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Resultaten eerste kwartaal 2012 
 Gereglementeerde informatie 
 3 mei 2012 – 8u00 CET 

 
RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL 2012  

 
Financieel overzicht (aan ongewijzigde wisselkoersen) 

» Opbrengstengroei van 5,9% (organische groei van 2,3%) 
» Vergelijkbare omzetevolutie van -0,6% in de V.S. en -0,9% in België 
» Tweecijferige opbrengstengroei in Zuidoost-Europa en Azië, zelfs zonder de positieve invloed van de 

overname van Delta Maxi 
» Onderliggende bedrijfsmarge voor de Groep van 3,5% (aan actuele wisselkoersen), geïmpacteerd 

door onze voortdurende investeringen in onze groei-initiatieven, in het bijzonder in prijscompetitiviteit 
en in Bottom Dollar Food. 

Andere 
» Versnelling van opbrengstendynamiek en volumegroei bij de Food Lion Phase One-winkels alsook bij 

de Bottom Dollar Food-winkels  
» Als gevolg van onze investeringen in strategische initiatieven in het huidige klimaat, zal de 

onderliggende bedrijfswinst in 2012 naar verwachting met 15% tot 20% dalen aan ongewijzigde 
wisselkoersen tegenover vorig jaar 

» Intensieve focus op prijscompetitiviteit, kostenbesparingen en doelstelling om EUR 500 miljoen aan 
vrije kasstroom te genereren voor 2012 

 

» Reactie van de Afgevaardigd Bestuurder 
 
Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize 
Groep, verklaarde: “In het eerste kwartaal voerden wij ons New Game Plan verder uit door te investeren 
in cruciale initiatieven voor opbrengstengroei. Deze acties resulteerden in een sterke opbrengstengroei 
van 5,9%. Onze inspanningen op het vlak van prijscompetiviteit, de versnelde opbrengstendynamiek in 
onze Food Lion Phase One winkels, de sterke opbrengstengroei bij Bottom Dollar Food, reële groei in 
Servië en de sterkte van ons uithangbord Alfa Beta, geven ons vertrouwen dat onze strategie de 
verwachte resultaten oplevert.” 
 
“Deze inspanningen samen met de huidige marktomgeving hebben zich in het eerste kwartaal van 2012 
in een lager onderliggend operationeel resultaat vertaald. Om onze langetermijngroeiplannen en onze 
prijsinvesteringen in onze verschillende markten te financieren, vooral in de V.S. en België , zullen wij ons 
meer toespitsen op het genereren van vrije kasstroom door een meer gedisciplineerde aanpak van onze 
investeringen en verbeteringen in het bedrijfskapitaal. Voor 2012 hebben we als doelstelling om  EUR 
500 miljoen aan vrije kasstroom te genereren. Wij zijn bovendien meer dan ooit vastberaden om onze 
doelstelling van EUR 500 miljoen jaarlijkse brutobesparingen tegen het einde van dit jaar te 
overschrijden. Ik ben ervan overtuigd dat deze beslissingen de gezondheid van onze activiteiten op lange 
termijn zullen versterken.” 
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» Financieel overzicht 
  1ste KW 

2012
1ste KW  

(1) 2011 
2012/2011 

In miljoenen EUR, behalve winst per 
aandeel (in EUR) 

 Actuele 
resultaten 

Actuele 
resultaten 

Aan 
actuele 
wissel-

koersen 

Aan 
ongewijzigde 

wisselkoersen 

Opbrengsten  5 478 5 044 +8,6% +5,9% 
Bedrijfswinst   23 218 (2) -89,3% -89,0% 
 Bedrijfsmarge  0,4% 4,3% (2) - - 
Onderliggende bedrijfswinst  189 222 -14,6% -16,9% 
 Onderliggende bedrijfsmarge  3,5% 4,4% - - 
Winst (verlies) vóór belastingen en 
beëindigde activiteiten 

 
(30)

 
(2) 171 N/A N/A 

Nettowinst (verlies) van voortgezette 
activiteiten 

 
(10)

 
(2) 126 N/A N/A 

Nettowinst (verlies) - deel van de Groep  (10) 126 (2) N/A N/A 
Gewone winst (verlies) per aandeel - deel 
van de Groep in de (het) nettowinst(verlies) 

 
(0,09) 1,25 (2) 

 
N/A N/A 

(1) De gemiddelde wisselkoers van de U.S. dollar tegenover de euro steeg met 4,4% in het eerste kwartaal van 2012 (1 
EUR = 1,3108 USD) tegenover het eerste kwartaal van 2011.  
(2)

 

 Voornamelijk door de negatieve impact van EUR 167 miljoen als gevolg van de optimalisatie van het winkelnetwerk, 
zoals aangekondigd in januari 2012. 

» Resultaten eerste kwartaal 2012 
 
Opbrengsten 

In het eerste kwartaal van 2012 stegen de opbrengsten van Delhaize Groep met 8,6% en 5,9%, 
respectievelijk aan actuele en ongewijzigde wisselkoersen. De organische opbrengstengroei bedroeg 
2,3%. 
 
Het moeilijke en onzekere economische klimaat bleef doorwegen op de consumentenbestedingen, vooral 
in de V.S. en in België. In de V.S. stegen de opbrengsten met 0,7% zonder de impact van de 
winkelsluitingen in het kader van de optimalisatie van het netwerk (-1,2% inclusief de opbrengsten van de 
126 gesloten winkels). De Amerikaanse vergelijkbare omzetevolutie was -0,6%, vergelijkbaar met het 
vierde kwartaal van 2011. Niettemin zijn wij aangemoedigd door de verbeterde volumetendensen als 
gevolg van de lagere handelsinflatie in het eerste kwartaal. De opbrengsten bij Delhaize België stegen 
met 3,2%, ondanks een vergelijkbare omzetevolutie van -0,9%, als gevolg van een positieve 
kalenderimpact van 2,9% en de organische groei. De opbrengsten in Zuidoost-Europa en Azië groeiden 
met 65,0% aan ongewijzigde wisselkoersen, hoofdzakelijk als gevolg van de overname van Delta Maxi. 
Zonder Delta Maxi kenden de opbrengsten een groei met een kleine twee cijfers dankzij de uitstekende 
opbrengstengroei in Roemenië en de aanhoudende opbrengstengroei in Griekenland. 
 

Brutomarge 
De brutomarge bedroeg 24,8% van de opbrengsten, een daling met 86 basispunten aan ongewijzigde 
wisselkoersen, voornamelijk als gevolg van onze beslissing om te investeren in prijzen in de V.S., alsook 
door de lagere marge van de overgenomen Maxi-activiteiten. 
 

Andere bedrijfsinkomsten 
De andere bedrijfsinkomsten bedroegen EUR 27 miljoen en stegen met EUR 5 miljoen in vergelijking met 
vorig jaar. 

 
Verkoop-, algemene en administratieve kosten 

De verkoop-, algemene en administratieve kosten bedroegen 22,1% van de opbrengsten, een toename 
met 48 basispunten aan ongewijzigde wisselkoersen, en in lijn met onze prijsinvesteringen in de V.S. 
Loonindexeringen in België hebben eveneens bijgedragen tot deze toename. 
 

Andere bedrijfskosten 
De andere bedrijfskosten bedroegen EUR 148 miljoen en omvatten EUR 150 miljoen kosten voor 
winkelsluitingen (USD 161 miljoen in de V.S. en EUR 27 miljoen in Zuidoost-Europa). 
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Onderliggende bedrijfswinst 
De onderliggende bedrijfswinst daalde met 14,6% aan actuele wisselkoersen en met 16,9% aan 
ongewijzigde wisselkoersen, voornamelijk door de daling van de onderliggende bedrijfswinst in de V.S. als 
gevolg van onze beslissing om verder te investeren in prijzen, zoals hierboven beschreven. De 
onderliggende bedrijfsmarge bedroeg 3,5% van de opbrengsten, tegenover 4,4% in 2011.  

