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Tussentijdse financiële verslaggeving  
Eerste kwartaal 2013 

 Gereglementeerde informatie 
 8 mei 2013 – 7u00 CET 

 
RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL 2013  

 
Financieel overzicht  

» Opbrengstengroei van 2,1% aan ongewijzigde wisselkoersen (organische groei van 3,8%)  
» Vergelijkbare omzetgroei van 1,9% in de V.S. en 2,4% in België 
» Onderliggende bedrijfsmarge van 3,9% voor de Groep  
» Vrije kasstroom van €255 miljoen 

Vooruitzichten 2013  
» Onderliggende bedrijfswinst zal naar verwachting ongeveer €775 miljoen bedragen aan ongewijzigde 

wisselkoersen  
CEO transitie 

» Delhaize Groep kondigt aan dat Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder 
Pierre-Olivier Beckers zich op het einde van het jaar zal terugtrekken uit zijn functies  

 

» Reactie van de Afgevaardigd Bestuurder 
Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize 
Groep, verklaarde: “We boekten een sterk eerste kwartaal, ondersteund door hogere opbrengsten en 
winstgevendheid bij Delhaize America en Delhaize België, gedeeltelijk dankzij de gunstige 
weersomstandigheden. De geherpositioneerde Food-Lion-winkels bleven goed presteren, en in België 
bleek het consumentengedrag sterker dan verwacht. De activiteiten in Zuidoost-Europa werden beïnvloed 
door prijsinvesteringen in Griekenland en door een hoge inflatie in de andere landen.”  
 
“Voor de rest van 2013 zullen wij belangrijke investeringen blijven doen in onze strategische initiatieven. 
Phase 4 van de herpositionering van Food Lion wordt volgende week gelanceerd, waardoor het totaal 
aantal geherpositioneerde Food Lion winkels 78% van het netwerk zal bereiken. Bij Hannaford zullen we 
onze prijsinvesteringen verhogen aangezien wij ons toespitsen op het creëren van meerwaarde voor 
onze klanten. In België hebben wij verdere mogelijkheden geïdentificeerd om onze winkels, ons 
assortiment en dienstverlening te verbeteren en tegelijkertijd prijscompetitief te blijven. Als gevolg van de 
voortdurende aandacht voor onze strategische prioriteiten, verwacht Delhaize Groep een onderliggende 
bedrijfswinst van ongeveer €775 miljoen te verwezenlijken voor het boekjaar 2013, aan ongewijzigde 
wisselkoersen.” 
 
“Na bijna 15 jaar als CEO hebben de Raad van Bestuur en ik besloten dat de tijd nu rijp is om op zoek te 
gaan naar een opvolger. Inmiddels blijf ik volledig toegewijd om de onderneming en haar 158 000 
medewerkers te leiden en te steunen en ik blijf er van overtuigd dat we op goede weg zijn, zoals onze 
resultaten van de laatste drie kwartalen het aantonen.” 

 

» Financieel overzicht 
  1ste KW 2013(1) 

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

 
Actuele 

resultaten

Aan 
actuele 
wissel-

koersen 

Aan 
ongewijzigde 

wissel-
koersen

Opbrengsten   5 521 +1,5% +2,1%
Bedrijfswinst   115 +261,1% +262,7%
             Bedrijfsmarge  2,1% - -
Onderliggende bedrijfswinst  214 +13,0% +13,7%
             Onderliggende bedrijfsmarge  3,9% - -
Winst vóór belastingen en beëindigde activiteiten  65 N/A N/A
Nettowinst van voortgezette activiteiten   60 N/A N/A
Nettowinst – deel van de Groep   61 N/A N/A
Gewone winst per aandeel – Deel van de Groep in 
de nettowinst  

 
0,60 N/A N/A

(1) De gemiddelde wisselkoers van de U.S. dollar tegenover de euro daalde met 0,7% in het eerste kwartaal van 2013  
     (€1= $1.3206) tegenover het eerste kwartaal van 2012.  
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» Resultaten eerste kwartaal 2013  
 
Opbrengsten 

In het eerste kwartaal van 2013 stegen de opbrengsten van Delhaize Groep met 1,5% en 2,1%, 
respectievelijk aan actuele en ongewijzigde wisselkoersen. De organische opbrengstengroei was 3,8%. 
 
In de V.S. werd de opbrengstengroei ondersteund door een kalendereffect van 1,1% en gunstige 
weersomstandigheden. Zonder de impact van de winkels die gesloten werden in het kader van de 
optimalisering van ons winkelnetwerk in 2012 en 2013, stegen de opbrengsten in lokale munt met 3,7% 
(+1,0% inclusief de opbrengsten van de gesloten winkels). De Amerikaanse vergelijkbare omzetgroei was 
+1,9% (3,0% inclusief een positief kalendereffect van 1,1%). We kenden een sterke volumegroei als 
gevolg van de gunstige weersomstandigheden en een verbeterde verkoopdynamiek, zowel bij Food Lion 
als bij Hannaford, terwijl de handelsinflatie nog steeds negatief was aan -0,5%. De opbrengsten bij 
Delhaize België stegen met 2,4%, ondersteund door een handelsinflatie van 2,2% en goede verkopen met 
Pasen. De vergelijkbare omzetgroei was 2,4% (0,6% inclusief een kalendereffect van -1,8%). De 
opbrengsten in Zuidoost-Europa groeiden met 6,8% aan actuele wisselkoersen, ondersteund door 
winkelopeningen, terwijl de moeilijke economische omstandigheden de consumenten nog verder onder 
druk zetten. In Griekenland kenden we een positieve volumegroei maar de overige landen van het 
segment kenden een hoge handelsinflatie en een negatieve reële groei. 
 

