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Toelichting 
geïntegreerd jaarverslag

Rapportagerichtlijnen waar we aan voldoen:
• De relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 
• Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 
• Global Reporting Initiative (GRI) rapportagerichtlijn 

op niveau ‘core’ 
• Interne rapportagecriteria zijn te vinden op   

www.swinkelsfamilybrewers.com 

Bouwstenen voor het verslag: 
• EU Directive on disclosure of non-financial  

information and diversity 
• International Integrated Reporting Council IIRC 
• Herziene Nederlandse Corporate Governance Code 2016 

Dit jaarverslag heeft betrekking op boekjaar 2021  
(1 januari 2021 tot en met 31 december 2021).  
Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. maakt 
jaarlijks een verslag. Het voorgaande verslag over 2020  
is uitgebracht op 2 april 2021. 

Rapportagescope 
De rapportagescope van de mvo-informatie verschilt 
per hoofdstuk en KPI. Soms zijn alleen de operationele 
deelnemingen meegenomen (brouwerijen en mouterijen), 
soms alle deelnemingen (brouwerijen, mouterijen en 
verkoopkantoren). De exacte scope van de mvo-
informatie per KPI is te vinden in het rapportagehandboek.

De informatie over welzijn en verantwoord alcoholgebruik 
betreft productielocaties, maar ook verkooporganisaties. 
De exacte scope van de mvo-informatie per KPI is te 
vinden in het rapportagehandboek. 

Voor het bepalen van de mvo-inhoud van het verslag 
voerden we conform de GRI een materialiteitsanalyse uit, 
die te vinden is in de bijlage ‘Materialiteitsanalyse’. 
De resultaten van de materialiteitsanalyse waren leidend 
voor de bepaling van de onderwerpen in dit verslag. 

In 2021 zijn we overgestapt naar een digitaal jaarverslag van de prestaties  
van Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. We laten op een geïntegreerde 
manier zowel de maatschappelijke impact van onze activiteiten als de financiële 
resultaten zien. In deze digitale vorm hebben we de intentie informatie en kennis op 
een interactieve en toegankelijke manier over te brengen aan al onze stakeholders. 
Het digitale jaarverslag bestaat uit dezelfde elementen als voorgaande jaren, 
daarnaast zijn het jaarverslag en bijlagen ook als losse bestanden te downloaden. 

Op basis van de wensen van onze stakeholders namen 
we hier en daar extra informatie op.

Wijzigingen in 2021
Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V. heeft in 2021 
de volgende wijzigingen doorgevoerd in de structuur:
• Swinkels Family Brewers N.V. heeft een 100% belang 

genomen in Uiltje Groep B.V. (die op haar beurt een 
100% belang heeft in Uiltje Brewing Company B.V.)

• Brouwerij Bavaria B.V. is opgericht.
• Swinkels Family Brewers Nederland B.V. is opgericht.
• Swinkels Family Brewers Export B.V. is opgericht.
• Scover B.V. is opgericht, waarin Royal Swinkels Family 

Brewers Holding N.V. een 50% belang heeft. 
• Swinkels Innovations B.V. is opgeheven.
• Holland Malt overseas malting B.V. is opgeheven.

Bij fusies en overnames worden de data indien haalbaar 
opgenomen vanaf het eerste volledige boekjaar. 
Deelnemingen rapporteren we wanneer er een 
meerderheidsaandeel is. Daarom vond er geen wijziging 
plaats in dit verslag op het gebied van de gerapporteerde 
deelnemingen in scope. 

Wijzigingen in de rapportage 
Swinkels Family Brewers herziet de CO2-emissiefactoren 
jaarlijks om op basis van de meest recente informatie te 
rapporteren. In 2021 zijn er naast de jaarlijkse updates 
geen wijzigingen in de rapportage doorgevoerd.

De Swinkels Circularity Index wordt op regelmatige basis 
herzien en bijgesteld. In 2021 hebben we ons circulariteits- 
model doorontwikkeld en iedere indicator geëvalueerd op 
definitie, scope en calculaties. Wijzigingen zijn aanvullend 
en incrementeel om de vergelijking met voorgaande jaren 
te waarborgen. Het aangepaste circulariteitsmodel SCI 
2.0 wordt vanaf 1 januari 2022 toegepast. Hier zal vanaf 
boekjaar 2022 over gerapporteerd worden.
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