 
Bedrijfswinst 

De bedrijfswinst daalde tot EUR 23 miljoen, voornamelijk door de EUR 167 miljoen kosten verbonden aan 
de optimalisatie van het netwerk.  
 

Netto financiële kosten 
De netto financiële kosten bedroegen EUR 53 miljoen, een toename met 10,2% vergeleken met 2011 aan 
ongewijzigde wisselkoersen, als gevolg van een bijkomende schuld voortvloeiend uit de overname van 
Delta Maxi en verliezen op wisselkoersen, gedeeltelijk gecompenseerd door winsten op de verkoop van 
financiële activa. 
 

Belastingvoordeel 
De aftrekbaarheid van de kosten gerelateerd aan de optimalisatie van het winkelnetwerk in de V.S., het 
rechtsgebied met de voor ons hoogste belastingvoet, resulteerde in een belastingvoordeel van EUR 20 
miljoen voor de Groep.  
 

Nettowinst (verlies) van voortgezette activiteiten 
Het nettoverlies van voortgezette activiteiten bedroeg EUR -10 miljoen vooral als gevolg van kosten in het 
kader van de optimalisatie van het winkelnetwerk, hetzij EUR -0,10 per gewoon aandeel, vergeleken met 
EUR 1,25 in 2011. 

 
Nettowinst (verlies) 

Het deel van de Groep in het nettoverlies bedroeg EUR -10 miljoen vooral als gevolg van kosten in het 
kader van de optimalisatie van het winkelnetwerk. Het gewone nettoverlies per aandeel bedroeg EUR -
0,09 tegenover een winst van EUR 1,25 in 2011 en het verwaterde nettoverlies per aandeel EUR -0,09 
tegenover een winst van EUR 1,24 in 2011. 

 
 

» Kasstroomoverzicht en balans 
 
Vrije kasstroom 

De daling van de vrije kasstroom met EUR 252 miljoen in het eerste kwartaal vorig jaar tot EUR 85 miljoen 
in het eerste kwartaal van 2012 is voornamelijk toe te schrijven aan de timing van de handelsschulden en 
meer investeringen.  

 
Nettoschuld 

De ratio nettoschuld tegenover eigen vermogen was 47,8% op het einde van het eerste kwartaal, 
tegenover 48,7% eind 2011. De nettoschuld daalde met EUR 141 miljoen tot EUR 2,5 miljard, 
voornamelijk dankzij het genereren van EUR 85 miljoen vrije kasstroom en een gunstig wisselkoerseffect 
op de schulden. 
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» Segmentinformatie (aan actuele wisselkoersen) 
 

1ste KW 2012 Opbrengsten Onderliggende 
bedrijfsmarge(2) 

Onderliggende 
bedrijfswinst/(verlies) (2) 

(in miljoenen) 1ste KW 
2012 

1ste KW 
2011 

2012 
/2011 

1ste KW 
2012 

1ste KW 
2011 

1ste KW 
2012 

1ste KW 
2011 

2012 
/2011 

Verenigde Staten 4 624 USD 4 682 -1,2% 3,7% 4,7% 173 221 -21,7% 
Verenigde Staten 3 527 EUR 3 422 +3,1% 3,7% 4,7% 132 162 -18,2% 
België EUR 1 191 1 154 +3,2% 4,6% 4,9% 55 57 -1,9% 
ZOE & Azië (1) 760  EUR 468 +62,4% 1,8% 2,2% 14 10 +32,8% 
Corporate EUR - - N/A N/A N/A (12) (7) -81,5% 
TOTAAL EUR 5 478 5 044 +8,6% 3,5% 4,4% 189 222 -14,6% 

(1) Het segment “Zuidoost-Europa en Azië” omvat Maxi (Servië, Bulgarije, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Albanië), Alfa 
Beta (Griekenland), Mega Image (Roemenië) en 51% van Super Indo (Indonesië). 

(2) Voor een definitie van onderliggende bedrijfswinst, gelieve de rubriek “Definities” van dit document te raadplegen. Een 
omrekening met de bedrijfswinst wordt op pagina 16 van dit document weergegeven  

 
Verenigde Staten 
 

In het eerste kwartaal van 2012 daalden de opbrengsten in de V.S. met 1,2% tot USD 4,6 miljard (EUR 3,5 
miljard). Zonder de opbrengsten van de 126 gesloten winkels in februari stegen de Amerikaanse 
opbrengsten met 0,7%. De vergelijkbare omzetevolutie was -0,6%. De volumetendensen verbeterden ten 
opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar met positieve resultaten in onze Food Lion Phase One- 
winkels, die geherpositioneerd werden, en onze Bottom Dollar Food-winkels. Gezien de huidige 
marktomstandigheden en onze verbintenis om prijscompetitief te blijven, hebben wij sinds het begin van 
het jaar verder geïnvesteerd in prijzen, in het bijzonder bij Food Lion. Dit resulteerde in een handelsinflatie 
die beduidend lager was dan de kosteninflatie.   
 
Eind maart 2012 baatte Delhaize Groep 1 541 supermarkten uit in de V.S., een daling met 94 winkels 
tegenover maart 2011 als gevolg van de sluiting van 126 winkels eerder dit jaar, gedeeltelijk 
gecompenseerd door de uitbreiding van Bottom Dollar Food. 
 
In het eerste kwartaal van 2012 daalde de onderliggende bedrijfswinst met 21,7% tot USD 173 miljoen, 
voornamelijk door een daling in de brutomarge als gevolg van onze prijsinvesteringen. De onderliggende 
bedrijfsmarge was 3,7% tegenover 4,7% in 2011.  Als we Bottom Dollar Food buiten beschouwing laten, 
bedroeg de onderliggende operationele marge 4,3%.  
  
 

België 
 

De opbrengsten in België bedroegen EUR 1,2 miljard, een toename met 3,2% tegenover 2011, het 
resultaat van een vergelijkbare omzetevolutie van -0,9% (+2,0% vóór aanpassing voor het kalendereffect) 
en nieuwe winkelopeningen. De concurrentiële activiteit nam toe in intensiteit doorheen het kwartaal, en 
om hieraan tegemoet te komen, hebben wij onze prijspositionering verder verbeterd. 
 
Het verkoopnetwerk omvatte 822 winkels op het einde van het eerste kwartaal van 2012. 

 
De onderliggende bedrijfswinst in België daalde met 1,9% tot EUR 55 miljoen. De onderliggende 
bedrijfsmarge was 4,6%, 24 basispunten lager dan vorig jaar, als gevolg van de impact van de 
automatische loonindexeringen.  
 
 

Zuidoost-Europa en Azië 
 

In het eerste kwartaal van 2012 stegen de opbrengsten in Zuidoost-Europa en Azië met 62,4% tot EUR 
760 miljoen, voornamelijk als gevolg van de overname van Delta Maxi (geconsolideerd vanaf 1 augustus 
2011). Zonder Maxi stegen de opbrengsten met een laag dubbel cijfer dankzij een sterke vergelijkbare 
omzetgroei in Roemenië en een aanhoudende opbrengsten- en marktaandeelgroei bij Alfa Beta, ondanks 
het zeer moeilijke economische klimaat in Griekenland. De opbrengstengroei werd ook positief beïnvloed 
door winkelopeningen doorheen dit segment. 
 
