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Resultaten eerste kwartaal 2011 
 Gereglementeerde informatie 
 4 mei 2011 – 8u00 CET 

 
DELHAIZE GROEP RAPPORTEERT OPBRENGSTENGROEI IN AL HAAR SEGMENTEN 
EN STERKE VRIJE KASSTROOMGENERATIE IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2011  

 
Financiële kerncijfers eerste kwartaal 2011 (aan ongewijzigde wisselkoeren) 

» Opbrengstengroei van 0,7% (1,5% aan actuele wisselkoersen); stijging van de opbrengsten in al onze 
segmenten  

» Verbetering van de vergelijkbare omzetevolutie in de V.S. tot -0,3%, ongewijzigde vergelijkbare omzet 
in België  

» Bedrijfsmarge van 4,3% resulterend in een onderliggende bedrijfsmarge(1) van 4,4%  
» Uitstekende vrije kasstroomgeneratie (EUR 252 miljoen aan actuele wisselkoersen, hetzij 5,0% van 

de opbrengsten) en verdere daling van de ratio nettoschuld tegenover eigen vermogen tot 29,3% 
Andere kerncijfers  

» Herlancering van Food Lion in Raleigh (North Carolina) en Chattanooga (Tennessee) na belangrijke 
initiatieven ter versterking van het merk 

» Verhoging van de verwachte bruto winkelopeningen voor het boekjaar 2011 naar 135 - 145 
 

» Reactie van de Afgevaardigd Bestuurder 
 
Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize 
Groep, verklaarde: “In het eerste kwartaal van 2011 boekte onze Groep opbrengstengroei in alle 
operationele segmenten. De trend van de vergelijkbare omzet in de V.S. bleef verbeteren en werd 
ondersteund door inflatie terwijl wij onze prijsstrategie verderzetten. Alfa Beta bleef opbrengstengroei 
boeken en aan marktaandeel winnen in een krimpende markt. Onze kostenbesparingsprojecten, op koers 
voor de verwezenlijking van EUR 500 miljoen bruto jaarlijkse besparingen tegen eind 2012, laten ons toe 
de talrijke projecten in het kader van het New Game Plan te financieren. Ondanks deze aanhoudende 
kostenbesparingen doorheen al onze uithangborden werd het eerste kwartaal 2011, zoals verwacht, 
beïnvloed door uitgaven voor belangrijke strategische initiatieven die vanaf later dit jaar hun vruchten 
zullen afwerpen. De generatie van vrije kasstroom was opnieuw zeer sterk en plaatst Delhaize Groep in 
een uitstekende positie om de overname van Delta Maxi Groep te financieren met beschikbare 
kasmiddelen.” 
 
“Vandaag hebben we ongeveer 200 Food Lion winkels heropend in de markten van Raleigh en 
Chattanooga, de eerste fase voor de fundamentele herpositioneringsinitiatieven die zich toespitsen op 
merkelementen zoals prijs, assortiment en winkelervaring. Op basis van de lessen die wij uit deze eerste 
fase zullen trekken, zullen wij de herpositioneringsinitiatieven uitbreiden naar het merendeel van het Food 
Lion netwerk tegen eind 2012”. 

 

» Financiële kerncijfers  

  1ste KW 2011(2) 

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

 
Actuele 

resultaten

Aan actuele 
wissel-

koersen

Aan 
ongewijzigde 

wisselkoersen 

Opbrengsten  5 044 +1,5% +0,7% 
Bedrijfswinst   218 -9,4% -10,1% 
 Bedrijfsmarge  4,3% - - 
Resultaat vóór belastingen en beëindigde 
activiteiten 

 
171 -9,8% -10,4% 

Nettoresultaat van voortgezette activiteiten  126 -3,2% -3,9% 
Nettoresultaat (deel van de Groep)  126 -2,9% -3,6% 
Gewone winst per aandeel (deel van de 
Groep in het nettoresultaat) 

 
1,25 -3,5% -4,2% 

(2) De gemiddelde wisselkoers van de U.S. dollar tegenover de euro steeg met 1,1% in het eerste kwartaal van 2011                          
(1 EUR = 1.3680 USD) in vergelijking met het eerste kwartaal 2010. 

                                                 
(1) Zie bladzijde 15 voor een reconciliatie tussen bedrijfs- en onderliggende bedrijfswinst en bladzijde 18 voor een definitie van de 
onderliggende bedrijfswinst. 
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» Resultaten eerste kwartaal 2011  
 
Opbrengsten 

In het eerste kwartaal van 2011 stegen de opbrengsten van Delhaize Groep met 1,5% aan actuele 
wisselkoersen en met 0,7% aan ongewijzigde wisselkoersen. De organische opbrengstengroei bedroeg 
0,7%. 
 
Aan ongewijzigde wisselkoersen stegen de opbrengsten voor het kwartaal in al onze operationele 
segmenten. De vergelijkbare omzettendens in de V.S. bleef verbeteren voor het derde opeenvolgende 
kwartaal, voornamelijk als gevolg van de hogere inflatie in het eerste kwartaal van 2011. Hannaford kende 
opnieuw een uitstekend kwartaal. De opbrengsten bij Delhaize België stegen met 0,9% en dat ten 
opzichte van een al zeer sterk eerste kwartaal in 2010. De opbrengsten in Zuidoost-Europa en Azië 
stegen met 4,7% aan actuele wisselkoersen, voornamelijk dankzij de aanhoudende groei van de 
opbrengsten en van het marktaandeel in Griekenland en nieuwe winkelopeningen in Roemenië en 
Indonesië. 

 
Brutomarge 

De brutomarge daalde lichtjes tot 25,6% van de opbrengsten (25,7% in het eerste kwartaal van 2010) en 
daalde met 9 basispunten aan ongewijzigde wisselkoersen als gevolg van de voortdurende 
prijsinvesteringen. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door een verbeterde arbeidsproductiviteit in 
België en door een sterke stijging van de brutomarge in Zuidoost-Europa en Azië als gevolg van gunstige 
leveranciersvoorwaarden en de gunstige timing van leverancierskortingen in het kader van sterke 
commerciële acties alsook van het positieve effect van de hogere verkoop van huismerkproducten. 
 

Andere bedrijfsopbrengsten 
De andere bedrijfsopbrengsten bedroegen EUR 22 miljoen en bleven ongewijzigd tegenover vorig jaar. 
Hogere opbrengsten bij Delhaize America als gevolg van een toename van de huuropbrengsten en 
hogere opbrengsten uit afvalrecyclage, werden gecompenseerd door lagere opbrengsten bij Delhaize 
België als gevolg van minder winst op desinvesteringen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.  