Brutomarge 
De brutomarge bedroeg 24,7% van de opbrengsten, een daling met 10 basispunten aan ongewijzigde 
wisselkoersen, als gevolg van prijsinvesteringen doorheen de Groep, gedeeltelijk gecompenseerd door 
verbeterde leveranciersvoorwaarden, verbeterde resultaten bij Bottom Dollar Food en minder 
voorraadverliezen in de V.S. 
 

Andere bedrijfsinkomsten 
De andere bedrijfsinkomsten bedroegen €31 miljoen en stegen met €4 miljoen tegenover vorig jaar. 

 
Verkoop-, algemene en administratieve kosten 

De verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A) bedroegen 21,5% van de opbrengsten, een 
daling met 69 basispunten aan ongewijzigde wisselkoersen. De verbetering werd voornamelijk 
verwezenlijkt in de V.S., als gevolg van positieve verkopen, de sluiting van minder goed presterende 
winkels, de reorganisatie van de ondersteunende functies en verbeterde resultaten bij Bottom Dollar Food. 
Zowel België als Zuidoost-Europa waren in staat om de SG&A als percentage van de opbrengsten te 
verbeteren. 
 

Andere bedrijfskosten 
De andere bedrijfskosten bedroegen €96 miljoen en omvatten €74 miljoen aan kosten voor 
winkelsluitingen ($95 miljoen in de V.S. en €2 miljoen in Zuidoost-Europa) en €17 miljoen ($23 miljoen) 
aan kosten in verband met de reorganisatie in de V.S. 
 

Onderliggende bedrijfswinst 
De onderliggende bedrijfswinst steeg met 13,0% aan actuele wisselkoeren en met 13,7% aan 
ongewijzigde wisselkoersen. Deze verbetering werd verwezenlijkt door de V.S. en België en werd 
gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van de onderliggende bedrijfswinst in Zuidoost-Europa, 
voornamelijk als gevolg van prijsinvesteringen. De onderliggende bedrijfsmarge bedroeg 3,9% van de 
opbrengsten, tegenover 3,5% in het eerste kwartaal van 2012. 
 

Onderliggende EBITDA 
De onderliggende EBITDA steeg met 6,4% aan actuele wisselkoersen en met 7,1% aan ongewijzigde 
wisselkoersen, ondersteund door de V.S. en België en gedeeltelijk gecompenseerd door een daling in 
Zuidoost-Europa.  

 
Bedrijfswinst 

De bedrijfswinst steeg van €32 miljoen naar €115 miljoen als gevolg van de hogere onderliggende 
bedrijfswinst en minder kosten voor winkelsluitingen en gerelateerde kosten in vergelijking met vorig jaar 
(€82 miljoen in het eerste kwartaal van 2013 tegenover €159 miljoen in het eerste kwartaal van 2012), 
gedeeltelijk gecompenseerd door €17 miljoen aan kosten voor de reorganisatie, geboekt in het eerste 
kwartaal van 2013.  
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Netto financiële kosten 

De netto financiële kosten daalden met 5,1% tot €51 miljoen tegenover €54 miljoen vorig jaar. De lagere 
financiële kosten zijn voornamelijk toe te schrijven aan lagere gemiddelde rentelasten op de uitstaande 
schuld en minder rentelasten in verband met financiële leases als gevolg van winkelsluitingen.  
 

Belastingen  
Tijdens de eerste drie maanden van 2013 bedroeg de effectieve belastingvoet 7,7% en werd voornamelijk 
ondersteund door kosten verbonden aan winkelsluitingen in de V.S., het rechtsgebied met de hoogste 
belastingvoet voor de Groep.  
 

Nettowinst (verlies) van voortgezette activiteiten 
De nettowinst van voortgezette activiteiten bedroeg €60 miljoen tegenover een verlies van €2 miljoen in 
het eerste kwartaal van vorig jaar. Dit resulteerde in een gewone winst per aandeel van €0,59 tegenover 
€(0,02) in het eerste kwartaal van 2012. 

 
Nettowinst (verlies) 

Het deel van de Groep in de nettowinst bedroeg €61 miljoen. De gewone en verwaterde winst per aandeel 
bedroeg €0,60 tegenover een verlies van €(0,02) in het eerste kwartaal van 2012. 

 
 

» Kasstroomoverzicht en balans 
 
Vrije kasstroom 

De toename in vrije kasstroom tot €255 miljoen in het eerste kwartaal van 2013, komende van €87 miljoen 
in het eerste kwartaal van vorig jaar, is voornamelijk toe te schrijven aan de hogere EBITDA, verdere 
verbeteringen in het werkkapitaal en een voortdurende discipline inzake kapitaalbeheer.  

 
Nettoschuld 

De nettoschuld tegenover eigen vermogen ratio bedroeg 34,5% op het einde van het eerste kwartaal, 
tegenover 39,9% eind 2012. De nettoschuld daalde met €220 miljoen tot €1,9 miljard, voornamelijk als 
gevolg van de generatie van €255 miljoen vrije kasstroom. 
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» Segmentinformatie (aan actuele wisselkoersen) 
 

1ste KW 2013 Opbrengsten 
Onderliggende 

bedrijfsmarge (2) 
Onderliggende 

bedrijfswinst/(Verlies) (2) 

(in miljoenen) 
1ste KW 

2013 
1ste KW 

2012
2013
/2012

1ste KW 
2013

1ste KW 
2012

1ste KW 
2013 

1ste KW 
2012 

2013
/2012

Verenigde Staten $ 4 670 4 624 +1,0% 4,2% 3,7% 197 173 +14,1%

Verenigde Staten € 3 536 3 527 +0,3% 4,2% 3,7% 149 132 +13,3%
België € 1 220 1 191 +2,4% 5,1% 4,6% 63 55 +13,4%
Zuidoost-Europa (1) € 765 724 +5,8% 1,4% 2,0% 11 15 -23,6%
Corporate € - - N/A N/A N/A (9) (12) +26,0%

TOTAAL € 5 521 5 442 +1,5% 3,9% 3,5% 214 190 +13,0%
(1) Het segment “Zuidoost-Europa” omvat onze activiteiten in Griekenland, Servië, Roemenië, Bulgarije, Bosnië en Herzegovina en 

Montenegro. Onze activiteiten in Indonesië worden nu geboekt volgens de vermogensmutatiemethode en maken bijgevolg geen 
deel meer uit van dit segment.  