Op het einde van het eerste kwartaal van 2012 omvatte het verkoopnetwerk in Zuidoost-Europa en Azië 
946 winkels, 9 meer dan eind 2011, als gevolg van winkelopeningen doorheen het segment, voornamelijk 
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in Roemenië, gedeeltelijk gecompenseerd door de sluiting van 15 winkels bij Maxi in het kader van de 
optimalisatie van het netwerk.  
 
In het eerste kwartaal van 2012 steeg de onderliggende bedrijfswinst met 32,8% tot EUR 14 miljoen, 
terwijl de onderliggende bedrijfsmarge daalde van 2,2% tot 1,8%, voornamelijk als gevolg van nieuwe 
winkelopeningen. 
 

» Vooruitzichten 2012 
 

 
Groei-initiatieven 

1. Herpositionering van het uithangbord Food Lion– versnelde dynamiek 
 

In het eerste kwartaal van 2012 bleef de positieve tendens in de Food Lion Phase One-winkels versnellen. 
Zowel de vergelijkbare omzetgroei als de volumegroei waren positief met respectievelijk 2,9% en 1,8%, 
dankzij de sterkste trimestriële toename in het aantal transacties (+4,0%) en in het aantal verkochte 
artikelen (+2,5%) sinds de lancering in mei 2011.  
 
Een tweede fase, die bestaat uit ongeveer 250 winkels, ging van start op 28 maart in Norfolk, Richmond, 
Roanoke en Lynchburg, Virginia, en heeft tot dusver aanzienlijke stijgingen in zowel omzet als aantal 
transacties teweeggebracht. 
 
Een derde fase, die bestaat uit ongeveer 260 winkels, zal volgens plan gelanceerd worden op het einde 
van de zomer. 

 
2. Expansie van Bottom Dollar Food – aanhoudende sterke opbrengstengroei 

 
Bottom Dollar Food, onze “soft discount”-formule in de V.S., bleef een sterke opbrengstengroei boeken. 
Zowel Philadelphia, waar we sinds begin 2010 aanwezig zijn, en Pittsburgh, waar we sinds begin 2012 
aanwezig zijn, hebben opbrengsten gegenereerd die onze verwachtingen overtroffen. 
 
3. Maxi – voortdurende verbeteringen, voornamelijk in Servië 

 
Bij Maxi bleven we verbeteringen vaststellen in onze opbrengstengroei. Servië, dat ongeveer 75% van de 
totale opbrengsten van Maxi vertegenwoordigt, boekte sinds september 2011 elke maand een positieve 
vergelijkbare omzetgroei en een positieve volumegroei in het eerste kwartaal van 2012. 
 
 

 
Versterkte aandacht 

Gezien de huidige marktomstandigheden in de V.S. en België, verscherpen wij onze aandacht voor 
prijscompetitiviteit, kostenbesparingen het genererenvan vrije kasstroom.  

 
1. Prijscompetitiviteit 

 
Wij zullen onze prijscompetitiviteit blijven verbeteren bij Food Lion met de progressieve ontwikkeling van 
onze marktherpositionering. Wij zullen eveneens onze prijscompetitiviteit bij Delhaize België en Hannaford 
verbeteren, hetgeen een negatieve impact zal hebben op de marge voor de rest van het jaar.  

 
2. Kostenbesparingen 

 
Wij blijven goed op weg om onze eerder aangekondigde doelstelling van EUR 500 miljoen jaarlijkse 
kostenbesparingen tegen eind 2012 te overschrijden. Op het einde van het eerste kwartaal van 2012 
hebben wij EUR ongeveer 425 miljoen bruto kostenbesparingen verwezenlijkt. Wij zijn van plan ons 
kostenbesparingsprogramma aan te scherpen om onze prijsinvesteringen verder te financieren. 

 
3. Generatie van vrije kasstroom 

 
Teneinde onze initiatieven op lange termijn te financieren zullen wij onze aandacht voor de generatie van 
vrije kasstroom versterken door een meer gedisciplineerde aanpak van de investeringen en verbeteringen 
in het bedrijfskapitaal. Wij passen daarom onze vooruitzichten inzake investeringen voor het boekjaar 
2012 aan naar EUR 700-750 miljoen, tegenover de eerder meegedeelde EUR 800–850 miljoen (beide 
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uitgezonderd leasings en aan ongewijzigde wisselkoersen). We verwachten om binnen de eerder 
aangekondigde raming van 200-230 nieuwe winkelopeningen voor het jaar te blijven.  

 

 
Financiële vooruitzichten 2012 

- Als gevolg van onze verhoogde aandacht voor prijscompetitiviteit door de huidige economische en 
concurrentiële omstandigheden, verwachten wij een daling van onze onderliggende bedrijfswinst voor 
het boekjaar 2012 met 15% tot 20% aan ongewijzigde wisselkoersen tegenover 2011.  

- Vooral in het tweede kwartaal, maar ook in het derde kwartaal, zal de onderliggende bedrijfswinst 
beïnvloed worden door de herpositionering van het Food Lion-uithangbord en door onze 
prijsinvesteringen bij Hannaford en Delhaize België.  

- Onze doelstelling is EUR 500 miljoen aan vrije kasstroom te genereren in 2012 door een grotere 
discipline in onze investeringen en verbeteringen in het bedrijfskapitaal. 

 

» Teleconferentie en Webcast 
 

Het management van Delhaize Groep zal de resultaten van het eerste kwartaal 2012 toelichten tijdens een 
teleconferentie op 3 mei 2012 om 15u00 CET / 09u00 ET. De teleconferentie is toegankelijk op de nummers 
+44 (0)20 7136 2055 (V.K), +1 646 254 3360 (V.S.) of +32 2 620 0138 (België), met “Delhaize” als paswoord. 
De teleconferentie zal ook live uitgezonden worden op het internet via http://www.delhaizegroep.com. Een 
geïndexeerde replay van de webcast zal na de vergadering beschikbaar zijn op 
http://www.delhaizegroep.com. 
 

 

» Delhaize Groep 
 

Delhaize Groep is een Belgische internationale voedingsdistributiegroep met activiteiten in elf landen op drie 
continenten. Op het einde van het eerste kwartaal van 2012 bestond het verkoopnetwerk van Delhaize Groep 
uit 3 309 winkels. In 2011 boekte Delhaize Groep EUR 21,1 miljard aan opbrengsten en EUR 475 miljoen aan 
nettowinst (deel van de Groep). Eind 2011 stelde Delhaize Groep ongeveer 160 000 mensen tewerk. Delhaize 
Groep is genoteerd op NYSE Euronext Brussel (DELB) en de New York Stock Exchange (DEG). 
 
Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. U vindt het ook op de website van de 
Groep www.delhaizegroep.com. Vragen kunt u sturen naar investor@delhaizegroup.com. 
 