 
Verkoop-, algemene en administratieve kosten  

De verkoop-, algemene en administratieve kosten bedroegen 21,6% van de opbrengsten en stegen met 
35 basispunten aan ongewijzigde wisselkoersen (+36 basispunten aan actuele wisselkoersen). Dit is 
voornamelijk het gevolg van kosten in verband met de versterking van onze strategie in de V.S en 
loonindexeringen in België, gedeeltelijk gecompenseerd door kostenbesparingen doorheen alle 
uithangborden. 
 

Andere bedrijfskosten 
De andere bedrijfskosten stegen met EUR 5 miljoen aan ongewijzigde wisselkoersen in het eerste 
kwartaal van 2011. Deze toename is voornamelijk het gevolg van de gedeeltelijke terugname van 
voorzieningen voor winkelsluitingen en herstructureringen in het eerste kwartaal van 2010 en van 
waardeverminderingsverliezen op activa en kosten voor winkelsluitingen in het eerste kwartaal van 2011. 
 

Bedrijfswinst 
De bedrijfswinst daalde met 9,4% aan actuele wisselkoersen (-10,1% aan ongewijzigde wisselkoersen) tot 
EUR 218 miljoen. De onderliggende bedrijfswinst daalde met 6,7% aan ongewijzigde wisselkoersen. De 
daling van de onderliggende bedrijfsmarge van 4,7% tot 4,4% is voornamelijk toe te schrijven aan de 
toename van de verkoop-, algemene en administratieve kosten in de V.S.  
 

Netto financiële kosten 
De netto financiële kosten bedroegen EUR 47 miljoen, een daling met 8,8% vergeleken met 2010 aan 
ongewijzigde wisselkoersen, voornamelijk door de positieve impact van een wijziging in de reële waarde 
van financiële instrumenten, een hogere ontvangen rente op banktegoeden en het omruilbod van 
obligatieleningen in oktober 2010. 
 

Effectieve belastingvoet 
De effectieve belastingvoet bedroeg 26,6% in het eerste kwartaal van 2011, een daling tegenover vorig 
jaar (31,6%), voornamelijk als gevolg van een gewijzigde opbrengstsamenstelling met een lagere bijdrage 
van de V.S.  
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Nettowinst van voortgezette activiteiten 
De nettowinst van voortgezette activiteiten daalde met 3,2% (-3,9% aan ongewijzigde wisselkoersen) en 
bedroeg EUR 126 miljoen, hetzij EUR 1,25 per gewoon aandeel (EUR 1,30 in 2010).  
 

Nettowinst 
Het deel van de Groep in de nettowinst bedroeg EUR 126 miljoen, een daling met 2,9% aan actuele 
wisselkoersen (-3,6% aan ongewijzigde wisselkoersen) vergeleken met 2010. De gewone winst per 
aandeel bedroeg EUR 1,25 (EUR 1,29 in 2010) en de verwaterde winst per aandeel EUR 1,24 (EUR 1,28 
in 2010). 

 

» Kasstroomoverzicht en balans 
 
Vermeerdering van de thesaurie voortvloeiend uit bedrijfsactiviteiten 

In het eerste kwartaal van 2011 bedroeg de thesaurie voortvloeiend uit bedrijfsactiviteiten EUR 371 
miljoen, een stijging met EUR 89 miljoen tegenover 2010 als gevolg van een instroom van kasmiddelen in 
het werkkapitaal in het eerste kwartaal van 2011 tegenover een kasuitstroom in het eerste kwartaal van 
2010. Dit werd gedeeltelijk teniet gedaan door een lagere bedrijfswinst en meer betaalde rente als gevolg 
van de timing van de uitbetaling van sommige obligatiecoupons. 
 

Investeringsactiviteiten 
De investeringen bedroegen EUR 117 miljoen, een stijging met EUR 35 miljoen tegenover 2010, 
voornamelijk omwille van een hoger aantal winkelvernieuwingen tijdens het kwartaal in de V.S. De 
bedrijfsovernames bedroegen EUR 4 miljoen voor het kwartaal als gevolg van kleine 
overnameopportuniteiten in Griekenland, België en Roemenië. 

 
Vrije kasstroom 

De vrije kasstroom bedroeg EUR 252 miljoen voor het kwartaal, een stijging met EUR 47 miljoen 
tegenover 2010, als gevolg van een hogere thesaurie afkomstig uit bedrijfsactiviteiten ondanks een 
vermindering van de thesaurie voortvloeiend uit investeringsactiviteiten. De vrije kasstroom bedroeg 5,0% 
van de opbrengsten. 

 
Nettoschuld 

Een sterke vrije kasstroom verlaagde de nettoschuld met EUR 337 miljoen tot EUR 1 450 miljoen en 
verbeterde de verhouding van de nettoschuld tegenover het eigen vermogen van 35,3% in 2010 tot 29,3% 
in het eerste kwartaal van 2011.  
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» Segmentrapportering 
 
Wijziging in de segmentrapportering  

Vanaf het eerste kwartaal van 2011 worden de segmenten Griekenland en Rest van de Wereld 
samengesmolten tot Zuidoost-Europa en Azië (“ZOE & Azië”). Meer informatie rond deze wijziging vindt u 
in de rubriek “Toelichtingen” op bladzijde 12. 
 

1ste KW 2011 Opbrengsten Bedrijfsmarge Bedrijfswinst/(Verlies) 

(in miljoenen) 
1ste KW 

2011 
1ste KW 

2010
2011
/2010

1ste KW 
2011

1ste KW 
2010

1ste KW 
2011 

1ste KW 
2010 

2011
/2010

Verenigde Staten USD 4 682 4 675 +0,1% 4,6% 5,3% 216 248 -13,0%

Verenigde Staten EUR 3 422 3 381 +1,2% 4,6% 5,3% 158 179 -12,0%
België EUR 1 154 1 144 +0,9% 4,9% 5,3% 57 61 -6,2%
ZOE & Azië (1) EUR 468 446 +4,7% 2,2% 1,6% 10 7 +46,0%
Corporate EUR - - N/A N/A N/A (7) (6) -8,9%

TOTAAL EUR 5 044 4 971 +1,5% 4,3% 4,8% 218 241 -9,4%
(1) Het segment “Zuidoost Europa en Azië” omvat Alfa Beta (Griekenland), Mega Image (Roemenië) en 51% van Super Indo 

(Indonesië). 