(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 2013 stegen de Amerikaanse opbrengsten met 1,0% tot $4,7 miljard (€3,5 
miljard). Zonder de opbrengsten van de 126 winkels gesloten in februari 2012 en 45 winkels in februari 
2013, stegen de Amerikaanse opbrengsten met 3,7%. De vergelijkbare omzetgroei bedroeg 1,9%, hetzij 
3,0% inclusief een positief kalendereffect van 1,1%. Hoewel we nog steeds de impact voelen van een 
zeker deflatie (-0,5%), was de volumegroei sterk en verbeterd in vergelijking met het vierde kwartaal van 
vorig jaar, als gevolg van gunstige weersomstandigheden en een voortdurende uitstekende prestatie in de 
geherpositioneerde Food Lion winkels. Hannaford toonde eveneens verbeterde verkoopprestaties. We 
blijven investeren in prijzen, voornamelijk bij Food Lion, aangezien prijsinvesteringen bij Hannaford slechts 
in april van start gingen  
 
De onderliggende bedrijfswinst daalde met 14,1% tot $197 miljoen, resulterend in een onderliggende 
bedrijfsmarge van 4,2% tegenover 3,7% vorig jaar. Deze verbetering is te danken aan positieve verkopen 
ondersteund door een gunstig kalendereffect, de sterk verbeterde resultaten bij Bottom Dollar Food, 
kostenbesparingen resulterend uit de reorganisatie en de sluiting van minder goed presterende winkels. 
  

België 
 

De opbrengsten in België bedroegen €1,2 miljard, een toename met 2,4% tegenover 2012, met een 
vergelijkbare omzetgroei van 2,4% (hetzij +0,6% inclusief een negatief kalendereffect van 1,8%). De 
handelsinflatie van 2,2% en expansie waren de voornaamste vectoren van deze groei. Ondanks de goede 
verkopen tijdens de paasperiode bleef het marktaandeel onder druk staan.  
 
De onderliggende bedrijfswinst steeg met 13,4% tot €63 miljoen als gevolg van een verbeterde 
volumetendens en SG&A.  
 

Zuidoost-Europa 
 

In het eerste kwartaal van 2013 stegen de opbrengsten in Zuidoost-Europa met 5,8% tot €765 miljoen aan 
actuele wisselkoersen (+6,8% aan ongewijzigde wisselkoersen). De groei was hoofdzakelijk het gevolg 
van winkeluitbreidingen, aangezien de consumentenbestedingen nog steeds onder druk stonden. In 
Griekenland resulteerden de prijsinvesteringen in volumegroei en in een toename aan marktaandeel. In de 
overige landen van het segment werden de resultaten beinvloed door een hoge inflatie en negatieve reële 
groei. De hoge ééncijferige opbrengstengroei in lokale munt in Servië werd ondersteund door inflatie en 
winkelopeningen, terwijl de dubbelcijferige groei in Roemenië ondersteund werd door winkelopeningen. 
 
In het eerste kwartaal van 2013 daalde de onderliggende bedrijfswinst met 23,6% tot €11 miljoen, terwijl 
de onderliggende bedrijfsmarge daalde van 2,0% tot 1,4%, voornamelijk ondersteund door 
prijsinvesteringen. 
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» Vooruitzichten 2013 
 
Als gevolg van onze investering in strategische initiatieven, en gezien de uitzonderlijke aard van dit 
kwartaal, verwachten wij een onderliggende bedrijfswinst in 2013 van ongeveer €775 miljoen aan 
ongewijzigde wisselkoersen, tegenover €804 miljoen vorig jaar. In de V.S. verwachten wij dat de daling 
van onze onderliggende bedrijfsmarge zal getemperd worden over het boekjaar aangezien 
prijsinvesteringen in de geherpositioneerde Food Lion winkels en bij Hannaford gedeeltelijk gefinancierd 
zullen worden door kostenbesparingen doorheen Delhaize America en door verbeterde resultaten bij 
Bottom Dollar Food en Sweetbay. 
 
Daarnaast herhalen wij onze eerder meegedeelde verwachtingen. Wij verwachten een stabiele SG&A als 
percentage van de opbrengsten, alsook netto financiële kosten van ongeveer €210 miljoen. Bovendien 
verwachten wij investeringen van ongeveer €650 miljoen (uitgezonderd leases en aan ongewijzigde 
wisselkoersen) en voorzien de opening van 200 nieuwe winkels voor het boekjaar, voornamelijk in 
Zuidoost-Europa. Tenslotte streven wij ernaar om gemiddeld €500 miljoen vrije kasstroom per jaar te 
genereren in 2013-2015.  
 

 

» Teleconferentie en Webcast 
 

Het management van Delhaize Groep zal de resultaten van het eerste kwartaal van 2013 toelichten 
tijdens een teleconferentie op 8 mei 2013 om 9u00 CET. De teleconferentie is toegankelijk op de 
nummers +44 (0)20 7136 2051 (V.K), +1 646 254 3362 (V.S.) of +32 2 400 3463 (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 tien landen op 
drie continenten. Op het einde van het eerste kwartaal van 2013 bestond het verkoopnetwerk van 
Delhaize Groep uit 3 411 winkels. In 2012 boekte Delhaize Groep €22,6 miljard aan opbrengsten en €104 
miljoen aan nettowinst (deel van de Groep). Eind 2012 stelde Delhaize Groep ongeveer 158 000 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@delhaizegroep.com. 
 

