VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS
DELHAIZE EN CIE “DE LEEUW” (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET
BOEKJAAR 2006
In lijn met het Belgische Wetboek Vennootschappen en de statuten van de onderneming vindt u hieronder
het jaarverslag over de activiteiten van Delhaize Groep NV (hierna “de onderneming”, “Delhaize Groep”,
“de Groep” en “Delhaize Groep NV” genoemd) over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006. De
jaarrekening is als bijlage aan dit verslag toegevoegd.
A. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING
A.1. TOELICHTING BIJ DE BALANS
Oprichtingskosten:
De oprichtingskosten daalden met EUR 1,1 miljoen ten gevolge van afschrijvingen van kosten
verbonden aan de uitgifte van converteerbare obligaties in 2004.
Immateriële en materiële vaste activa:
De toename van de immateriële vaste activa vloeit voornamelijk voort uit investeringen in software en
de aankoop van het handelsfonds van Vangeelder NV en Wilmart NV, twee vennootschappen die deel
uitmaken van de Groep Cash Fresh.
De stijging van de materiële vaste activa is voornamelijk het gevolg van investeringen tijdens het
boekjaar in winkelvernieuwingen alsook van investeringen in informatica-uitrusting en de bouw van het
nieuwe distributiecentrum voor verse producten te Zellik, deels gecompenseerd door geboekte
afschrijvingen.
Financiële vaste activa:
De stijging van de financiële vaste activa is hoofdzakelijk het gevolg van een stijging als gevolg van een
kapitaalverhoging bij Delhaize The Lion Coordination Center NV voor een totaal bedrag van EUR 100
miljoen.
Voorraden:
Er waren geen noemenswaardige wijzigingen in de voorraden tegenover het vorige boekjaar.
Vorderingen op ten hoogste één jaar:
De stijging van de handelsvorderingen is vooral het gevolg van de groei van de groothandelsactiviteiten
van de onderneming, bedragen te ontvangen van leveranciers en de ontwikkeling van de activiteiten in
het Groothertogdom Luxemburg en Duitsland.
De daling van de andere vorderingen is voornamelijk toe te schrijven aan de daling van de vordering
tegenover de belastingadministratie als gevolg van de belastingen op het resultaat van het boekjaar en
een daling van het saldo van de lopende rekening van de onderneming met Delhaize The Lion
Coordination Center NV.
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Geldbeleggingen:
Tijdens het boekjaar kocht de onderneming eigen aandelen voor een bedrag van EUR 21,1 miljoen. Zij
verkocht ook eigen aandelen voor een bedrag van EUR 1,3 miljoen in het kader van de uitoefening van
aandelenopties toegekend aan kaderleden van de Groep en haar dochterondernemingen.
Kapitaal en reserves:
De stijging van het kapitaal en de uitgiftepremies is het gevolg van de uitoefening in 2006 van warrants
toegekend aan kaderleden van de Groep en haar dochterondernemingen.
Financiële schulden:
De daling van de financiële langetermijnschulden is voornamelijk het gevolg van de reclassificatie naar
kortetermijnschulden van het deel van deze schulden dat in 2007 vervalt.
Handelsschulden:
De stijging van de leveranciersschulden is het gevolg van de groei van de klein- en
groothandelsactiviteiten van de onderneming.
A.2. TOELICHTING BIJ DE RESULTATENREKENING
De totale omzet steeg met 4,7%, van EUR 3,8 miljard in 2005 tot EUR 4,0 miljard in 2006, wat leidde
tot een stijging van het marktaandeel. Deze stijging werd ondersteund door een uitbreiding van het ons
geïntegreerde winkelnetwerk (3 supermarkten, 3 City-winkels en 5 Di-winkels), waardoor het totale
aantal geïntegreerde winkels eind 2006 op 239 kwam.