 

 

» Financiële kalender  
 
• Gewone en Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering 24 mei 2012 
• Persmededeling – Resultaten tweede kwartaal 2012 22 augustus 2012 
• Persmededeling – Resultaten derde kwartaal 2012 7 november 2012 
 

» Contacten 
 
Chris Farrell: + 32 2 412 75 71                                
Aurélie Bultynck: + 32 2 412 83 61 
Steven Vandenbroeke (media): +32 2 412 86 69 
 
  
  

http://www.delhaizegroep.com/�
http://www.delhaizegroep.com/�
http://www.delhaizegroep.com/�
mailto:investor@delhaizegroup.com�
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VERKORTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN DELHAIZE GROEP 
 

» Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening (niet-geauditeerd) 
 

(in miljoenen EUR) 1ste KW
2012

1ste KW
2011

Opbrengsten 5 478                5 044                
Kostprijs van verkochte goederen (4 121)               (3 754)               
Brutoresultaat 1 357                1 290                

      Brutomarge 24,8% 25,6%
Andere bedrijfsopbrengsten  27                      22                     
Verkoop-, algemene en administratieve kosten (1 213)               (1 090)               
Andere bedrijfskosten (148)                  (4)                       
Bedrijfsresultaat  23                      218                  

      Bedrijfsmarge 0,4% 4,3%
Financiële kosten (65)                    (49)                    
Opbrengsten uit beleggingen  12                      2                       
Winst (verlies) vóór belastingen en beëindigde activiteiten (30)                     171                  
Belastingen  20                     (45)                    
Nettowinst (verlies) van voortgezette activiteiten (10)                     126                  
Resultaat van beëindigde activiteiten, na belastingen -                         -                         
Nettowinst (verlies), vóór minderheidsbelangen (10)                     126                  
   Nettowinst (verlies) toe te rekenen aan minderheidsbelangen - -
   Nettowinst (verlies) toe te rekenen aan aandeelhouders,
   deel van de Groep in de nettowinst (verlies) (10)                     126                  

(in EUR, behalve aantal aandelen)
 Deel van de Groep in de nettowinst (verlies) van 
 voortgezette activiteiten: 
   Gewone winst (verlies) per aandeel (0,10)                 1,25                  
   Verwaterde winst (verlies) per aandeel (0,10)                 1,24                  
Deel van de Groep in de nettowinst (verlies):
   Gewone winst (verlies) per aandeel (0,09)                 1,25                  
   Verwaterde winst (verlies) per aandeel (0,09)                 1,24                  
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen:
   Gewoon  100 709 057   100 575 017  
   Verwaterd  101 126 297   101 557 886  
Uitgegeven aandelen op het einde van het kwartaal  101 892 190   101 555 281  
Uitstaande aandelen op het einde van het kwartaal  100 711 264   100 548 649  
Gemiddelde wisselkoers USD per EUR 1,3108              1,3680               
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» Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten (niet-geauditeerd)   
 

1ste KW
2012

1ste KW
2011

(10)        126       

Uitgestelde winst (verlies) op kasstroomafdekking (5)           (12)        
Reclassificatieaanpassing naar de nettowinst 8            14          
(Belasting) voordeel (1)           (1)           
Winst (verlies) op kasstroomafdekking, na belastingen 2           1           

 Niet-gerealiseerde winst (verlies) op financiële activa beschikbaar voor 
 verkoop, na belastingen (1)           (1)           

Reclassificatieaanpassing naar de nettowinst (6)           -             
(Belasting) voordeel 1            -             

 Niet-gerealiseerde winst (verlies) op financiële activa beschikbaar voor 
 verkoop, na belastingen (6)          (1)          

Winst (verlies) op omrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten (176)      (239)      
Reclassificatieaanpassing naar de nettowinst -             -             
Winst (verlies) op omrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten (176)     (239)     

(180)      (239)      
Toe te rekenen aan minderheidsbelangen (1)           -             
Toe te rekenen aan aandeelhouders van de groep (179)      (239)      

(190)      (113)      
Toe te rekenen aan minderheidsbelangen (1)           -             
Toe te rekenen aan aandeelhouders van de groep (189)      (113)      

Nettowinst (verlies) voor de periode

(in miljoenen EUR)

Niet-gerealiseerde resultaten

 Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor 
 de periode 
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» Verkorte geconsolideerde balans (niet-geauditeerd) 
 

(in miljoenen EUR) 31 maart 2012 31 dec. 2011 31 maart 2011

Activa
Vaste activa 8 835                 9 075                         7 583                 
    Goodwill 3 269                  3 373                         2 687                  
    Immateriële vaste activa  826                     855                             601                    
    Materiële vaste activa 4 426                  4 555                         3 890                  
    Vastgoedbeleggingen  100                     85                               57                      
    Financiële vaste activa  31                       31                               150                    
    Afgeleide instrumenten  66                       57                               83                      
    Overige vaste activa  117                     119                             115                    
Vlottende activa 2 937                 3 167                         2 980                 
     Voorraden 1 561                  1 718                         1 366                  
     Vorderingen en andere activa  762                     814                             642                    
     Financiële vlottende activa  100                     115                             55                      
     Afgeleide instrumenten -                           1                                 -                           
     Geldmiddelen en kasequivalenten  433                     432                             917                    
     Activa beschikbaar voor verkoop 81                       87                               -                           
Totaal activa 11 772               12 242                       10 563               

Passiva
Totaal eigen vermogen 5 240                 5 430                         4 957                 
     Eigen vermogen, deel van de Groep 5 230                  5 416                         4 956                  
     Minderheidsbelangen  10                       14                               1                         
Langetermijnverplichtingen 3 931                 3 985                         3 381                 
     Langetermijnleningen 2 285                  2 325                         1 873                  
     Financiële leaseverplichtingen  660                     689                             645                    
     Uitgestelde belastingverplichtingen  559                     625                             556                    
     Afgeleide instrumenten  7                         20                               16                       
     Voorzieningen  352                     253                             227                    
     Overige langetermijnverplichtingen  68                       73                               64                      
Kortetermijnverplichtingen 2 601                 2 827                         2 225                 
     Kortetermijnleningen  11                       60                               3                         
     Kortlopend deel van langetermijnleningen  85                       88                               37                      
     Financiële leaseverplichtingen  59                       61                               55                      
     Rekening-courantkredieten -                           -                                  4                          
     Handelsschulden 1 601                  1 844                         1 469                  
     Afgeleide instrumenten -                           -                                  4                          
     Overige kortetermijnverplichtingen  845                     774                             653                    
Totaal passiva 11 772               12 242                       10 563               
Wisselkoers USD per EUR 1.3356               1.2939                       1.4207                
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» Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht (niet-geauditeerd) 
 

(in miljoenen EUR)

 Bedrijfsactiviteiten
 Nettowinst (verlies), vóór minderheidsbelangen (10)  126
 Aanpassingen voor:
 Afschrijvingen van materiële en immateriële vaste activa  161  141
 Bijzondere waardeverminderingsverliezen (3)  2
 Belastingen, financiële kosten en opbrengsten uit beleggingen  34  93
 Overige niet-kasposten  3  4
 Wijzigingen in bedrijfsactiva en -passiva  56  51
 Betaalde rente (32) (45)
 Ontvangen rente  2  3
 Betaalde belastingen (3) (4)
 Vermeerdering van de thesaurie voortvloeiend uit 
 bedrijfsactiviteiten  208  371

 Investeringsactiviteiten
Bedrijfsovernames en verkopen  7 (4)
Aankoop van materiële en immateriële vaste activa (investeringen) (146) (117)

 Verkoop van materiële en immateriële vaste activa  4  2
 Netto-belegging in schuldeffecten - (32)
 Andere investeringsactiviteiten  12 -
 Vermindering van de thesaurie voortvloeiend uit 
 investeringsactiviteiten ( 123) (151)

 Cashflow vóór financieringsactiviteiten  85  220
Financieringsactiviteiten

 Uitoefening van warrants en aandelenopties -  1
 Verwerving van eigen aandelen - (4)
 Verwerving van minderheidsbelangen (2) -
 Betaalde dividenden, waaronder dividenden door dochterondernemingen betaald
 aan minderheidsbelangen

(2) -

 Vervallen borgstellingen -  1
 Leningen (terugbetalingen van leningen) op lange termijn, na (15) (12)
 aftrek van directe financieringskosten
 Leningen (terugbetalingen van leningen) op korte termijn, netto (49) (13)
 Afwikkeling van afgeleide instrumenten  1 -
 Vermindering van de thesaurie voortvloeiend uit 
 financieringsactiviteiten (67) (27)