 
Verenigde Staten 
 

In het eerste kwartaal van 2011 stegen de opbrengsten van Delhaize America met 0,1% tot USD 4,7 
miljard (EUR 3,4 miljard), ondanks het negatieve kalendereffect van de aanloop naar Pasen van -0,9%. De 
vergelijkbare omzetevolutie was -0,3%, voor het derde opeenvolgende kwartaal een verbetering van de 
trend. Hannaford kende opnieuw een uitstekend kwartaal en in het zuidoosten bleven de 
verkooptendensen stabiel ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De stijgende verkoopsinflatie 
ondersteunde de evolutie van de vergelijkbare omzet terwijl deze toch lager bleef dan de nationale 
voedselinflatie, een duidelijk teken van de consistente toepassing van onze prijsstrategie. 
 
Eind maart 2011 baatte Delhaize Groep 1 635 supermarkten uit in de V.S. 
 
In het eerste kwartaal van 2011 daalde de bedrijfswinst met 13% in lokale munteenheid tot USD 216 
miljoen. Deze evolutie is voornamelijk toe te schrijven aan de stijging van de verkoop-, algemene en 
administratieve kosten door nieuwe winkelopeningen, meer winkelvernieuwingen, hogere herstelling- en 
onderhoudskosten., kosten voor een verhoogd aantal elektronische betalingen in de V.S. en kosten in 
verband met specifieke projecten zoals het gemeenschappelijke aankoopinitiatief en kosten voor 
strategische verkoopinitiatieven bij Food Lion en Bottom Dollar Food, gedeeltelijk gecompenseerd door 
aanhoudende kostenbesparingen.  
 

België 
 

In het eerste kwartaal van 2011 bedroegen de opbrengsten in België EUR 1,2 miljard, een stijging met 
0,9% tegenover 2010, ondanks een zeer sterke vergelijkingsbasis vorig jaar. De vergelijkbare omzet bleef 
ongewijzigd, ondanks stakingen in onze winkels. De verkoopsdynamiek bij de buurtwinkels was sterk. 
Delhaize België lanceerde haar 7de en 8ste golf van prijsverminderingen in dit eerste kwartaal en 
verbeterde vervolgens zijn prijspositie nog verder ten opzichte van alle spelers op de markt. Het 
marktaandeel bleef stabiel rekening houdende met de impact van de stakingen. 

 
Het verkoopnetwerk van Delhaize België omvatte 806 winkels (waarvan 178 zelfuitgebate supermarkten) 
op het einde van het eerste kwartaal van 2011, inclusief 42 winkels in het Groothertogdom Luxemburg. 

 
In het eerste kwartaal van 2011 bedroeg de bedrijfsmarge in België 4,9%, tegenover 5,3% vorig jaar als 
gevolg van prijsinvesteringen die slechts gedeeltelijk gecompenseerd werden door betere 
leveranciersvoorwaarden en een verhoogde arbeidsproductiviteit in de opslagplaatsen, ondanks hogere 
behandelde volumes en loonsindexeringen. De bedrijfswinst daalde met 6,2% tot EUR 57 miljoen. 
 

Zuidoost-Europa en Azië 
 

In het eerste kwartaal van 2011 stegen de opbrengsten met 4,7% tot EUR 468 miljoen in Zuidoost-Europa 
en Azië. Alfa Beta boekte opnieuw opbrengstengroei en bleef sterk aan marktaandeel winnen in een over 
het algemeen krimpende markt. Alfa Beta greep eveneens de kans om 6 winkels over te nemen van een 
concurrent die de boeken neerlegde. De opbrengstengroei in Roemenië en Indonesië werd voornamelijk 
ondersteund door netto winkeltoevoegingen. 



 

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

Delhaize Groep – Resultaten – Eerste kwartaal 2011   5 van 18 
 

 
In het eerste kwartaal van 2011 steeg de bedrijfswinst met 46% tot EUR 10 miljoen en verbeterde de 
bedrijfsmarge van 1,6% tot 2,2%. Dit is het resultaat van een sterke stijging van de brutomarge in 
Griekenland en Roemenië ondanks prijsinvesteringen, dankzij gunstige leveranciersvoorwaarden en de 
timing van leverancierskortingen bij alle operationele ondernemingen in het segment. De verkoop-, 
algemene en administratieve kosten stegen als gevolg van verhoogde huurkosten voortvloeiend uit nieuwe 
winkelopeningen in Griekenland en Roemenië en hogere marketingkosten bij Mega Image. 
 

» Voorstel tot benoeming van een nieuw bestuurslid 
 
De Raad van Bestuur zal aan de aandeelhouders tijdens de Algemene Vergadering van 26 mei 2011 
voorstellen om de heer Mats Jansson als onafhankelijk Bestuurder aan te stellen voor een periode van drie 
jaar.  

Mats Jansson (1951). De heer Jansson oefent is momenteel onafhankelijk bestuurder bij Danske Bank en 
Falck. De heer Jansson startte zijn loopbaan bij ICA, een toonaangevende Zweedse voedingsdistributeur, 
waar hij meer dan 20 jaar lang functies met steeds meer verantwoordelijkheden vervulde en zetelde als 
Voorzitter van ICA Detaljhandel en Deputy CEO en Voorzitter van de Groep van 1990 tot 1994. Vervolgens 
werd hij Afgevaardigd Bestuurder van Catena/Billia (1994 tot 1999) en Karl Fazor Oy (1999 tot 2000). Van 
2000 tot 2005 was de heer Jansson Afgevaardigd Bestuurder van Axfood, een Zweedse beursgenoteerde 
voedingsdistributeur. Van 2005 tot 2006, was de heer Jansson Voorzitter en Afgevaardigd Bestuurder bij Axel 
Johnson AB, een familiaal conglomeraat van distributie- en dienstvennootschappen. De heer Jansson zetelde 
als Voorzitter en Afgevaardigd Bestuurder van SAS, de Scandinavische luchtvaartmaatschappij van 2006 tot 
2010. Eerder was hij bestuurder in de raad van Axfood, Mekonomen, Swedish Match en Hufvudstaden.  De 
heer Jansson studeerde economische geschiedenis en sociologie aan de Universiteit van Örebro. 