Het bedrijfsresultaat verminderde van EUR 117,4 miljoen in 2005 tot EUR 102,2 miljoen in 2006 als
gevolg van hogere kosten voor diensten en diverse goederen (+EUR 17,0 miljoen) en een toename van
de arbeidskosten met 4,7% ten gevolge van wettelijke indexeringen van de loonniveaus en de stijging
van het gemiddelde aantal werknemers in 2006. De kosten voor diensten en diverse goederen namen
voornamelijk toe als gevolg van een stijging van de kosten van diensten door derden en hogere transport, huur- en andere overheadkosten.
Het netto financiële resultaat verbeterde voornamelijk ingevolge een aanzienlijk hoger dividend
ontvangen van Delhaize America en het feit dat Delhaize The Lion Coordination Center NV in
tegenstelling tot vorig jaar een interimdividend toekende. De rentelasten verhoogden licht ten gevolge
van de stijging van het aantal transacties met betrekking tot korte termijnleningen en hogere gemiddelde
rentevoeten in 2006.
De te bestemmen nettowinst bedroeg EUR 145,8 miljoen, tegenover EUR 80,8 miljoen in 2005.
A.3. RESULTAATSBESTEMMING VOOR HET BOEKJAAR 2006
De volgende verdeling van de beschikbare winst van EUR 145,8 miljoen zal aan de Gewone Algemene
Vergadering worden voorgesteld:
1. EUR 33,2 miljoen zal worden overgedragen;
2. EUR 0,1 miljoen zal worden toegevoegd aan de wettelijke reserve;
3. Op de Gewone Algemene Vergadering van 24 mei 2007 zal de Raad van Bestuur voorstellen een
brutodividend van EUR 1,32 per aandeel uit te betalen. Het totale bedrag van het dividend voor alle
uitstaande aandelen op de datum van vaststelling van de jaarrekening door de Raad van Bestuur,
namelijk 14 maart 2007, bedraagt bijgevolg EUR 127,8 miljoen. Als gevolg van de uitoefening van
warrants uitgegeven in het kader van het Delhaize Group 2002 Stock Incentive Plan is het mogelijk
dat de Groep nieuwe aandelen moet uitgeven met coupon nr. 45 aangehecht, en dit tussen de datum
van de vaststelling van de jaarrekening door de Raad van Bestuur op 14 maart 2007 en de datum van
de goedkeuring door de Gewone Algemene Vergadering op 24 mei 2007. De Raad van Bestuur zal
op de Gewone Algemene Vergadering van 24 mei 2007 het totale aantal aandelen die recht geven op
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een dividend voor het jaar 2006 meedelen en het finale totaalbedrag van het dividend voorleggen ter
goedkeuring. De jaarrekening over 2006 zal overeenkomstig worden gewijzigd.

B. INFORMATIE OVER DE COMMISSARIS
De externe audit van Delhaize Groep NV wordt tot de Gewone Algemene Vergadering in 2008 uitgevoerd
door Deloitte Reviseurs d’Entreprises/Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Philip Maeyaert.
Verloning van de Commissaris voor diensten met betrekking tot 2006
De volgende tabel geeft een overzicht van de verloning van de Commissaris en de aan hem verbonden
vennootschappen met betrekking tot diensten in verband met boekjaar 2006 aan Delhaize Groep NV.

(in EUR)
2006
1
a. Statutaire Audit Delhaize Groep NV
426.650
1
b. Audit van geconsolideerde financiële rekeningen
207.800
Subtotaal a,b (vergoeding zoals goedgekeurd door de
aandeelhouders op de Gewone Algemene Vergadering van 24
634.450
mei 2006)
81.600
c. Omzetting naar Amerikaanse boekhoudprincipes (US GAAP)
d. Andere wettelijk vereiste diensten
7.400
Subtotaal c, d
89.000
e. Adviezen en overige niet-recurrente auditdiensten
25.120
f. Fiscale diensten
0
Subtotaal e, f
25.120
TOTAAL
748.570
(1) Met inbegrip van de erelonen voor beperkte auditcontroles van financiële kwartaal- en halfjaarlijkse
informatie.