 Invloed van omrekeningsverschillen (17) (38)
 Nettovermeerdering van de geldmiddelen en kasequivalenten  1  155
 Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode  432  758
 Geldmiddelen en kasequivalenten bij het eind van de periode  433  913 (1) 

1ste KW
2012

1ste KW
2011

 
 
 (1) 

 
Na EUR 4 miljoen aan rekening-courantkredieten 
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» Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen (niet-
geauditeerd) 
 

(in miljoenen EUR, behalve aantal aandelen)
Eigen 

vermogen
Minderheids-

belangen
Totaal 

vermogen
Saldo op 1 januari 2012 5 416               14                       5 430          

 Niet-gerealiseerde resultaten (179)                 (1)                        (180)            
 Nettoverlies (10)                   -                          (10)              
 Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
 voor de periode (189)                 (1)                        (190)            
Verloning op basis van aandelen 3                       -                          3                  
Minderheidsbelangen resulterend uit bedrijfscombinaties -                        (1)                        (1)                 
Verwerving van minderheidsbelangen -                        (2)                        (2)                 
Saldo op 31 maart 2012 5 230                10                      5 240          

 Uitgegeven aandelen 101 892 190  
 Eigen aandelen 1 180 926       
 Uitstaande aandelen 100 711 264  
 

(in miljoenen EUR, behalve aantal aandelen)
Eigen 

vermogen
Minderheids-

belangen
Totaal 

vermogen
Saldo op 1 januari 2011 5 068               1                         5 069          

 Niet-gerealiseerde resultaten (239)                 -                          (239)            
 Nettowinst 126                  -                          126             
 Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
 voor de periode (113)                 -                          (113)            
Inkoop van eigen aandelen (4)                      -                          (4)                 

 Eigen aandelen verkocht in het kader van de uitoefening van
 aandelenopties 1                       -                          1                  
Bijkomend belastingvoordeel op aandelenopties en restricted shares 1                       -                          1                  
Verloning op basis van aandelen 3                       -                          3                  
Saldo op 31 maart 2011 4 956                1                        4 957          

 Uitgegeven aandelen 101 555 281  
 Eigen aandelen 1 006 632       
 Uitstaande aandelen 100 548 649  
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» Toelichtingen  
 
Algemene informatie 

 
Delhaize Groep is een Belgische internationale voedingsdistributeur met activiteiten in elf landen op drie 
continenten. De aandelen van Delhaize Groep staan genoteerd op NYSE Euronext Brussel (DELB) en de 
New York Stock Exchange (DEG). 
 
De verkorte geconsolideerde financiële staten van de Groep voor de drie maanden eindigend op 31 maart 
2012 werden goedgekeurd voor publicatie door de Raad van Bestuur op 2 mei 2012. 
 
Aangezien dit tussentijdse verslag enkel een verklaring geeft over gebeurtenissen en transacties die 
belangrijk zijn voor de beoordeling van de wijzigingen in de financiële positie en -rapportering sinds de 
laatste jaarlijkse rapporteringsperiode, dient het gelezen te worden samen met de geconsolideerde 
jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2011. 
 

 
Voorbereidingsbasis en waarderingsregels 

 
Deze tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten werden opgesteld conform de International 
Accounting Standard (IAS) 34 Tussentijdse Financiële Verslaggeving, zoals uitgegeven door de 
International Accounting Standard Board (IASB) en aanvaard door de Europese Unie (EU). 
 
De verkorte geconsolideerde financiële staten worden voorgesteld in miljoenen euro, de 
rapporteringsmunt van de Groep, behalve waar anders vermeld. 
 
De waarderingsregels die in dit rapport werden toegepast, zijn conform deze toegepast in de vorige 
geconsolideerde jaarrekening, met uitzondering van de toepassing van de nieuwe, aangepaste of 
herziene boekhoudkundige IFRS-en IFRIC-richtlijnen hieronder beschreven, die vanaf 1 januari 2012 zijn 
toegepast: 
 
• Wijzigingen in IAS 12 Winstbelastingen; en 

• Wijzigingen in IFRS 7 Informatieverschaffing omtrent het niet langer opnemen van financiële 
instrumenten.  

 
De toepassing van deze nieuwe, gewijzigde of herziene richtlijnen had geen noemenswaardige impact op 
de gerapporteerde resultaten van de Groep. 
 
Delhaize Groep heeft geen nieuwe IFRS-normen of -interpretaties, die werden gepubliceerd maar nog niet 
effectief waren na balansdatum, vervroegd toegepast. 

 
Segmentrapportering 
 

1ste KW 2012 Opbrengsten Bedrijfsmarge Bedrijfswinst/(verlies) 

(in miljoenen) 1ste 1 KW 
2012 

ste 2012 
/2011 

 KW 
2011 

1ste 1 KW 
2012 

ste 1 KW 
2011 

ste 1 KW 
2012 

ste 2012 
/2011 

 KW 
2011 

Verenigde Staten 4 624 USD 4 682 -1,2% (0,2)% 4,6% (10) 216 -104,6% 
Verenigde Staten 3 527 EUR 3 422 +3,1% (0,2)% 4,6% (8) 158 -104,8% 
België EUR 1 191 1 154 +3,2% 4,7% 4,9% 56 57 -0,8% 
ZOE & Azië (1) 760  EUR 468 +62,4% (1,8)% 2,2% (13) 10 -229,6% 
Corporate EUR - - N/A N/A N/A (12) (7) -81,5% 
TOTAAL EUR 5 478 5 044 +8,6% 0,4% 4,3% 23 218 -89,3% 

(1) Het segment “Zuidoost-Europa en Azië” omvat Maxi (Servië, Bulgarije, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Albanië), Alfa 
Beta (Griekenland), Mega Image (Roemenië) en 51% van Super Indo (Indonesië). 

 
 
Optimalisatie van het winkelnetwerk  

 
Op 12 januari 2012 heeft Delhaize Groep meegedeeld dat zij, na een grondige herziening van haar 
winkelportfolio, besloten heeft om 146 winkels en één distributiecentrum te sluiten doorheen haar 
netwerk: 126 winkels in de V.S. (113 Food Lion-, 7 Bloom- en 6 Bottom Dollar Food winkels) en 20 
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minder goed presterende Maxi winkels (in Servië, Bulgarije en Bosnië en Herzegovina). De optimalisatie 
van het winkelnetwerk had een impact op ongeveer 5 000 medewerkers. 
 
Tijdens het eerste kwartaal van 2012 heeft de Groep EUR 150 miljoen aan winkelsluitingskosten geboekt 
(ongeveer USD 161 miljoen in de V.S. en EUR 27 miljoen voor Zuidoost-Europa), hoofdzakelijk in 
verband met verlieslatende leasecontracten, opzeggingskosten en andere kosten verbonden aan 
winkelsluitingen. Als gevolg van de optimalisatie van het winkelnetwerk steeg de voorziening voor 
winkelsluitingen met EUR 130 miljoen op 31 maart 2012.  

 
Bedrijfsovernames en -verkopen 

 
In overeenstemming met de gebruikelijke aanpassingen aan de aankoopprijs, is Delhaize Groep in het 
eerste kwartaal van 2012 met de voormalige eigenaar van Delta Maxi overeengekomen om de de 
aankoopprijs met EUR 5 miljoen te verminderen. De totale aankoopprijs van EUR 615 miljoen wordt aldus 
teruggebracht naar EUR 610 miljoen. De Groep zette tijdens het eerste kwartaal het proces ter 
identificatie van verworven activa en passiva alsook waardebepaling ervan op overnamedatum verder, 
hetgeen resulteerde in een minieme toename van de goodwill. De totale voorlopige goodwill daalde met 
EUR 25 miljoen, voornamelijk door wisselkoerswijzigingen. De Groep zal naar verwachting de 
boekhoudkundige verwerking van deze aankoop afronden tegen het einde van het tweede kwartaal van 
2012.  
 