» Operationele vooruitzichten 2011 
 

Herpositionering van het uithangbord Food Lion  
 
Vandaag heeft Food Lion ongeveer 200 winkels in de markten van Raleigh (North Carolina) en Chattanooga 
(Tennessee) een nieuwe commerciële dynamiek gegeven, en dit op basis van een uitvoerig klantenonderzoek 
doorheen de regio dat een aantal opportuniteiten heeft blootgelegd. Raleigh is één van de sterkste markten 
van Food Lion, terwijl het bereik in Chattanooga kleiner is. 
 
De omzetbevorderende initiatieven bestaan uit het benadrukken van de troeven van het Food Lion merk 
inzake prijs, assortiment en winkelervaring. Deze focus vereist operationele wijzigingen, zoals verbeteringen in 
personeel en processen, verbeteringen in de productbehandeling en bevoorrading in de afdeling verse 
producten, een verhoogd aantal SKU’s, betere prijsbepaling en een eenvoudige en aangename 
winkelervaring. Tijdens de komende maanden zal Food Lion het succes van deze initiatieven van dichtbij 
opvolgen, onder andere aan de hand van klantenenquêtes, om te garanderen dat beide markten waardevolle 
inzichten zullen geven voor de verdere lancering in de rest van het netwerk in 2012.  
 
Verwachte afwikkeling van de overname van Delta Maxi Group in het derde kwartaal van 2011 
 
Delhaize Groep verwacht nog steeds dat de overname van Delta Maxi Group, aangekondigd op 3 maart 2011, 
zal afgerond worden in het derde kwartaal van 2011. Wij zijn momenteel bezig met het bekomen van de 
goedkeuring door de mededingingsautoriteiten in de landen waar Delta Maxi Group actief is.  
 
Vooruitzichten bedrijfswinstgeneratie, investeringen en winkelopeningen 2011  
 
Zoals medegedeeld naar aanleiding van de publicatie van onze resultaten voor het volledige boekjaar 2010 op 
10 maart 2011, verwachten wij in 2011 een versnelling van de generatie van bedrijfswinst voor de Groep 
vanaf het tweede kwartaal. Voor het boekjaar 2011 behoudt Delhaize Groep haar investeringsplannen van 
EUR 900 miljoen (uitgezonderd leasings) aan ongewijzigde wisselkoersen en verhoogt de doelstelling voor het 
bruto aantal winkelopeningen naar 135-145 tegenover 120-130 zoals eerder aangekondigd, hetzij een netto 
toevoeging van 115 tot 125 winkels (voorheen 100 tot 110) aan het netwerk tegen het einde van het jaar 
(uitgezonderd de overname van Delta Maxi Group). Meer in het bijzonder verwacht Delhaize Groep kleinere 
overnames te kunnen doen in Griekenland. 
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» Teleconferentie en Webcast 
 

Het management van Delhaize Groep zal de resultaten van het eerste kwartaal 2011 toelichten tijdens een 
teleconferentie op 4 mei 2011 om 15u00 CET / 09u00 EST. De teleconferentie is toegankelijk op de nummers 
+44 (0)20 7108 6248 (V.K.) of +1 210 795 1098 (V.S.), 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 voedingsdistributeur met activiteiten in zes landen op drie 
continenten. Op het einde van het eerste kwartaal van 2011 bestond het verkoopnetwerk van Delhaize Groep 
uit 2 816 winkels. In 2010 boekte Delhaize Groep EUR 20,8 miljard (USD 27,6 miljard) aan opbrengsten en 
EUR 574 miljoen (USD 762 miljoen) aan nettowinst (deel van de Groep). Eind 2010 stelde Delhaize Groep 
ongeveer 138 600 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 
http://www.delhaizegroep.com. Vragen kunnen verzonden worden naar investor@delhaizegroup.com. 

 

» Financiële kalender  
 
 Gewone en Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering 26 mei 2011 
 Persmededeling – Resultaten tweede kwartaal 2011 5 augustus 2011 
 Persmededeling – Resultaten derde kwartaal 2011 10 november 2011 
 Persmededeling – Opbrengsten vierde kwartaal en boekjaar 2011 12 januari 2012 
 

» Contacten 
 
Geert Verellen: + 32 2 412 83 62                                
Saskia Dheedene: + 32 2 412 96 11 
Steven Vandenbroeke (media): +32 2 412 86 69 
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VERKORTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN DELHAIZE GROEP 
 

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

(in miljoenen EUR) 1ste KW 2011 1ste KW 2010

Opbrengsten 5 044                4 971                
Kostprijs van verkochte goederen (3 754)               (3 696)               
Brutoresultaat 1 290                1 275                

      Brutomarge 25,6% 25,7%
Andere bedrijfsopbrengsten  22                      21                     
Verkoop-, algemene en administratieve kosten (1 090)               (1 056)               
Andere bedrijfskosten (4)                        1                       
Bedrijfsresultaat  218                   241                  

      Bedrijfsmarge 4,3% 4,8%
Financiële kosten (49)                    (53)                    
Opbrengsten uit beleggingen  2                        2                       
Resultaat vóór belastingen en beëindigde activiteiten  171                   190                  
Belastingen (45)                    (60)                    
Nettowinst van voortgezette activiteiten  126                   130                  
Resultaat van beëindigde activiteiten, na belastingen - -
Nettowinst (vóór minderheidsbelangen)  126                   130                  
   Nettowinst toe te rekenen aan minderheidsbelangen - -
   Nettowinst toe te rekenen aan aandeelhouders
   van de Groep (Deel van de Groep in de nettowinst)  126                   130                  

(in EUR, behalve aantal aandelen)
 Deel van de Groep in de nettowinst van
 voortgezette activiteiten: 
   Gewone winst per aandeel 1,25                  1,30                  
   Verwaterde winst per aandeel 1,24                  1,28                  
Deel van de Groep in de nettowinst:
   Gewone winst per aandeel 1,25                  1,29                  
   Verwaterde winst per aandeel 1,24                  1,28                  
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen:
   Gewoon  100 575 017   99 951 474     
   Verwaterd  101 557 886   101 066 851  
Uitgegeven aandelen op het einde van het kwartaal  101 555 281   101 116 569  
Uitstaande aandelen op het einde van het kwartaal  100 548 649   100 128 309  
Gemiddelde USD per EUR wisselkoers 1,3680              1,3829               
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» Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten (niet-geauditeerd)   
 