 

» Financiële kalender 
 
 Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering 23 mei 2013 
 Persmededeling - Resultaten tweede kwartaal 2013 8 augustus 2013 
 Persmededeling - Resultaten derde kwartaal 2013 7 november 2013 
 

» Contacten 
 

Investor Relations: + 32 2 412 2151                                
Media Relations: + 32 2 412 8669 
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VERKORTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN DELHAIZE GROEP 
 

» Verkorte geconsolideerde balans (niet-geauditeerd) 
 

(in miljoenen €) 31 maart 2013 31 december 2012 31 maart 2012

Activa
Vaste activa 8 838                 8 725                        8 925                 
    Goodwill 3 270                  3 189                         3 309                  
    Immateriële vaste activa  866                     848                            848                    
    Materiële vaste activa 4 316                  4 314                         4 406                  
    Vastgoedbeleggingen  118                     116                            99                      
    Beleggingen geboekt voor het gebruik van de 
    vermogensmutatiemethode  29                       28                              26                      
    Financiële vaste activa  32                       30                              30                      
    Afgeleide instrumenten  71                       61                              66                      
    Overige vaste activa  136                     139                            141                    
Vlottende activa 3 407                 3 192                        2 881                 
     Voorraden 1 446                  1 391                         1 551                  
     Vorderingen en andere activa  750                     770                            754                    
     Financiële vlottende activa  176                     93                              100                    
    Geldmiddelen en kasequivalenten 1 025                   920                            423                    
     Activa geklasseerd als beschikbaar voor verkoop 10                       18                              53                       
Totaal activa 12 245              11 917                      11 806               

Passiva
Totaal eigen vermogen 5 373                 5 188                        5 238                 
     Eigen vermogen, deel van de Groep 5 371                  5 186                         5 236                  
     Minderheidsbelangen  2                         2                                2                        
Langetermijnverplichtingen 4 031                 3 948                        3 979                 
     Langetermijnleningen 2 348                  2 313                         2 285                  
     Financiële leaseverplichtingen  615                     612                            660                    
     Uitgestelde belastingverplichtingen  533                     568                            557                    
     Afgeleide instrumenten  26                      10                              7                         
     Voorzieningen  440                     375                            385                    
     Overige langetermijnverplichtingen  69                       70                              85                      
Kortetermijnverplichtingen 2 841                 2 781                        2 589                 
     Kortetermijnleningen -                         -                                  11                      
     Kortlopend deel van langetermijnleningen  84                       156                            85                      
     Financiële leaseverplichtingen  62                       62                              59                      
     Handelsschulden 1 922                  1 869                         1 590                  
     Afgeleide instrumenten -                         4                                -                         
     Overige kortetermijnverplichtingen  773                     686                            844                    
     Activa beschikbaar voor verkoop -                         4                                -                         
Totaal Verplichtingen 12 245              11 917                      11 806               
Wisselkoers $ per € 1,2805                1,3194                       1,3356                 
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» Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening (niet-geauditeerd) 
 

(in miljoenen €) 1ste KW 2013 1ste KW 2012

Opbrengsten 5 521                5 442                
Kostprijs van verkochte goederen (4 156)               (4 091)               
Brutoresultaat 1 365                1 351                

      Brutomarge 24,7% 24,8%
Andere bedrijfsopbrengsten  31                      27                     
Verkoop-, algemene en administratieve kosten (1 185)               (1 206)               
Andere bedrijfskosten (96)                    (140)                  
Bedrijfswinst (verlies)  115                   32                     

      Bedrijfsmarge 2,1% 0,6%
Financiële kosten (51)                    (65)                    
Opbrengsten uit beleggingen -  11                     
Deel van het resultaat van het vermogen geboekt in joint venture  1                        1                       
Winst (verlies) vóór belastingen en beëindigde activiteiten  65                     ( 21)                   
Belastingen (5)                        19                     
Nettowinst (verlies) van voortgezette activiteiten  60                     ( 2)                      
Resultaat van beëindigde activiteiten, na belastingen 1                        (1)                       
Nettowinst (verlies), vóór minderheidsbelangen  61                     ( 3)                      
 Nettoverlies toe te rekenen aan minderheidsbelangen - -
 Nettowinst (verlies) toe te rekenen aan aandeelhouders,
 deel van de Groep in de nettowinst  61                     ( 3)                      

(in €, behalve aantal aandelen)
 Deel van de Groep in de nettowinst (verlies) van 
 voortgezette activiteiten: 
 Gewone winst per aandeel 0,59                  (0,02)                 
 Verwaterde winst  per aandeel 0,58                  (0,02)                 
Deel van de Groep in de nettowinst (verlies):
 Gewone winst per aandeel 0,60                  (0,02)                 
 Verwaterde winst per aandeel 0,60                  (0,02)                 
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen:
 Gewoon  100 886 106   100 709 057  
 Verwaterd  101 323 375   101 126 297  
Uitgegeven aandelen op het einde van de periode  101 921 498   101 892 190  
Uitstaande aandelen op het einde van de periode  100 893 033   100 711 264  
Gemiddelde wisselkoers $ per € 1,3206              1,3108               
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» Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten (niet-geauditeerd)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ste KW 2013 1ste KW 2012

61                        (3)                         

-                           -                           

Winst (verlies) op kasstroomafdekking -                           (5)                         

Reclassificatieaanpassing naar de nettowinst -                           8                          

(Belasting) voordeel -                           (1)                         

Winst (verlies) op kasstroomafdekking, na belastingen -                          2                         
 Niet-gerealiseerde winst (verlies) op financiële activa beschikbaar voor 
 verkoop -                           (1)                         

Reclassificatieaanpassing naar de nettowinst -                           (6)                         

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

Winst (verlies) op omrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten 121                     (172)                    

Reclassificatieaanpassing naar de nettowinst (1)                         -                           

Winst (verlies) op omrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten 120                     (172)                   

120                     (176)                    

120                     (176)                    
Toe te rekenen aan minderheidsbelangen -                           (1)                         