Aangezien Delhaize Groep effecten heeft die geregistreerd zijn bij de U.S. Securities and Exchange
Commission, moet de onderneming volgende documenten voorbereiden: een beheersverslag over de
doeltreffendheid van de interne controle op de financiële verslaggeving van de onderneming, de attestatie
van de Commissaris van de onderneming omtrent dit beheersverslag en de beoordeling van de Commissaris
over de effectiviteit van de interne controle op de verslaggeving van de financiële resultaten, met aanvang
van het jaarverslag van de onderneming in de vorm van Form 20-F voor het jaar dat op 31 december 2006
wordt afgesloten, zoals uiteengezet in Section 404 van de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act van 2002 en de
regels die deze wet uitvoeren. Dit heeft de erelonen van de Commissaris voor 2006 beïnvloed en verklaart
een deel van de erelonen van de Commissaris voor de “Statutaire audit Delhaize Groep NV” en de “Audit
van de geconsolideerde financiële rekeningen” in 2006.
Het Auditcomité heeft toezicht gehouden op de onafhankelijkheid van de Commissaris overeenkomstig de
pre-approval policy, die strikte procedures oplegt voor de goedkeuring van non-auditdiensten geleverd door
de Commissaris.
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C. INFORMATIE OMTRENT WIJZIGINGEN VAN HET KAPITAAL
C.1. KAPITAAL
Op 31 december 2006 bedroeg het maatschappelijk kapitaal van Delhaize Groep NV EUR 48.228.462,00
vertegenwoordigd door 96.456.924 gewone aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Eind 2005
bedroeg het maatschappelijk kapitaal EUR 47.352.531,00, vertegenwoordigd door 94.705.062 gewone
aandelen.
Op 31 december 2006 bedroeg het aantal uitstaande aandelen van Delhaize Groep, inclusief eigen aandelen,
96.456.924. Het gewogen gemiddelde aantal aandelen van Delhaize Groep, zonder eigen aandelen, bedroeg
in 2006 94.938.517.

C.2. AANMOEDIGINGSPLANNEN VAN DELHAIZE GROEP OP BASIS VAN
DELHAIZE GROEPAANDELEN
Delhaize Groep biedt bepaalde van haar kaderleden aanmoedigingsplannen op basis van aandelen aan:
aandelenoptie- en warrantplannen aan medewerkers van haar niet-Amerikaanse operationele
ondernemingen en aanmoedigingsplannen gebaseerd op aandelenopties, warrants en restricted stock
units aan medewerkers van Amerikaanse operationele ondernemingen.
Onder de warrantplannen resulteert de uitoefening door de medewerkers in de creatie van een nieuw
aandeel. De aandelenoptieplannen en restricted stock-plannen zijn gebaseerd op bestaande aandelen.
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De onderstaande tabel geeft de verschillende aanmoedigingsplannen weer op 31 december 2006:
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C.3. TOEGESTAAN KAPITAAL
Zoals goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 mei 2002, heeft de Raad van
Bestuur van Delhaize Groep de toestemming om, voor een periode van 5 jaar, die vervalt in juni 2007,
binnen de wettelijke beperkingen, het kapitaal van Delhaize Groep te verhogen of converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven, wat kan leiden tot een verdere verhoging van het
maatschappelijke kapitaal met een maximum van EUR 46,2 miljoen. Dit komt overeen met ongeveer
92,4 miljoen aandelen. De kapitaalverhoging onder deze toelating kan gebeuren door de inbreng van
geld, de inbreng in natura, voor zover wettelijk toegestaan, of door de incorporatie van beschikbare of
onbeschikbare reserves of van de rekening “Uitgiftepremie”. In geval van dergelijke kapitaalverhoging
heeft de Raad van Bestuur van Delhaize Groep de toestemming om het voorkeurrecht van de
aandeelhouders van Delhaize Groep binnen de limieten van de wet te beperken of op te heffen.