(in miljoenen EUR) 1ste KW 2011 1ste KW 2010

Nettowinst voor de periode 126                     130                     

     Winst (verlies) op kasstroomafdekking (12)                      15                        

     Reclassificatieaanpassing naar de nettowinst 14                        (14)                      

     (Belasting) voordeel (1)                         -

     Winst (verlies) op kasstroomafdekking, na belastingen 1                         1                         

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

     Reclassificatieaanpassing naar de nettowinst -                           -

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

     Winst (verlies) op omrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten (239)                    239                     

     Reclassificatieaanpassing naar de nettowinst -                           -                           

     Winst (verlies) op omrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten (239)                   239                     

Niet-gerealiseerde resultaten (239)                    241                     
     Toe te rekenen aan minderheidsbelangen -                           -                           

Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

     Bedrag toe te rekenen aan minderheidsbelangen (113)                    371                     
     Bedrag toe te rekenen aan aandeelhouders van de Groep -                           -                           

(113)                    371                     
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» Verkorte geconsolideerde balans (niet-geauditeerd) 
 

(in miljoenen EUR) 31 maart 2011 31 December 2010 31 maart 2010

 Activa
 Vaste activa 7 583                           7 914                           7 658                           
    Goodwill 2 687                           2 828                           2 800                           
    Immateriële vaste activa  601                               634                               606                              
    Materiële vaste activa 3 890                           4 075                           3 918                           
    Vastgoedbeleggingen  57                                 60                                 56                                
    Financiële vaste activa  150                               142                               153                              
    Afgeleide instrumenten  83                                 61                                 78                                
    Overige vaste activa  115                               114                               47                                
 Vlottende activa 2 980                           2 988                           2 667                           
     Voorraden 1 366                           1 460                           1 386                           
     Vorderingen en andere activa  642                               719                               627                              
     Financiële vlottende activa  55                                 46                                 52                                
     Afgeleide instrumenten -                                    5                                   -                                    
     Geldmiddelen en kasequivalenten  917                               758                               602                              
 Totaal activa 10 563                         10 902                         10 325                         

  Passiva
 Totaal eigen vermogen 4 957                           5 069                           4 792                           
     Eigen vermogen, deel van de Groep 4 956                           5 068                           4 775                           
     Minderheidsbelangen  1                                   1                                   17                                
 Langetermijnverplichtingen 3 381                           3 510                           3 264                           
     Langetermijnleningen 1 873                           1 966                           1 999                           
     Financiële leaseverplichtingen  645                               684                               681                              
     Uitgestelde belastingverplichtingen  556                               543                               267                              
     Afgeleide instrumenten  16                                16                                 14                                 
     Voorzieningen  227                               233                               242                              
     Overige langetermijnverplichtingen  64                                 68                                 61                                
 Kortetermijnverplichtingen 2 225                           2 323                           2 269                           
     Kortetermijnleningen  3                                   16                                 40                                
     Kortlopend deel van langetermijnleningen  37                                 40                                 43                                
     Financiële leaseverplichtingen  55                                 57                                 47                                
     Rekening-courantkredieten  4                                  -                                    -                                    
     Handelsschulden 1 469                           1 574                           1 399                           
     Afgeleide instrumenten 4                                   -                                    -                                    
     Overige kortetermijnverplichtingen  653                               636                               740                              
 Totaal passiva 10 563                         10 902                         10 325                         
 USD per EUR wisselkoers 1,4207                         1,3362                         1,3479                          
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» Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht (niet-geauditeerd) 
 

(in miljoenen EUR)

Bedrijfsactiviteiten
Nettoresultaat (vóór minderheidsbelangen)  126  130
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen van materiële en immateriële vast activa – voortgezette activiteiten  141  136
Bijzondere waardeverminderingsverliezen - voortgezette activiteiten  2 -
Belastingen, financiële kosten en opbrengsten uit beleggingen  93  111
Overige niet-kasposten  4  5
Wijzigingen in bedrijfsactiva en -passiva  51 (74)
Betaalde rente (45) (29)
Ontvangen rente  3  3
Betaalde belastingen (4) -
Vermeerdering van de thesaurie voortvloeiend uit 
bedrijfsactiviteiten

 371  282

Investeringsactiviteiten
Bedrijfsovernames (4) (7)

Verwerving van materiële en immateriële activa (investeringen) (117) (82)
Verkoop van materiële en immateriële activa  2  4
Netto-belegging in schuldeffecten (32) (32)
Andere investeringsactiviteiten -  8
Vermindering van de thesaurie voortvloeiend uit 
investeringsactiviteiten

(151) (109)

Cashflow vóór financieringsactiviteiten  220  173
Financieringsactiviteiten
Uitoefening van warrants en aandelenopties  1  18
Inkoop van eigen aandelen (4) (12)
Vervallen borgstellingen  1  1
Leningen (terugbetalingen van leningen) op lange termijn (na (12) (12)
    aftrek van directe financieringskosten)
Leningen (terugbetalingen van leningen) op korte termijn, netto (13) (24)
Afwikkeling van afgeleide instrumenten - (1)
Vermindering van de thesaurie voortvloeiend uit 
financieringsactiviteiten

(27) (30)

Invloed van omrekeningsverschillen (38)  20
Nettovermeerdering van de geldmiddelen 
en kasequivalenten

 155  163

Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode  758  439

Geldmiddelen en kasequivalenten bij het eind van de periode  913 (1)  602

1ste KW 2011 1ste KW 2010

 
 (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 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  1                               -                                1                               
    aandelenopties
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           
 

(in miljoenen EUR, behalve aantal aandelen) Eigen vermogen
Minderheids-

belangen Totaal vermogen
Saldo op 1 januari 2010 4 392                       17                            4 409                       

 Niet-gerealiseerde resultaten 241                          -                                241                          
Nettowinst 130                          -                                130                          

 Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
 voor de periode 371                          -                                371                          
Kapitaalverhogingen 12                            -                                12                            
Inkoop van eigen aandelen (12)                           -                                (12)                           

 Eigen aandelen verkocht in het kader van de uitoefening van 
 aandelenopties 6                               -                                6                               
Bijkomend belastingvoordeel op aandelenopties en restricted shares 2                               -                                2                               
Verloning op basis van aandelen 4                               -                                4                               
Saldo op 31 maart 2010 4 775                        17                           4 792                       

 Uitgegeven aandelen 101 116 569          
 Eigen aandelen  988 260                 
 Uitstaande aandelen 100 128 309           
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» Toelichtingen (niet-geauditeerd) 
 
Algemene informatie 

 
Delhaize Groep is een Belgische internationale voedingsdistributeur met activiteiten in zes 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 
2011 werden goedgekeurd voor publicatie door de Raad van Bestuur op 3 mei 2011. 
 