Toe te rekenen aan aandeelhouders van de groep 120                     (175)                    

181                     (179)                    
Toe te rekenen aan minderheidsbelangen -                           (1)                         
Toe te rekenen aan aandeelhouders van de groep 181                     (178)                    

Nettowinst (verlies) voor de periode

(in miljoenen €)

Niet-gerealiseerde resultaten

 Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor 
  de periode 

Totaal items die niet geherklasseerd worden naar winst of verlies

 Totaal items die vevolgens geherklasseerd (kunnen) worden 
  naar winst of verlies 
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» Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen (niet-
geauditeerd) 
 

(in miljoenen €, behalve aantal aandelen)
Eigen 

vermogen
Minderheids-

belangen
Totaal 

vermogen
Saldo op 1 januari 2013 5 186             2                        5 188        

 Niet-gerealiseerde resultaten 120                  -                         120             
 Nettowinst 61                    -                         61               
 Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
 voor de periode 181                  -                         181             

Bijkomend belastingvoordeel op aandelenopties en restricted shares 1                      -                         1                 
Verloning op basis van aandelen 3                      -                         3                 
Saldo op 31 maart 2013 5 371              2                       5 373        

 Uitgegeven aandelen 101 921 498  
 Eigen aandelen 1 028 465      
 Uitstaande aandelen 100 893 033  

(in miljoenen €, behalve aantal aandelen)
Eigen 

vermogen
Minderheids-

belangen
Totaal 

vermogen
Saldo op 1 januari 2012 5 411             5                        5 416        

 Niet-gerealiseerde resultaten (175)                 (1)                       (176)            
 Nettoverlies (3)                     -                         (3)                
 Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
 voor de periode (178)                 (1)                       (179)            

Verloning op basis van aandelen 3                      -                         3                 
Verwerving van minderheidsbelangen -                       (2)                       (2)                
Saldo op 31 maart 2012 5 236              2                       5 238        

 Uitgegeven aandelen 101 892 190    

 Eigen aandelen 1 180 926        
 Uitstaande aandelen 100 711 264  
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» Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht (niet-geauditeerd) 
 

(in miljoenen €)

 Bedrijfsactiviteiten
 Nettowinst (verlies) vóór minderheidsbelangen  61 (3)
 Aanpassingen voor:
Deel van het resultaat van geboekt joint venture vermogen (1) (1)

 Afschrijvingen van materiële en immateriële vaste activa  155  160
 Bijzondere waardeverminderingsverliezen - (3)
 Belastingen, financiële kosten en opbrengsten uit beleggingen  55  35
 Overige niet-kasposten  3  3
 Wijzigingen in bedrijfsactiva en -passiva  83  50
 Betaalde rente (26) (32)
 Ontvangen rente  1  2
 Betaalde belastingen (5) (2)
 Vermeerdering van de thesaurie voortvloeiend uit 
 bedrijfsactiviteiten

 326  209

 Investeringsactiviteiten
Bedrijfsovernames en verkopen (1)  7
Aankoop van materiële en immateriële vaste activa (investeringen) (78) (145)

 Verkoop van materiële en immateriële vaste activa  8  4
 Netto-belegging in schuldeffecten (42) -
Netto-belegging in termijndeposito's (36) -

 Andere investeringsactiviteiten -  12
 Vermindering van de thesaurie voortvloeiend uit 
 investeringsactiviteiten

(149) (122)

 Cashflow vóór financieringsactiviteiten  177  87
Financieringsactiviteiten

 Verwerving van minderheidsbelangen - (2)

 Betaalde dividenden, inclusief dividenden betaald door dochterondernemingen aan
 minderheidsbelangen 

- (2)

 (Terugbetaling van) langetermijnleningen, na aftrek van directe financieringskosten (90) (15)
Leningen (terugbetalingen van leningen) op korte termijn, netto - (49)
Afwikkeling van afgeleide instrumenten (1)  1

 Vermindering van de thesaurie voortvloeiend
  uit financieringsactiviteiten

(91) (67)

 Invloed van omrekeningsverschillen  18 (16)
 Nettovermeerdering van de geldmiddelen en
 kasequivalenten

 104  4

 Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode  921 (1)  419

 Geldmiddelen en kasequivalenten bij het eind van de periode 1 025  423

1ste KW 
2013

1ste KW
2012

 
 
 (1) Waarvan €1 miljoen in activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop 
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» Toelichtingen 
 
Algemene informatie 

 
Delhaize Groep is een Belgische internationale voedingsdistributeur met activiteiten in tien 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 
2013 werden goedgekeurd voor publicatie door de Raad van Bestuur op 7 mei 2013. 
 
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 2012. 
 

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 2013 zijn 
toegepast: 

 Wijzigingen in IAS 1 Presentatie van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten; 
 Wijzigingen in IAS 19 Personeelvoordelen;  
 Wijzigingen in IFRS 7 Informatieverschaffing omtrent het compenseren van financiële activa en 

financiële verplichtingen;  
 Verbeteringen in IFRS (van toepassing sinds mei 2012); 
 IFRS 10 Geconsolideerde jaarrekening en wijzigingen in IAS 27 Enkelvoudige jaarrekening; 
 IFRS 11 Gezamenlijke overeenkomsten en wijzigingen in IAS 28 Investeringen in geassocieerde 

ondernemingen en joint ventures; 
 IFRS 12 Toelichtingen over belangen in andere entiteiten; en 
 IFRS 13 Waarderingen tegen reële waarde. 
 