Tijdens de eerste drie maanden van 2012 heeft de Groep enkele kleine overnameovereenkomsen t 
gesloten die resulteerden in een verwaarloosbare toename van de goodwill. 
 
Tenslotte heeft de Groep in het eerste kwartaal één van haar kleine transportfilialen verkocht voor een 
bedrag van EUR 3 miljoen en boekte een verwaarloosbare winst.  
 

Minderheidsbelangen 
 
 
Tijdens het eerste kwartaal van 2012 heeft Delhaize Groep kleinere bedragen aan minderheidsbelangen 
in haar dochterondernemingen verworven, aangehouden door derden.Het getransfereerde contantbedrag 
voor de overname van minderheidsbelangen bedroeg EUR 2 miljoen en benaderde de boekwaarde van 
de minderheidsbelangen. 
 
 

» Winst- en verliesrekening 
 
Andere bedrijfsopbrengsten 
 

(in miljoenen EUR) 1ste KW
2012

1ste KW
2011

Huurinkomsten 13          10          
Inkomsten uit afvalrecyclage 5            6            
Diensten aan groothandelsklanten 2            3            
Winst of verkoop van materiële vaste activa 2            1            
Andere 5            2            

Totaal 27          22           
 
 
Andere bedrijfskosten 
 

(in miljoenen EUR) 1ste KW
2012

1ste KW
2011

Winkelsluitingen (150)      (1)                  
Waardeverminderingsverliezen 3            (2)                  
Verliezen op verkoop van materiële vaste activa (1)           (1)                  
Totaal (148)      (4)                   
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Opbrengsten uit beleggingen 
 
Zoals gepland heeft Delhaize Groep in het eerste kwartaal van 2012 haar resterende Amerikaanse 
staatsobligaties verkocht (EUR 93 miljoen op 31 december 2011), en vervangen door beleggingen in 
Amerikaanse staatsbeleggingsfondsen. De Groep boekte een winst van EUR 6 miljoen, een 
reclassificatieaanpassing van niet-gerealiseerde resultaten naar het resultaat. 
 

» Balans en kasstroomoverzicht  
 
Materiële en immateriële vaste activa 

 
In het eerste kwartaal van 2012 heeft Delhaize Groep investeringen gedaan voor EUR 146 miljoen, 
waarvan EUR 129 miljoen aan materiële vaste activa en EUR 17 miljoen aan immateriële vaste activa.  
 
Bovendien heeft de Groep voor EUR 8 miljoen aan vaste activa onder financiële lease toegevoegd. 
 
De boekwaarde van de verkoop en buitengebruikstellingen van materiële en immateriële vaste activa 
bedroeg EUR 4 miljoen.  

 
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 

 
In het eerste kwartaal van 2012 heeft de Groep een bijzondere waardevermindering op vastgoed 
teruggenomen voor een bedrag van EUR 3 miljoen. 
 

Uitgifte en terugkoop van aandelen en schulden 
 
In het eerste kwartaal van 2012 heeft Delhaize Groep geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar gebruikte 
3 022 eigen aandelen gebruikt om te voldoen aan aandelenopties. Eind maart 2012 bezat de Groep 1 
180 926 eigen aandelen.  
 
De Groep heeft geen schulden uitgegeven, teruggekocht of terugbetaald tijdens het eerste kwartaal van 
2012, maar lanceerde een inkoopbod voor een deel van haar schuld, dat na het einde van de periode 
werd afgerond. 
 

Dividenden 
 
De uitbetaling van het brutodividend van EUR 1,76 per aandeel, voorgesteld door de Raad van Bestuur in 
de financiële jaarrekening 2011, is onderhevig aan goedkeuring door de aandeelhouders tijdens de 
Gewone Algemene Vergadering van 24 mei 2012, en zal vervolgens uitbetaald worden. 
 

 

» Voorwaardelijke verplichtingen  
 

De voorwaardelijke verplichtingen blijven quasi ongewijzigd in vergelijking met deze beschreven in 
Toelichting 34 op pagina 148 van het jaarverslag 2011. 
 
 

» Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 
 
Op 10 april 2012 heeft Delhaize Groep een inkoopbod afgerond in contanten vóór vervaldatum voor een 
totaalbedrag tot EUR 300 miljoen van haar bestaande EUR 500 miljoen 5,625% obligaties vervallend in 
2014. Delhaize Groep kocht voor een totaal nominaal bedrag van EUR 191 miljoen aan obligaties aan 
een prijs van 108,079%. Na afronding van het bod bleef een totaal nominaal bedrag van EUR 309 
miljoen aan obligaties uitstaan. 
 
Dezelfde dag sloot Delhaize Groep de uitgifte van USD 300 miljoen senior obligaties met een jaarlijkse 
rentevoet van 4,125% met looptijd tot 2019, af. De senior obligaties werden uitgegeven met een korting 
van 0,193% op de hoofdsom en de netto-opbrengsten werden gedeeltelijk gebruikt worden voor de 
terugkoop van de hierboven genoemde aangeboden obligaties en voor algemene bedrijfsdoeleinden. 
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De nieuwe USD 300 miljoen obligaties bevatten een controlewijzigingsclausule die de houders toelaat 
Delhaize Groep te verplichten hun obligaties terug te kopen in contanten voor een bedrag van 101% van 
het totaal bedrag in hoofdsom van de teruggekochte obligaties vermeerderd met de toe te rekenen en 
onbetaalde interest erop (indien van toepassing), in het geval van zowel (a) een controlewijziging en (b) 
de verlaging van onze kredietrating door de ratingagenschappen Moody’s en S&P. 
 
Dit bod voor nieuwe obligaties werd gericht tot gekwalificeerde investeerders naar aanleiding van een 
effectieve registratie ingediend door Delhaize Groep bij de Amerikaanse Securities and Exchange 
Commission (SEC). De nieuwe obligaties van USD 300 miljoen zijn niet beursgenoteerd. 
 
Op hetzelfde moment sloot Delhaize Groep overeenkomende rentevoetswapovereenkomsten af om de 
blootstelling van de Groep aan reële waardewijzigingen van de obligaties als gevolg van de 
veranderlijkheid van de marktrentevoeten, af te dekken. De Groep identificeerde en documenteerde deze 
transactie als een reële waarde-afdekking. Bovendien sloot Delhaize Groep wisselkoersswaps  af voor 
het uitwisselen van de hoofdsom (USD 300 miljoen voor EUR 225 miljoen) en rentebetalingen (beiden 
variabel) om de obligaties tegen wisselkoersschommelingen af te dekken. Er werd geen 
boekhoudkundige verwerking van afdekkingen toegepast aangezien dit een economische afdekking 
betreft. 
 
Er zijn geen andere belangrijke gebeurtenissen na balansdatum. 

ANDERE FINANCIËLE EN OPERATIONELE INFORMATIE (NIET-GEAUDITEERD) 
 

» Gebruik van niet door boekhoudnormen gedefinieerde maatstaven (algemeen 
aanvaarde boekhoudnormen) 
 

Delhaize Groep gebruikt in haar financiële communicatie bepaalde maatstaven die niet gedefinieerd zijn 
door boekhoudnormen. Delhaize Groep beschouwt deze maatstaven niet als een alternatief voor 
nettowinst of andere financiële maatstaven die bepaald werden overeenkomstig IFRS. Deze maatstaven, 
zoals gebruikt door Delhaize Groep, kunnen verschillen van gelijkluidende maatstaven die gebruikt 
worden door andere ondernemingen. Wij denken dat deze maatstaven belangrijk zijn in onze sector en 
frequent gebruikt worden door beleggers, analisten en andere betrokken partijen. Deze maatstaven 
worden aangesloten met financiële maatstaven voorbereid volgens IFRS. 