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 bijgevolg gelezen te worden samen met de 
geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2010. 

 
Voorbereidingsbasis en waarderingsregels  
 

Deze tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten werden opgesteld conform de International 
Accounting Standards (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 indien anders vermeld. 
 
De waarderingsregels die in dit rapport werden toegepast, zijn conform deze toegepast in de 
geconsolideerde jaarrekening 2010 van de Groep, met uitzondering van de toepassing van de volgende 
nieuwe, aangepaste of herziene boekhoudkundige IFRS- en IFRIC-richtlijnen, die vanaf 1 januari 2011 zijn 
toegepast: 
 
 Verbeteringen in IFRS; 

 Herziene IAS 24 Informatieverschaffing over verbonden partijen; 

 Wijzigingen in IAS 32 Classificatie van uitgegeven rechten; 

 Wijzigingen in IFRIC 14 Vooruitbetalingen inzake minimale financieringseis; en 

 IFRIC 19 Aflossing van financiële verplichtingen met eigen-vermogensinstrumenten.  

 
De toepassing van deze nieuwe, gewijzigde of herziene richtlijnen had geen noemenswaardige impact op 
de 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.  
 
Op 3 maart 2011 maakte Delhaize Groep bekend dat zij een overeenkomst heeft ondertekend voor de 
overname van 100% van de distributeur Delta Maxi Group, die aanwezig is in vijf landen in Zuidoost-
Europa, die, in combinatie met het bestaande netwerk van de Groep in Griekenland en Roemenië, van 
Delhaize Groep een leidinggevende distributeur zal maken in Zuidoost-Europa. Kostas Macheras, 
Executive Vice President van Delhaize Groep, werd benoemd tot Chief Executive Officer van Zuidoost-
Europa en is de verantwoordelijke segmentmanager voor deze regio. Om deze verantwoordelijkheden 
weer te geven en de verhoogde regionale focus van de activiteiten van de Groep te weerspiegelen, heeft 
Delhaize Groep in januari 2011 haar interne rapportering aangepast en verschaft nu gesubconsolideerde 
informatie over Zuidoost-Europa (momenteel bestaande uit Griekenland en Roemenië) aan het Executief 
Comité, zijnde de hoofdverantwoordelijke voor operationele beslissingen van de Groep. Bijgevolg heeft 
Delhaize Groep besloten dat Griekenland niet langer een - vrijwillig bekendgemaakt – apart 
rapporteringssegment zal zijn, maar voortaan wordt ondergebracht in het segment “Rest van de Wereld”, 
dat hernoemd werd tot “Zuidoost-Europa en Azië” (ZOE & Azië). Na de geplande afwikkeling van de 
overname van Delta Maxi Group zal deze opgenomen worden in de Zuidoost-Europa subconsolidatie en 
zal dus deel uitmaken van het segment ZOE & Azië. De herziene segmentinformatie vereist door IAS 34 
kan teruggevonden worden op pagina 4 van deze persmededeling en maakt integraal deel uit van deze 
tussentijdse rapportering. 
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In 2010 heeft Delhaize Groep de implementatie van de Amerikaanse organisatorische herstructurering 
van Delhaize America voortgezet. Op 1 maart 2011 werd Ron Hodge gepromoveerd tot CEO van 
Delhaize America en is verantwoordelijk voor alle aspecten van de Amerikaanse activiteiten van Delhaize 
Groep, inclusief operations, corporate functies en gemeenschappelijke diensten. Op hetzelfde moment 
heeft de Groep deze organisatorische en structurele wijziging weerspiegeld in haar interne rapportering. 
Terwijl in het verleden aparte operationele resultaten voor Food Lion, Hannaford en Sweetbay werden 
verschaft aan de hoofdverantwoordelijke voor operationele beslissingen, gebeurt dit sinds januari 2011 
slechts voor Delhaize America als geheel. Bijgevolg, terwijl voorheen de Amerikaanse activiteiten van de 
Groep drie verschillende operationele segmenten vertegenwoordigden, die vervolgens samengevoegd 
werden in één globaal operationeel segment, vertegenwoordigen de Amerikaanse activiteiten van de 
Groep vanaf 2011 slechts één enkel operationeel segment (“Delhaize America”). Deze wijziging heeft 
geen onmiddellijke impact op informatie verschaft als deel van de segmentrapportering van de Groep, 
maar resulteert in een daaruit voortvloeiende wijziging op het niveau waarop goodwill intern word 
opgevolgd door het management, welke vanaf nu ook op het niveau van Delhaize America is.  

 
Bedrijfsovernames 

 
In het eerste kwartaal van 2011 heeft Delhaize Groep verschillende kleine overeenkomsten gesloten, met 
de overname van 7 individuele winkels in Zuidoost-Europa en 2 in België. Deze overnames voldoen aan 
de definitie van een bedrijfscombinatie volgens IFRS 3 en werden overeenkomstig geboekt. Het totale 
getransfereerde bedrag in het eerste kwartaal van 2011 bedroeg EUR 3 miljoen in contanten. Deze 
transacties resulteerden in een stijging van de voorlopige goodwill met EUR 3 miljoen, voornamelijk als 
gevolg van verwachte voordelen voortvloeiend uit de integratie van de winkels in het bestaande 
verkoopnetwerk, de locaties en klantenbestanden van de verschillende overgenomen winkels, allen 
resulterend in synergiën voor de Groep. 
 
Bovendien deed de Groep een laatste betaling van EUR 1 miljoen tijdens het eerste kwartaal van 2011 in 
verband met de overname van winkels in 2010. 
 

» Winst- en verliesrekening 
 
Andere bedrijfsopbrengsten 
 

(in miljoenen EUR) 1ste KW
2011

1ste KW
2010

Huurinkomsten 10                   8                     
Inkomsten uit afvalrecyclage 6                     5                     
Doorfacturaties aan leveranciers 2                     2                     
Winst op verkoop van materiële vaste activa 1                     2                     
Andere 3                     4                     

Totaal 22                   21                    
 
Andere bedrijfskosten 
 

(in miljoenen EUR) 1ste KW
2011

1ste KW
2010

Winkelsluitingen en herstructureringskosten (1)                    4                     
Waardeverminderingsverliezen (2)                    -                      
Verliezen op verkoop van materiële vaste activa (1)                    (1)                    
Andere -                      (2)                    

Totaal (4)                    1                      
 

 

» Balans en kasstroomoverzicht 
 
Investeringen 

 
In het eerste kwartaal van 2011 heeft Delhaize Groep investeringen gedaan voor EUR 117 miljoen, 
waarvan EUR 99 miljoen toevoegingen aan de materiële vaste activa, EUR 17 miljoen aan immateriële 
activa en EUR 1 miljoen aan vastgoedbeleggingen.   
 