De eerste toepassing van deze nieuwe, gewijzigde of herziene richtlijnen had geen noemenswaardige 
impact op de gerapporteerde resultaten van de Groep en vergelijkende informatie werd herzien om de 
eerste toepassing van (i) de gewijzigde IAS 19 en (ii) IFRS 11 weer te geven. Meer details vindt u in 
Toelichting 2.5 van de geconsolideerde jaarrekening 2012 van Delhaize 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 2013 Opbrengsten Bedrijfsmarge Bedrijfswinst/(Verlies) 

(in miljoenen) 
1ste KW 

2013 
1ste KW 

2012
2013
/2012

1ste KW 
2013

1ste KW 
2012

1ste KW 
2013 

1ste KW 
2012 

2013
/2012

Verenigde Staten $ 4 670 4 624 +1,0% 1,5% (0,2%) 70 (10) N/A

Verenigde Staten € 3 536 3 527 +0,3% 1,5% (0,2%) 53 (8) N/A
België € 1 220 1 191 +2,4% 5,0% 4,7% 62 56 +9,6%
ZOE (1) € 765 724 +5,8% 0,8% (0,7%) 6 (4) N/A
Corporate € - - N/A N/A N/A (6) (12) +45,3%

TOTAAL € 5 521 5 442 +1,5% 2,1% 0,6% 115 32 261,1%
(1) Het segment “Zuidoost-Europa” omvat Griekenland, Servië, Roemenië, Bulgarije, Bosnië en Herzegovina en Montenegro.  
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Als gevolg van de toepassing van IFRS 11 en de weergave ervan in de interne rapportering van de Groep 
aan de hoofdverantwoordelijke voor operationele beslissingen (“Chief Operating Decision Maker”), voldoet 
P.T. Lion Super Indo, LLC (“Super Indo”) niet langer aan de criteria van een bedrijfssegment. Bijgevolg 
maakt Super Indo niet langer deel uit van het segment “Zuidoost-Europa en Azië”, dat hernoemd werd tot 
“Zuidoost-Europa”. 

 
Bedrijfsovernames en verwerving van minderheidsbelangen 

 
Er waren geen noemenswaardige overnames tijdens het eerste kwartaal van 2013 en er werden geen 
minderheidsbelangen verworven. 
 
In februari 2013 lanceerde Delhaize Groep een overnamebod van 16% van de minderheidsbelangen in C-
Market (Servische dochteronderneming), aangehouden door het Servische privatiseringsagentschap, aan 
een prijs van €300 per aandeel. Dit overnamebod werd niet afgesloten op 31 maart 2013 en Delhaize 
Groep blijft in het bezit van 75,4% van de entiteit. 
 

Desinvesteringen 
 
In februari 2013 rondde Delhaize Groep de verkoop van haar Albanese activiteiten (“Delhaize Albanië”) af 
voor een verkoopprijs van €2 miljoen. De activa en passiva van Delhaize Albanië, dat deel uitmaakte van 
het segment dat voorheen “Zuidoost-Europa & Azië” heette, werden geklasseerd als “aangehouden voor 
verkoop” sinds 31 december 2012 en de bedrijfsresultaten van Delhaize Albanië voor alle weergegeven 
periodes, alsook de winst van €1 miljoen voortvloeiend uit de verkoop, werden geklasseerd als “Resultaat 
van Beëindigde activiteiten” in de winst- en verliesrekening. 
 

 

» Balans en kasstroomoverzicht 
 
Investeringen 

 
Tijdens het eerste kwartaal van 2013 heeft Delhaize Groep investeringen gedaan van €78 miljoen, 
waarvan €58 miljoen aan materiële vaste activa en €20 miljoen aan immateriële vaste activa.  
 
In 2013 heeft de Groep geen eigendommen onder financiële lease toegevoegd aan haar activa. De 
boekwaarde van de materiële en immateriële activa die verkocht werden in het eerste kwartaal van 2013 
bedroeg €6 miljoen.  

 
Eigen vermogen 

 
In het eerste kwartaal van 2013 heeft Delhaize Groep geen eigen aandelen gekocht en gebruikte er 
15 670 om te voldoen aan de aandelenopties die werden toegekend in het kader van 
aanmoedigingsplannen op basis van aandelen. Op 31 maart 2013 bezat de Groep 1 028 465 eigen 
aandelen.  

 
Dividenden 

 
De uitbetaling van een brutodividend van €1,40 per aandeel, voorgesteld door de Raad van Bestuur in de 
financiële jaarrekening 2012, is onderhevig aan de goedkeuring door de aandeelhouders tijdens de 
Gewone Algemene Vergadering van 23 mei 2013, en zal vervolgens uitbetaald worden.  

 
Financiële verplichtingen en afgeleide instrumenten 

 
Op 3 januari 2013 heeft Delhaize Groep de resterende $99 miljoen van de $300 miljoen 5,875% senior 
obligaties met looptijd tot 2014 teruggekocht, alsook de onderliggende wisselkoersswap. De terugkoop 
heeft geen beduidende impact gehad op de resultaten van 2013. 
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Financiële instrumenten 

 
Financiële instrumenten gewaardeerd aan reële waarde volgens de reële waarde hiërarchie: 
 

31 maart 2013 

(in miljoenen €) 

Genoteerde 
prijzen in 

actieve 
markten 

(Niveau 1) 

Belangrijke 
andere 

waarneembare 
inputs (Niveau 

2) 

Belangrijke  
niet-

waarneembare 
inputs   

(Niveau 3) Totaal 

Financiële activa     

Vaste activa     
Financiële activa – gewaardeerd aan reële 
waarde 

9 3  12 

Afgeleide instrumenten  71  71 

Vlottende activa     
Financiële activa – gewaardeerd aan reële 
waarde 

138   138 

Totaal financiële activa gewaardeerd aan reële 
waarde 

147 74 __ 221 

Financiële activa gewaardeerd aan 
geamortiseerde kostprijs 

   1 702 

Totaal financiële activa    1 923 

     

Financiële verplichtingen     

Langetermijnverplichtingen     

Afgeleide instrumenten  26  26 

Totaal financiële verplichtingen gewaardeerd 
aan reële waarde 

__ 26 __ 26 

Financiële verplichtingen als deel van een reële 
waarde-afdekkingsrelatie 

   562 

Financiële activa gewaardeerd aan 
geamortiseerde kostprijs 

   4 469 

Totaal financiële verplichtingen    5 057 

 
Tijdens de periode was er geen transfer tussen reële waarde hiërarchieniveaus en waren er geen 
wijzigingen in de toegepaste waarderingstechnieken. 
 