In 2006 gaf Delhaize Groep 1.751.862 gewone aandelen uit ter waarde van EUR 99,5 miljoen. Eind
2006 had de Raad van Bestuur, na verschillende aanwendingen van de toelating die in 2002 was
toegekend, nog de toestemming om kapitaalverhogingen door te voeren voor een maximumbedrag van
ongeveer EUR 38,6 miljoen, wat overeenkomt met ongeveer 77,2 miljoen aandelen.
Voor zover wettelijk toegestaan heeft de Raad van Bestuur ook de toestemming om het kapitaal te
verhogen nadat hij op de hoogte werd gesteld van een openbaar overnamebod op de onderneming. In dit
geval is de Raad van Bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders te
beperken of op te heffen, zelfs ten gunste van specifieke personen. Deze toelating werd aan de Raad van
Bestuur verleend voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van de Buitengewone Algemene
Vergadering van 26 mei 2005. De toelating kan volgens de wettelijke bepalingen en voorwaarden
vernieuwd worden.

C.4. INKOOP EN OVERDRACHT VAN EIGEN AANDELEN
Zoals goedgekeurd tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 mei 2005, is de Raad van
Bestuur van Delhaize Groep gemachtigd om, voor een periode van 3 jaar, die vervalt in juni 2008,
gewone aandelen van Delhaize Groep te kopen wanneer deze aankoop nodig is om een ernstig en
dreigend nadeel voor Delhaize Groep af te wenden.
Bovendien hebben de aandeelhouders tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 mei 2006
de Raad van Bestuur gemachtigd om, in afwezigheid van een ernstig en dreigend nadeel, maximum 10%
van de uitstaande aandelen van Delhaize Groep te kopen tegen een minimumprijs van EUR 1,00 en een
maximumprijs van niet meer dan 20% boven de hoogste slotkoers van het Delhaize Groep-aandeel op
Euronext Brussel tijdens de 20 beursdagen die de aankoop voorafgaan. Deze toestemming, die werd
toegekend voor een periode van 18 maanden, vervangt deze van mei 2005. Deze toestemming heeft ook
betrekking op de inkoop van aandelen van de onderneming door een of meerdere dochterondernemingen
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van de onderneming, zoals vastgelegd door de wettelijke bepalingen inzake de verwerving van aandelen
van de onderneming door dochterondernemingen.
In mei 2004 gaf de Raad van Bestuur goedkeuring om van tijd tot tijd op de open markt eigen aandelen
of ADR’s aan te kopen voor een maximumbedrag van EUR 200 miljoen, conform de geldende
wetgeving en onderworpen aan en binnen de grenzen van een bestaande goedkeuring van de
aandeelhouders aan de Raad van Bestuur, om te voldoen aan uitoefeningen onder de
aandelenoptieplannen die Delhaize Groep haar medewerkers aanbiedt. Voor deze aankopen van eigen
aandelen of ADR’s werd geen tijdslimiet bepaald.
In 2006 kocht Delhaize Groep NV 330.000 aandelen van Delhaize Groep (met een nominale waarde van
EUR 0,50 elk) in, en dit voor een totaalbedrag van EUR 21,1 miljoen, wat ongeveer 0,34% van het
kapitaal van Delhaize Groep vertegenwoordigt, en droeg ze 25.600 aandelen over voor uitoefening van
aandelenopties toegekend aan medewerkers van niet-Amerikaanse dochterondernemingen. Bijgevolg
beschikte het management van Delhaize Groep NV eind 2006 over een resterende toestemming voor de
inkoop van eigen aandelen of ADR’s voor een maximumbedrag van EUR 169,1 miljoen onderworpen
aan en binnen de grenzen van een bestaande goedkeuring van de aandeelhouders aan de Raad van
Bestuur.