 

» Aantal winkels 
 

 Eind 2011 Wijziging 1ste Eind 1 KW 
2012 

ste Eind 2012 gepland  KW 
2012 

Verenigde Staten 1 650 -109(1) 1 541    
België  821 +1 822  
Griekenland  251 +2 253  
Roemenië 105 +17 122  
Servië 366 -4 362 (1)  
Bulgarije 42 -4 38 (1)  
Bosniëen 
Herzegovina 

44 -4 40 (1)  

Albanië 18 - 18  
Montenegro 22 - 22  
Indonesië 89 +2 91  
Totaal  3 408 -99 3 309 3 428 - 3 458 
 

  
(1) Als resultaat van de sluiting van 126 winkels in de V.S. en 15 Maxi-winkels in het eerste kwartaal van 2012. 
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» Berekening organische opbrengstengroei 
 

(in miljoenen EUR)

1ste KW

2012

1ste KW

2011

%
Wijziging

Opbrengsten   5 478    5 044  8,6%
     Effect van wisselkoersen (135)

Opbrengsten aan ongewijzigde wisselkoersen   5 343    5 044  5,9%
     Overnames (253)
     Effect van de optimalisatie van het 
     winkelnetwerk in de V.S. (1) (52) (118)

     Desinvesteringen -

Organische opbrengstengroei   5 038    4 926  2,3%  
(1) 

 

De organische opbrengstengroei is exclusief de opbrengsten gegenereerd door de 126 Amerikaanse winkels die in het eerste kwartaal 
van 2012 werden gesloten in het kader van de optimalisatie van het winkelnetwerk. 

» Onderliggende bedrijfswinst 
 
Delhaize Groep gelooft dat de “onderliggende bedrijfswinst” een maatstaf is die, beter dan de 
“bedrijfswinst”, de onderliggende operationele prestatie van de Groep voor de periode weergeeft 
aangezien deze aangepast is voor een aantal elementen die door het management als niet-representatief 
worden beschouwd voor het onderliggende bedrijfsresultaat. 
 

(in miljoenen)
V.S. V.S. België ZOE & Azië Corporate TOTAAL

USD EUR EUR EUR EUR EUR
Bedrijfswinst (zoals gerapporteerd) (10) (8) 56 (13) (12) 23
Te vermeerderen/(te verminderen) met:
Waardeverminderingsverliezen op vaste 
activa (terugnames) (4) (3) - - - (3)
Herstructureringskosten (terugnames) - - - - - -
Kosten voor winkelsluitingen (terugnames) 161 123 - 27 - 150
(Winst)/verlies op de verkoop van vaste activa - - (1) - - (1)
Andere 26 20 - - - 20
Onderliggende bedrijfswinst 173 132 55 14 (12) 189

1ste KW 2012

 
Het eerste kwartaal van 2012 werd sterk beïnvloed door de optimalisatie van het winkelnetwerk: er werd 
voor EUR 150 miljoen kosten verbonden aan winkelsluitingen geboekt, EUR 3 miljoen aan 
waardeverminderingsverliezen werden teruggenomen en EUR 20 miljoen aan gerelateerde kosten 
werden opgenomen in de rubriek “Andere” en bestaan voornamelijk uit prijsverminderingen en versnelde 
afschrijvingen. 
 

 

» Berekening vrije kasstroom 
 

(in miljoenen EUR) 1ste KW
2012

 208  371

(123) (151)

-  32
Vrije kasstroom  85  252

1ste KW
2011

Vermeerdering van de thesaurie 
voortvloeiend uit bedrijfsactiviteiten
Vermindering van de thesaurie 
voortvloeiend uit investeringsactiviteiten 
Netto beleggingen in schuldeffecten
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» Berekening van de nettoschuld 
 

(in miljoenen EUR, behalve nettoschuld 
tegenover eigenvermogensratio)

31 maart 2012 31 december 2011

 Financiële langetermijnverplichtingen 2 945                  3 014                         
 Financiële kortetermijnverplichtingen 155                     209                             
 Afgeleide passiva 7                           20                              
 Afgeleide activa (66)                      (58)                              
 Beleggingen in effecten - lange termijn (13)                      (13)                              
 Beleggingen in effecten - korte termijn (89)                      (93)                              
 Geldmiddelen en kasequivalenten (433)                    (432)                           
Nettoschuld 2 506                  2 647                         

 Ratio nettoschuld tegenover eigen vermogen 47,8% 48,7%  
 
 

» Berekening aan ongewijzigde wisselkoersen 
 

(in miljoenen EUR, 
behalve bedragen per aandeel)

Aan 
actuele 
wissel-

koersen

Effect van 
wissel-

koersen

Aan 
ongewijzigde 

wisselkoersen

Aan actuele 
wissel-

koersen

Aan 
actuele 
wissel-

koersen

Aan 
ongewijzigde 

wisselkoersen
Opbrengsten     5 478                (135)                 5 343               5 044 8,6% 5,9%
Bedrijfsresultaat           23                      1                      24                  218 (89,3%) (89,0%)
Nettowinst (verlies) van voortgezette activiteiten         (10)                      2                       (8)                  126 N/A N/A
Gewoon nettoresultaat van voortgezette 
activiteiten per aandeel      (0,10)                0,01                 (0,09)                 1,25 N/A N/A

Nettowinst (verlies), deel van de Groep         (10)                      2                       (8)                  126 N/A N/A
Gewone nettowinst (verlies) per aandeel      (0,09)                0,01                 (0,08)                 1,25 N/A N/A
Vrije kasstroom           85                    (5)                      80                  252 (66,2%) (68,1%)

(in miljoenen EUR) 31 dec. 2011

Nettoschuld     2 506                      9                 2 515 2 647             (5,3%) (5,0%)

31 maart 2012 Wijziging

1ste KW 2012 2012/20111ste KW 2011
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VERKLARING VAN VERANTWOORDELIJKE PERSONEN 
 

De ondergetekenden, Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder 
van Delhaize Groep en Pierre Bouchut, CFO Delhaize Groep, verklaren dat, voor zover hen bekend: 

 
a) deze verkorte geconsolideerde financiële staten voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2012 die zijn 
opgesteld overeenkomstig de International Financial Reporting Standards (“IFRS”), een getrouw beeld 
weergeven van de geconsolideerde financiële positie en van de geconsolideerde resultaten van Delhaize Groep 
en haar in de consolidatie opgenomen dochterondernemingen; 
b) dit tussentijdse financiële verslag een getrouw beeld geeft van de belangrijke gebeurtenissen en transacties 
met verbonden partijen die zich in de loop van de eerste drie maanden van 2012 hebben voorgedaan en het 
effect daarvan op de samengevatte financiële staten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en 
onzekerheden waarmee Delhaize Groep geconfronteerd wordt. 
 
Brussel, 2 mei 2012 
 
Pierre-Olivier Beckers         Pierre Bouchut 
Voorzitter van het Executief Comité     Executive Vice President en CFO 
en Afgevaardigd Bestuurder 

 

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS  
 

Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening, het 
verkorte geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, de verkorte 
geconsolideerde balans, het verkorte geconsolideerde kasstroomoverzicht, het verkorte geconsolideerde 
mutatieoverzicht van het eigen vermogen en de geselecteerde toelichtingen (gezamenlijk de “tussentijdse 
financiële informatie”) van Gebroeders Delhaize en Cie “De Leeuw” (Delhaize Groep) NV (“de vennootschap”) 
en haar dochterondernemingen (samen “de Groep”) voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2012. De 
Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en het getrouwe beeld van deze tussentijdse 
financiële informatie. Onze verantwoordelijkheid is een oordeel uit te brengen op deze tussentijdse financiële 
informatie op basis van ons beperkt nazicht. 
 