Reële waarde van financiële instrumenten niet gewaardeerd aan reële waarde:  

 
(in miljoenen €) Boekwaarde Reële waarde 

Langetermijnverplichtingen   

Financiële verplichtingen als deel van een reële waarde-afdekkingsrelatie 562 569 

Financiële verplichtingen aan geamortiseerde kostprijs 1 870 2 234 

Totaal langetermijnverplichtingen  2 432 2 803 

 
De reële waarde van de vorderingen, overige financiële activa, geld en kasequivalenten en 
handelsschulden, allen gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs, benaderen hun boekwaarde. 

 
 
 

» Winst- en verliesrekening 
 
Andere bedrijfsopbrengsten 
 

(in miljoenen €)
1ste KW

2013
1ste KW

2012

Huurinkomsten 13          13            
Inkomsten uit afvalrecyclage 5            5              
Diensten aan groothandelsklanten 2            2              
Winst op verkoop van materiële vaste activa 5            2              
Andere 6            5              

Totaal 31          27             
 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Delhaize Groep – Resultaten – Eerste kwartaal 2013   14 van 19 
 

 
 
Andere bedrijfskosten 
 

(in miljoenen €) 1ste KW
2013

1ste KW
2012

Winkelsluitingskosten (74)         (142)       
Kosten voor reorganisaties (17)         -             
Waardeverminderingsverliezen -             3            
Verlies op verkoop van materiële vaste activa (5)           (1)           

Totaal (96)         (140)        
 
 

Op 17 januari 2013 heeft Delhaize Groep haar beslissing bekend gemaakt om 52 winkels te sluiten, 45 in 
de V.S. (34 Sweetbay, 8 Food Lion en 3 Bottom Dollar Food winkels), 6 winkels in Zuidoost-Europa en 1 
in België, hetgeen resulteerde in €74 miljoen aan kosten verbonden aan winkelsluitingen in het eerste 
kwartaal van 2013. Daarnaast heeft de Groep €17 miljoen aan kosten voor reorganisaties geboekt in 
verband met de opzegvergoeding van leden van het senior management en werknemers van de 
ondersteunende diensten in de V.S. 
 
 

Belastingen 
 

Tijdens het eerste kwartaal van 2013 bedroeg de effectieve belastingvoet 7,7% en was voornamelijk 
ondersteund door kosten in verband met het winkelnetwerk in de V.S., het rechtsgebied met de hoogste 
belastingvoet voor de groep. 

 
 

» Voorwaardelijke verplichtingen  
 

De voorwaardelijke verplichtingen blijven quasi ongewijzigd in vergelijking met deze beschreven in 
Toelichting 34 op pagina 154 van het jaarverslag 2012. 
 
 

» Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum  
 
Begin april 2013 heeft het Servische privatiseringsagentschap de Groep geïnformeerd over haar 
beslissing om de privatiseringsprocedures van C-Market tijdelijk (tot 180 dagen) stop te zetten, als gevolg 
van een onderzoek binnen de eerdere privatisering van de entiteiten. De reden van deze opschorting is 
een lopend onderzoek van het oorspronkelijk publiek aanbod op de Belgrade Stock Exchange in 2005. 
Noch de Groep, noch het huidige privatiseringsproces zijn het doelwit van deze onderzoeken. 
 
Er zijn geen andere belangrijke gebeurtenissen na de balansdatum. 
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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 2012 
Wijziging 1ste KW 

2013 
Eind 1ste KW 

2013 
Verenigde 
Staten 

1 553 -44 1 509 

België & 
Luxemburg 

840 +6 846 

Griekenland  268 +3 271 
Roemenië 193 +12 205 
Servië 363 +2 365 
Bulgarije 43 +4 47 
Bosnië en 
Herzegovina 

41 - 41 

Albanië 23 -23 - 
Montenegro 24 - 24 
Indonesië 103 - 103 
Totaal  3 451 -40(1) 3 411 
(1) 

Voornamelijk voortvloeiend uit de sluiting van 44 winkels in de V.S. en de verkoop van onze Albanese activiteiten (23 winkels) in het 
eerste kwartaal van 2013. 

 

» Berekening organische omzetgroei 
 

(in miljoenen €)

1ste KW
2013

1ste KW
2012

%
Wijziging

Opbrengsten   5 521     5 442   1,5%

     Effect van wisselkoersen  34

Opbrengsten aan ongewijzigde wisselkoersen   5 555     5 442   2,1%

    Overnames -
    Effect van de optimalisatie van het 
    winkelnetwerk in de V.S. (1) (34) (125)

    Desinvesteringen -

Organische opbrengstengroei   5 521     5 317   3,8%  
 
(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 optimalisering van het winkelnetwerk, en de opbrengsten gegenereerd door 
 de 44 winkels (33 Sweetbay, 8 Food Lion en 3 Bottom Dollar Food winkels) die begin 2013 gesloten werden. 
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» Onderliggende bedrijfswinst 
 
Delhaize Groep gelooft dat de “onderliggende bedrijfswinst” een maatstaf is die, voor externe gebruikers, 
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 beschouwd worden voor het onderliggende bedrijfsresultaat. 
 