Daarnaast heeft Delhaize Groep EUR 9 miljoen aan vaste activa onder financiële lease toegevoegd.  
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De boekwaarde van de overdrachten en buitengebruikstellingen van materiële vaste activa voor dezelfde 
periode was EUR 2 miljoen. 

 
Bijzondere waardevermindering van vaste activa 

 
In het eerste kwartaal van 2011 heeft Delhaize Groep een bijzondere waardevermindering geboekt van 
EUR 2 miljoen, voornamelijk toe te schrijven aan minder goed presterende winkels, in het bijzonder in 
verband met de sluiting van een Bloom-winkel. 
 

Uitgifte en terugkoop van aandelen en terugbetaling van schulden 
 
In het eerste kwartaal van 2011 gaf Delhaize Groep geen nieuwe aandelen uit, kocht 61 339 eigen 
aandelen terug en gebruikte er 43 567 om te voldoen aan de aandelenopties. Eind maart 2011 bezat 
Delhaize Groep 1 006 632 eigen aandelen. 
 
De Groep heeft geen enkele schuld uitgegeven, teruggekocht noch terugbetaald in het eerste kwartaal 
van 2011. 
 
In maart 2011 heeft Delhaize Groep een omruiltransactie afgerond van haar USD 827 miljoen 5.70% 
obligatieschulden met looptijd 2040 (de “Oude Obligaties”) voor zo goed als identieke obligaties 
geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933 (de “Nieuwe Obligaties”). Naar aanleiding van dit 
omruilbod werd voor een totaalbedrag van USD 826 888 000 aan Oude Obligaties ingeruild tegen een 
identiek bedrag aan Nieuwe Obligaties.  
 

Dividenden 
 
De uitbetaling van het brutodividend van EUR 1,72 per aandeel, voorgesteld door de Raad van Bestuur in 
de financiële jaarrekening 2010, is onderhevig aan de goedkeuring door de aandeelhouders tijdens de 
Gewone Algemene Vergadering van 26 mei 2011. 
 

» Voorwaardelijke verplichtingen 
 

Op 11 januari 2010 publiceerde de Commissaris van de Belgische Mededingingsraad een verslag over 
haar onderzoek rond een mogelijke overtreding van Belgische mededingingswetten door een leverancier 
en verschillende distributeurs die actief zijn op de markt van chocoladerepen, chocoladepasta en ander 
snoepgoed. Op 7 april 2011 heeft de Belgische Mededingingsraad echter geoordeeld dat de 
Commissaris de verdedigingsrechten van de verbonden partijen geschonden heeft en heeft de zaak 
verworpen. Het is nu aan de Commissaris om te bepalen of en hoe de zaak zal verdergezet worden. 
 
In februari 2011 vernam Delhaize Groep dat sommige voormalige Griekse aandeelhouders van Alfa Beta 
Vassilopoulos S.A., die samen 7% van de aandelen van Alfa Beta aanhielden, een klacht hebben 
ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg van Athene betreffende de prijs betaald door Delhaize 
Groep tijdens de uitkoopprocedure die was goedgekeurd door de Hellenic Capital Markets Commission. 
Delhaize Groep is ervan overtuigd dat het uitkooprecht uitgevoerd en afgewikkeld werd in 
overeenstemming met alle juridische en regulatorische vereisten. Delhaize Groep zal zich met alle macht 
verdedigen tegen deze klacht. De eerste hoorzitting is gepland voor oktober 2013. 
 
Andere voorwaardelijke verplichtingen blijven quasi ongewijzigd in vergelijking met deze beschreven in 
Toelichting 34 op pagina 138 van het jaarverslag 2010. 

 

» Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 
 

 
In april 2011 hebben extreme weersomstandigheden in het zuidoosten van de V.S., onder andere 
tornado’s, schade aangericht aan een distributiecentrum van Delhaize Groep in Dunn, North Carolina, 
alsook aan verschillende Food Lion winkels. Het distributiecentrum van Dunn is momenteel gesloten. 
Food Lion heeft de rampherstelplannen toegepast die eerder werden ingevoerd en was in staat de 
winkels te blijven bevoorraden waar voorheen door het distributiecentrum van Dunn werd geleverd, aan 
de hand van andere distributiecentra. Delhaize Groep is de schade aan het distributiecentrum en de 
winkels nog aan het opmeten en verwacht dat het merendeel van de schade door verzekeringen gedekt 
wordt . 
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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 
2010 

Eind 1ste KW
2011 

Wijziging 1ste KW 
2011 

Eind 2011 
gepland 

Verenigde Staten 1 627 1 635 +8  
België  805 806 +1  
Griekenland  223 225 +2
Roemenië 72 76 +4  
Indonesië 73 74 +1  
Totaal  2 800 2 816 +16 2 915-2 925 

 

» Berekening organische opbrengstengroei 
 

(in miljoenen EUR) 1ste KW 2011 1ste KW 2010 % Wijziging

Opbrengsten   5 044                    4 971                     1,5%

     Effect van wisselkoersen (37)

Opbrengsten aan ongewijzigde 
wisselkoersen   5 007                    4 971                     0,7%

     Desinvesteringen -

     Overnames -

Organische opbrengstengroei   5 007                    4 971                     0,7%  
 

» 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 
beschouwd worden voor het onderliggende bedrijfsresultaat. De volgende tabel geeft een aansluiting 
tussen de bedrijfswinst zoals gerapporteerd en de onderliggende bedrijfswinst voor de vier kwartalen in 
het boekjaar 2010 alsook voor het eerste kwartaal van 2011.  