De tussentijdse financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met de International Accounting 
Standard IAS 34, “Tussentijdse financiële verslaggeving” zoals aanvaard door de EU. 
 
Ons beperkte nazicht van de tussentijdse financiële informatie werd verricht overeenkomstig de in België 
geldende controleaanbevelingen i.v.m. het beperkte nazicht zoals uitgevaardigd door het Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren. Een beperkt nazicht bestaat voornamelijk uit de bespreking van de financiële informatie met 
het management en analytisch onderzoek en andere ontledingen van de tussentijdse financiële informatie en 
onderliggende financiële data. Een beperkt nazicht is minder diepgaand dan een volkomen controle van de 
geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming met de algemeen aanvaarde controlenormen i.v.m. de 
geconsolideerde jaarrekening zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. 
 
Dienovereenkomstig verstrekken wij geen controleverslag. Op basis van ons beperkte nazicht kwamen er 
geen elementen of feiten aan onze aandacht welke ons doen geloven dat de tussentijdse financiële informatie 
voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2012 niet is opgesteld overeenkomstig IAS 34, “Tussentijdse 
financiële verslaggeving” zoals aanvaard door de EU. 
 
 

RISICO’S 
 
Conform het Belgisch Koninklijk Besluit van 14 november 2007 bevestigt Delhaize Groep dat de fundamentele 
risico's waarmee de onderneming geconfronteerd wordt, substantieel ongewijzigd blijven ten opzichte van 
deze beschreven op de pagina's 55 tot 61 van het jaarverslag 2011. Op regelmatige basis evalueren de Raad 
van Bestuur en het management van de onderneming de bedrijfsrisico’s waarmee Delhaize Groep 
geconfronteerd wordt. 
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DEFINITIES  
 
• Bedrijfskapitaal: voorraden plus vorderingen en andere vlottende activa, verminderd met handelsschulden 

en overige kortetermijnverplichtingen 
• Gewogen gemiddeld aantal aandelen: aantal uitstaande aandelen in het begin van de periode zonder 

eigen aandelen, aangepast voor het aantal aandelen dat tijdens de periode vernietigd, ingekocht of 
uitgegeven werd, vermenigvuldigd met een factor voor het gewicht in de tijd. 

• Gewoon resultaat per aandeel: winst of verlies toegekend aan de gewone aandeelhouders van de 
moedervennootschap, gedeeld door het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen tijdens de 
periode. Het gewone resultaat per aandeel wordt berekend op het resultaat van voortgezette activiteiten 
min de minderheidsbelangen op voortgezette activiteiten op het deel van de Groep in het nettoresultaat. 

• Netto financiële kosten: financiële kosten min opbrengsten uit beleggingen. 
• Nettoschuld: financiële langetermijnverplichtingen, plus financiële kortetermijnverplichtingen en afgeleide 

passiva, verminderd met afgeleide activa, beleggingen in schuldeffecten en geldmiddelen en 
kasequivalenten. 

• Onderliggende bedrijfswinst: bedrijfswinst (zoals gerapporteerd), exclusief waardeverminderingsverliezen 
op vaste activa, herstructureringskosten, kosten voor winkelsluitingen, winst/verlies op de verkoop van 
vaste activa en andere elementen die het management niet als representatief beschouwd voor de 
bedrijfsprestaties van de Groep voor de periode. 

• Organische opbrengstengroei: opbrengstengroei gecorrigeerd voor omzet uit overnames en 
desinvesteringen aan ongewijzigde wisselkoersen. 

• Uitstaande aandelen: aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap, verminderd met eigen aandelen. 
• Vergelijkbare omzet: omzet van dezelfde winkels, inbegrepen herlokalisaties en uitbreidingen en 

aangepast voor kalendereffecten. 
• Verwaterd resultaat per aandeel: wordt berekend door de winst of het verlies toegekend aan gewone 

aandeelhouders en het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen aan te passen voor de effecten 
van verwatering met alle potentiële gewone aandelen, waaronder deze verbonden aan converteerbare 
instrumenten, opties of warrants of aandelen die werden uitgegeven onder bepaalde voorwaarden. 

• Vrije cashflow: cashflow vóór financieringsactiviteiten, beleggingen in schuldeffecten en verkoop van en 
op vervaldag gekomen schuldeffecten. 
 

 

VOORZICHTIGHEID OMTRENT VOORSPELLINGEN 
 
De verklaringen, andere dan over feiten uit het verleden, die in deze persmededeling zijn opgenomen of waarnaar wordt 
verwezen, evenals andere schriftelijke en mondelinge verklaringen die van tijd tot tijd door Delhaize Groep of haar 
vertegenwoordigers worden gedaan en die gaan over activiteiten, gebeurtenissen en ontwikkelingen waarvan Delhaize 
Groep verwacht of anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, zijn voorspellingen in de betekenis van 
de Amerikaanse federale financiële wetgeving en houden een aantal risico’s en onzekerheden in. Dit omvat, maar is niet 
beperkt tot, verwachte kostenbesparingen, de sluiting, conversie en opening van winkels, het verwachte effect van de 
optimalisering van het winkelnetwerk, verwachte opbrengsten en netto winstgroei, strategische overnames, toekomstige 
strategieën, de verwachte voordelen van deze strategieën en de prognoses voor de operationele winst. Deze 
voorspellingen kunnen algemeen herkend worden aan uitdrukkingen zoals ‘vooruitzichten’, ‘verwachtingen’, ‘geloven’, 
‘schatten’, ‘beogen’, ‘voorspellen’, ‘begroten’, ‘voorzien’, ‘strategie’, ‘zou kunnen’, ‘doelstelling’, ‘anticiperen’, ‘nastreven’, 
‘plannen’, ‘verwachten’, ‘vermoedelijk’, ‘zullen’, ‘zouden’ of andere gelijkaardige woorden of uitdrukkingen. Hoewel zulke 
verklaringen gebaseerd zijn op de op dit ogenblik beschikbare informatie, kunnen de eigenlijke resultaten aanzienlijk 
verschillen van de verwachtingen, afhankelijk van diverse factoren. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, 
wijzigingen in de algemene economische context of in de markten van Delhaize Groep, in consumentengedrag, in inflatie 
of wisselkoersen of in wetgeving of regelgeving; concurrentie; ongunstige uitspraken in claims, de onmogelijkheid om tijdig 
de bouw, renovatie, integratie of conversie van winkels af te ronden en bevoorradings- of kwaliteitsproblemen bij 
leveranciers. Bijkomende risico’s en onzekerheden, waardoor de uiteindelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van 
de resultaten die door deze verklaringen werden voorspeld, worden beschreven in het meest recente jaarverslag van 
Delhaize Groep in het document 20-F en andere neerleggingen door Delhaize Groep bij de Amerikaanse Securities and 
Exchange Commission. Deze risicofactoren zijn in dit document ter referentie opgenomen. Delhaize Groep neemt geen 
enkele verbintenis op zich om ontwikkelingen in deze risicofactoren te actualiseren of om publiek welke herziening ook van 
de voorspellingen vervat in dit persbericht aan te kondigen, inclusief de prognoses voor de operationele winst, of om 
correcties aan te brengen om toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen weer te geven.  
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