bestemming van het resultaat 
vastgesteld conform het voorstel van het bestuur.

Voorstel tot resultaatbestemming
Het bestuur stelt, met goedkeuring van de raad van commissarissen, aan de algemene vergadering voor het resultaat na belastingen over 
2020 toe te voegen aan de overige reserves.

Dividenduitkering
Het bestuur stelt, met goedkeuring van de raad van commissarissen, aan de algemene vergadering voor een bedrag van € 2.930 duizend 
uit te keren als dividend en dit bedrag ten laste te brengen van de overige reserves.

De onderneming kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor 
zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens 
de wet en de statuten moeten worden aangehouden.

31. Langlopende schulden
Alle langlopende schulden luiden in euro’s.

(in duizenden euro’s) 2020

Aflossings-
verplichting

2021

Aflossings-
verplichting

2-5 jaar

Aflossings-
verplichting 

na 5 jaar 2019

Kredietinstellingen 53.945  - 53.945  - 128.945

De (gemiddelde) contractuele renteherzieningsdatum, aflossingsdatum en effectieve rentevoet van de hierboven genoemde langlopende 
schulden zijn als volgt:

(in duizenden euro’s) Rente-herzieningsdatum Aflossingsdatum Effectieve rentevoet %

Kredietinstellingen 7-12-2024 7-12-2024 2,1%

Kredietinstellingen
In 2017 heeft Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. een kredietfaciliteit afgesloten met een syndicaat van kredietinstellingen van
€ 250.000 duizend met een looptijd van 5 jaar. In 2018 en 2019 is deze faciliteit met een jaar verlengd, waardoor de looptijd eind 2020 nog 
4 jaar bedraagt. Per 31 december 2020 is er voor een bedrag van € 53.945 duizend getrokken op de kredietfaciliteit, die geheel als 
langlopend is aangemerkt.

Het verloop van de schulden aan kredietinstellingen kan als volgt worden weergegeven:

(in duizenden euro’s) 2020 2019

Nominale hoofdsom per 1 januari 128.945 78.945

Trekking op kredietfaciliteit 40.000 110.000

Aflossingen -115.000 60.000

Restant hoofdsom per 31 december 53.945 128.945

Kortlopend deel per 31 december  - -

Langlopend per 31 december 53.945 128.945

Convenanten
Uit hoofde van de afgesloten financiering dient de onderneming te voldoen aan een aantal convenanten waarvan de belangrijkste:
• (net) debt/EBITDA ratio.

Ultimo boekjaar wordt aan de convenanten voldaan.

32. Overige schulden en overlopende passiva
In de overige schulden en overlopende passiva is met name een rekening-courant positie opgenomen.
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Financiële instrumenten
Algemeen
De behandeling van de van toepassing zijnde financiële instrumenten en gelopen risico’s is opgenomen in de toelichting op de 
geconsolideerde jaarrekening. Echter, er zijn enkele specifieke financiële instrumenten van toepassing die slechts voorkomen in de 
enkelvoudige jaarrekening. Dit betreft hoofdzakelijk de vorderingen op groepsmaatschappijen en schulden aan groepsmaatschappijen.

Marktrisico
Gezien de aard van de activiteiten van de holdingvennootschap Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. zijn er geen aanvullende 
marktrisico’s geïdentificeerd ten opzichte van de geconsolideerde jaarrekening.

Kredietrisico
De onderneming loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa, vorderingen op groeps-
maatschappijen, overige vorderingen, liquide middelen en de positieve marktwaarde van afgeleide financiële instrumenten. Het maximale 
krediet risico dat door de holdingvennootschap Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. wordt gelopen bedraagt € 131.475 duizend 
(2019: € 143.312 duizend), met name bestaande uit de (langlopende) vorderingen op groepsmaatschappijen. Het kredietrisico met 
betrekking tot dergelijke vorderingen op groepsmaatschappijen wordt gezien de aard en tegenpartijen van deze vorderingen als zeer 
beperkt ingeschat.

Renterisico
De onderneming loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden en herfinanciering van bestaande financieringen. 
Voor een toelichting op het gelopen renterisico wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

Valutarisico
Aangezien het aantal transacties van de holdingvennootschap Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. beperkt is en dergelijke 
transacties hoofdzakelijk in de rapportagevaluta euro’s plaatsvinden, is het valutarisico beperkt. Wel loopt de vennootschap valutarisico 
over deelnemingen gehouden in buitenlandse valuta zoals reeds toegelicht in de geconsolideerde jaarrekening.