Aan 
actuele
wissel-
koersen

Aan 
ongewijzigde 

wissel-
koersen

Q1 2011/2010

(in miljoenen EUR)
1ste KW 

2010
2de KW 
2010

3de KW 
2010

4de 

KW 
2010

Boekjaar 
2010

1ste KW
2011

1ste KW 
2011

Aan 
actuele 
wissel-
koersen

Aan 
ongewizigde 

wissel-
koersen

Bedrijfswinst (zoals gerapporteerd)  241  227  249  307 1 024  218  216 -9,4% -10,1%
Bedrijfsmarge 4,8% 4,3% 4,7% 5,9% 4,9% 4,3% 4,3%

te vermeerderen/(te verminderen) met:
Waardeverminderingsverliezen op vaste activa (terugnames) -  1  3  10  14  2  2
Herstructureringskosten (terugnames) (4) - - - (4) - -
Kosten voor winkelsluitingen (terugnames) - -  3 (1)  2  1  1
(Winst)/verlies op de verkoop van vaste activa (1) -  1 (1) (1) - -
Andere -  5 - -  5  1  1
Onderliggende bedrijfswinst  236  233  256  315 1 040  222  220 -6,0% -6,7%

Onderliggende bedrijfsmarge 4,7% 4,4% 4,8% 6,0% 5,0% 4,4% 4,4%

Aan actuele wisselkoersen
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Het eerste kwartaal van 2011 werd beïnvloed door waardeverminderingsverliezen en kosten voor 
winkelsluitingen, voornamelijk in verband met de sluiting van een Bloom winkel en door versnelde 
afschrijvingen bij 15 andere Bloom-winkels die later dit jaar naar Food Lion-winkels zullen geconverteerd 
worden (EUR 1 miljoen weergegeven in “Andere”). Het eerste kwartaal van 2010 was voornamelijk 
beïnvloed door een terugname van EUR 4 miljoen op voorzieningen voor winkelsluitingen en 
herstructurering, geboekt in het vierde kwartaal van 2009. De opzegvergoedingen voor een lid van het 
Uitvoerend Management van EUR 5 miljoen werden opgenomen in “Andere” in het tweede kwartaal van 
2010. 
 

» Berekening vrije kasstroom 
 

1ste KW 2011 1ste KW 2010

   371                    282              

(151)                   (109)                

32                      32                    

Vrije kasstroom 252                    205                 

(in miljoenen EUR)

Vermeerdering van de thesaurie voortvloeiend uit 
bedrijfsactiviteiten

Vermindering van de thesaurie voortvloeiend uit 
investeringsactiviteiten 

Netto beleggingen in schuldeffecten

 
 

» Berekening van de nettoschuld 
 

(in miljoenen EUR, behalve nettoschuld 
tegenover eigen vermogensratio)

31 maart 2011 31 December 2010 31 maart 2010

 Financiële langetermijnverplichtingen 2 518                           2 650                           2 680                           
 Financiële kortetermijnverplichtingen 99                                 113                               130                               
 Afgeleide passiva 20                                  16                                 14                                
 Afgeleide activa (83)                                (66)                                (78)                                
 Beleggingen in effecten - lange termijn (134)                             (125)                             (136)                             
 Beleggingen in effecten - korte termijn (53)                                (43)                                (44)                                
 Geldmiddelen en kasequivalenten (917)                             (758)                             (602)                             

Nettoschuld 1 450                           1 787                           1 964                           
 Nettoschuld tegenover eigen vermogensratio 29,3% 35,3% 41,0%  
 

» Berekening aan ongewijzigde wisselkoersen 
 

(in miljoenen EUR, 
behalve bedragen per aandeel)

1ste KW 2010

Aan 
actuele 
wissel-

koersen

Effect van 
wissel-

koersen

Aan 
ongewijzigde 

wisselkoersen

Aan 
actuele 
wissel-

koersen

Aan 
actuele 
wissel-

koersen

Aan 
ongewijzigde 

wisselkoersen

Opbrengsten        5 044                   (37)                5 007                           4 971 1,5% 0,7%

Bedrijfsresultaat           218                     (2)                    216                              241 -9,4% -10,1%

Nettoresultaat voortgezette activiteiten           126                     (1)                    125                              130 -3,2% -3,9%

Gewoon nettoresultaat 

van voortgezette activiteiten per aandeel          1,25                (0,01)                   1,24                             1,30 -3,6% -4,2%

Nettoresultaat (deel van de Groep)           126                     (1)                    125                              130 -2,9% -3,6%

Gewoon nettoresultaat per aandeel          1,25                (0,01)                   1,24                             1,29 -3,5% -4,2%

Vrije cashflow           252                     (4)                    248                              205 22,4% 21,1%

(in miljoenen EUR) 31 December 2010

Nettoschuld        1 450                       0                1 450 1 787                         -18,8% -18,8%

31 maart 2011 Wijziging

1ste KW 2011 2011/2010
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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 Stéfan Descheemaeker, Chief Financial Officer van Delhaize Groep, verklaren dat, voor 
zover hen bekend: 

 
a) deze verkorte geconsolideerde financiële staten voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2011, die zijn 
opgesteld overeenkomstig de International Financial Reporting Standards (“IFRS”), een getrouw beeld 
weergeven van het vermogen, van de geconsolideerde financiële positie en van de geconsolideerde resultaten 
van Delhaize Groep en haar in de consolidatie opgenomen dochterondernemingen; 
b) dit tussentijds financieel 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 2011 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, 3 mei 2011 
 
Pierre-Olivier Beckers        Stéfan Descheemaeker 
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 
verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, de verkorte 
geconsolideerde balans, het verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht, het verkort geconsolideerd 
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 2011. De 
Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en het getrouw 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 beperkt nazicht van de tussentijdse financiële informatie werd verricht overeenkomstig de in België 
geldende controleaanbevelingen i.v.m. het beperkt 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 beperkt 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 2011 niet is 
opgesteld overeenkomstig IAS 34, “Tussentijdse financiële verslaggeving” zoals aanvaard door de EU. 
 

RISICO’S 
 
Conform artikel 13 van 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 67 tot 71 van het jaarverslag 2010. 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 kenmerkend beschouwd voor de 
bedrijfsprestaties van de Groep voor de periode. 

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

 SKU: Stock Keeping Unit 
 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, verklaringen omtrent de geplande overname van Delta Maxi, verwachte kostenbesparingen onder het New 
Game Plan, strategische overnames, toekomstige strategieën en de verwachte voordelen van deze strategieën. 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, het 
niet voldoen van de afhandelingsvoorwaarden van de Delta Maxi-transactie, 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 U.S. Securities and Exchange Commission. Deze risicofactoren 
zijn in dit document bij 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, of om correcties aan te brengen om toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen weer te geven. 