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

$ € € € € €

Bedrijfswinst (zoals gerapporteerd) 70 53 62 6 (6) 115
Te vermeerderen/(te verminderen) met:
Kosten voor winkelsluitingen (terugnames) 95 72 - 2 - 74
Kosten voor reorganisaties (terugnames) 23 17 - - - 17
Waardeverminderingsverliezen op vaste
activa (terugnames) - - - - - -
(Winst)/verlies op de verkoop van vaste activa (2) (1) 1 - - -
Andere 11 8 - 3 (3) 8
Onderliggende bedrijfswinst 197 149 63 11 (9) 214

1ste KW 2013

 
 
 
Het eerste kwartaal van 2013 werd geïmpacteerd door €74 miljoen aan kosten verbonden aan 
winkelsluitingen, €8 miljoen aan gerelateerde kosten, voornamelijk prijsverlagingen (opgenomen in de 
rubriek “Andere”) en €17 miljoen aan kosten voor reorganisaties in verband met de opzegvergoedingen 
van het senior management en medewerkers van de ondersteunende diensten in de V.S. (geboekt in 
“andere bedrijfskosten”). 
 

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

$ € € € € €

Bedrijfswinst (zoals gerapporteerd) (10) (8) 56 (4) (12) 32
Te vermeerderen/(te verminderen) met:

Kosten voor winkelsluitingen (terugnames) 161 123 - 19 - 142
Kosten voor reorganisaties (terugnames) - - - - - -
Waardeverminderingsverliezen op vaste
activa (terugnames) (4) (3) - - - (3)
(Winst)/verlies op de verkoop van vaste activa - - (1) - - (1)
Andere 26 20 - - - 20
Onderliggende bedrijfswinst 173 132 55 15 (12) 190

1ste KW 2012

 
 
Het eerste kwartaal van 2012 werden geïmpacteerd door €142 miljoen aan winkelsluitingen, €3 miljoen 
aan gerelateerde terugnames van waardeverminderingsverliezen en €20 miljoen aan gerelateerde 
andere kosten, opgenomen in de rubriek “Andere” en voornamelijk bestaande uit prijsverlagingen en 
versnelde afschrijvingen. 
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» Berekening vrije kasstroom 
 

(in miljoenen €)
1ste KW

2013

 Vermeerdering van de thesaurie voortvloeiend uit bedrijfsactiviteiten  326  209
 Vermindering van de thesaurie voortvloeiend uit
 investeringsactiviteiten 

(149) (122)

Netto beleggingen in schuldeffecten  78 -

Vrije kasstroom  255  87

1ste KW
2012

 
 

» Berekening van de nettoschuld 
 

(in miljoenen €, behalve nettoschuld
tegenover eigen vermogen ratio)

31 maart 2013 31 december 2012

Financiële langetermijnverplichtingen 2 963                  2 925                         
Financiële kortetermijnverplichtingen 146                     218                            
Afgeleide passiva 26                        14                             
Afgeleide activa (71)                     (61)                             
Beleggingen in effecten - lange termijn (12)                     (11)                             
Beleggingen in effecten - korte termijn (138)                   (93)                             
Termijndeposito's - lange termijn - -
Termijndeposito's  - korte termijn (37)                     -
Geldmiddelen en kasequivalenten (1 025)                (920)                           

Nettoschuld 1 852                  2 072                         

Nettoschuld tegenover eigen vermogensratio 34,5% 39,9%  
 
 

» Berekening aan ongewijzigde wisselkoersen 
 

(in miljoenen €, behalve bedragen per aandeel)

Aan 
actuele 
wissel-
koersen

Effect van 
wissel-
koersen

Aan 
ongewijzigd

e wissel-
koersen

Aan actuele wissel-
koersen

Aan 
actuele 
wissel-
koersen

Aan 
ongewijzigde 

wissel-
koersen

Opbrengsten      5 521                   34          5 555                          5 442 1,5% 2,1%
Bedrijfswinst         115                    -               115                               32 261,1% 262,7%

Nettowinst (verlies) van voortgezette activiteiten           60                    -                 60                                (2) N/A N/A

Gewoon nettoresultaat van voortgezette 
activiteiten per aandeel

       0,59                    -              0,59                           (0,02) N/A N/A

Nettowinst (verlies) - deel van de Groep           61                    -                 61                                (3) N/A N/A
Gewone nettowinst (verlies) per aandeel        0,60                    -              0,60                           (0,02) N/A N/A
Vrije kasstroom         255                    -               255                               87 193,2% 193,8%

(in miljoenen €) 31 december 2012

Nettoschuld      1 852                    (3)          1 849 2 072                         (10,6%) (10,8%)

 31 maart 2013 Wijziging

1ste KW 2013 2013/20121ste KW 2012
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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 2013 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; 
b) dit verkorte financiële verslag, in alle materiële opzichten een getrouw beeld geeft van de belangrijke 
gebeurtenissen en transacties met verbonden partijen die zich in de loop van de eerste drie maanden van 
2013 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, 7 mei 2013 
 
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 balans, verkorte geconsolideerde 
winst- en verliesrekening, het verkorte geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten,  het verkorte geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen, het verkorte 
geconsolideerde kasstroomoverzicht, 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 2013. 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 2013 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 58 tot 65 van het jaarverslag 2012. Voor zover wij weten per 8 mei 2013, zijn 
er geen fundamentele andere risico’s die de Groep confronteren en die een invloed kunnen hebben in de 
komende maanden van het boekjaar 2013. 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 

 EBITDA: bedrijfswinst plus afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen 
 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 beschouwt voor de 
bedrijfsprestaties van de Groep voor de periode. 

 Onderliggende EBITDA: onderliggende bedrijfswinst plus afschrijvingen, verminderd met eventuele 
afschrijvingen die in de onderliggende bedrijfswinst werden uitgesloten 

 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 kasstroom: kasstroom vóór financieringsactiviteiten, beleggingen in schuldeffecten en 
termijndeposito’s en verkoop van en op vervaldag gekomen schuldeffecten en termijndeposito’s. 
 

 

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, verwachte vrije kasstroomgeneratie, 
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 en vrije kasstroom, of om correcties aan te brengen om toekomstige 
gebeurtenissen of ontwikkelingen weer te geven.  
 
 