Liquiditeitsrisico
De onderneming bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Voor een toelichting op het gelopen 
liquiditeitsrisico wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

Reële waarde
De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder liquide middelen, langlopende en kortlopende 
vorderingen, langlopende schulden en kortlopende schulden benadert de boekwaarde daarvan.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Ten behoeve van enkele in de consolidatie betrokken 100%-groepsmaatschappijen zijn door Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. 
aansprakelijkstellingen afgegeven zoals bedoeld in artikel 2:403 BW. Uit dien hoofde is Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. 
hoofdelijk aansprakelijk voor de uit rechtshandelingen van die groepsmaatschappijen voortvloeiende schulden, ten bedrage van
€ 209.917 duizend. Voor details wordt verwezen naar de toelichting op de financiële vaste activa.

Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. vormt samen met Swinkels Family Brewers N.V., Bavaria Overseas Breweries B.V., Bavaria 
Overseas Breweries (B.O.B.) II B.V., Bavaria Overseas Breweries (B.O.B.) III B.V., Bavaria Vastgoed B.V., B.B.H. B.V., Bierbrouwerij 
De Koningshoeven B.V., Bier &Co Holding B.V., Bierenko Amsterdam B.V., Bierenzo B.V., Brand Direct B.V., Brewfinder B.V., Brouwershuys 
Moorees B.V., Brouwerij De Molen B.V., CereX B.V., Craft Beer B.V., Drinks Rotterdam B.V., H-West B.V. en Swinkels Innovations B.V. een 
fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting is in elk van de vennootschappen opgenomen voor dat deel 
dat de betreffende vennootschap als zelfstandig belastingplichtige verschuldigd zou zijn, rekening houdend met voor de vennoot schap 
geldende fiscale faciliteiten. Elk van de vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor te betalen belasting 
van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen.

Afrekening tussen de onderneming en haar dochtermaatschappijen vindt plaats via de rekening-courant- verhoudingen. De volgende 
methodiek wordt gehanteerd wat betreft doorbelasting/toerekening van vennootschapsbelasting binnen de fiscale eenheid: omdat 
de onderneming met haar dochtermaatschappijen binnen de fiscale eenheid afrekent alsof de dochtermaatschappijen zelfstandig 
belastingplichtig zijn, zijn de latente belastingen van de dochtermaatschappijen in beginsel de latente vorderingen en/of latente 
verplichtingen jegens de onderneming.

Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. heeft een kredietfaciliteit afgesloten met een syndicaat van kredietinstellingen van € 250.000 
duizend met een looptijd van 5 jaar. Per 31 december 2020 is er voor een bedrag van € 53.945 duizend getrokken op deze kredietfaciliteit.

Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. beschikt naast deze faciliteit over een kredietfaciliteit van € 20.000 duizend. Per 31 december 
2020 is niets getrokken op deze faciliteit.

Personeel
Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. heeft in 2020 geen personen in dienst (2019: 0 fte).
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Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen na belastingen
Dit betreft het aandeel van de onderneming in de resultaten van haar deelnemingen, waarvan een bedrag van € 8.612 duizend  
(2019: € -4.401 duizend) groepsmaatschappijen betreft.

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen
Het gezamenlijk bedrag dat in het boekjaar ten laste van de groep is gekomen uit hoofde van bezoldiging van (gewezen) bestuurders 
bedraagt € 1.658 duizend (2019: € 4.678 duizend). De bezoldiging omvat periodieke beloningen, beloningen op termijn, uitkeringen bij 
beëindiging van het dienstverband en de van toepassing zijnde LTI-regeling. De LTI wordt kort na het einde van de periode van 4 jaar 
uitgekeerd. Op de LTI-regeling is een clawbackclausule van toepassing. 

De bezoldiging van commissarissen bedraagt € 270 duizend (2019: € 214 duizend).

Transacties met verbonden partijen
Voor een beschrijving van de transacties met verbonden partijen wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de financiële positie per balansdatum van 
Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. en de aan haar verbonden vennootschappen.

Ondertekening van de jaarrekening
Lieshout, 2 april 2021

Raad van bestuur
P-J.J.M. Swinkels
G. van Iwaarden

Raad van commissarissen
Dhr. J. W. Baud 
Mevr. A. van Melick 
Dhr. E. Lauwers 
Dhr. A. Ruijs 
Mevr. C.W.N. van Nieuwkerk
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