Daarnaast kocht Delhaize America in 2006 151.400 ADR’s van Delhaize Groep voor een totaalbedrag
van USD 11,5 miljoen (EUR 9,2 miljoen), of ongeveer 0,16% van het kapitaal van Delhaize Groep op
31 december 2006. 132.787 ADR’s werden overgedragen voor de uitoefening van aandelenopties
toegekend aan Amerikaanse kaderleden onder het Delhaize America 2000 Stock Incentive Plan en het
Delhaize America 2002 Restricted Stock Unit Plan.
Eind 2006 bezat Delhaize Groep 918.599 eigen aandelen (incl. ADR’s), waarvan 437.199 vóór 2006
waren ingekocht, goed voor ongeveer 0,95% van het kapitaal van Delhaize Groep NV.
Delhaize Groep heeft een Belgische kredietinstelling een discretionair mandaat (het “Mandaat”) gegeven
voor de inkoop van 400.000 aandelen van Delhaize Groep op Euronext Brussel tussen 15 december
2006 en 24 november 2007, en dit voor de uitoefening van aandelenopties door kaderleden van nietAmerikaanse operationele ondernemingen. Deze kredietinstelling neemt haar beslissingen voor de
inkoop van aandelen van Delhaize Groep in overeenstemming met de richtlijnen uiteengezet in het
Mandaat, onafhankelijk van verdere instructies van Delhaize Groep en zonder invloed van Delhaize
Groep op de timing van de inkopen. De kredietinstelling kan enkel aandelen kopen wanneer het aantal
aandelen van Delhaize Groep dat bij een bank in bewaring is gegeven onder een bepaalde limiet valt, die
bepaald wordt in het Mandaat. Delhaize Groep voorziet af en toe zelf eigen aandelen in te kopen naast
de inkoop van aandelen in haar opdracht in het kader van het Mandaat.
Daarnaast heeft Delhaize America in 2006 een Amerikaanse financiële instelling belast met de inkoop
van maximum 225.000 ADR’s van Delhaize Groep op de New York Stock Exchange, en dit gedurende
een periode van maximum één jaar vanaf 31 augustus 2006. Deze verbintenis werd aangegaan voor de
uitoefening van bepaalde aandelenopties verleend aan medewerkers van Amerikaanse
dochterondernemingen van Delhaize Groep en bepaalde restricted stock unit awards toegekend aan
Amerikaanse kaderleden. Deze financiële instelling neemt haar beslissingen voor de inkoop van ADR’s
onder deze overeenkomst conform de richtlijnen weergegeven in het inkoopplan voor eigen aandelen,
onafhankelijk van verdere instructies van Delhaize America. Het inkoopplan voor eigen aandelen kan op
elk moment door Delhaize America beëindigd worden.
D. BELANGRIJKE RECENTE GEBEURTENISSEN
In maart 2007 bereikte Delhaize Groep een bindend akkoord voor de verkoop van Di, haar Belgische
schoonheids- en verzorgingsketen, aan Parma Gestion, een dochteronderneming van Distripar, zelf een
onderdeel van CNP/NPM. De overeenkomst voorziet de verkoop van de activiteiten van Di voor een bedrag,
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onderworpen aan contractuele aanpassingen, van EUR 33,4 miljoen in liquide middelen. De invloed van de
desinvestering op de huidige winstgevendheid van Delhaize België zal gering zijn. Eind 2006 bestond het
Di-netwerk uit 90 geïntegreerde en 42 gefranchiseerde winkels, die EUR 95,5 miljoen bijdroegen tot de
netto-omzet en andere opbrengsten van Delhaize Groep.
In maart 2007 maakte Delhaize Groep bekend dat zij van plan is wederzijdse garanties in te voeren tussen
Delhaize Groep NV en Delhaize America. De wederzijdse garanties op de financiële schulden van de
ondernemingen zullen de integratie van Delhaize Groep ondersteunen en haar financiële flexibiliteit
verhogen. De invoering van wederzijdse garanties mag geen negatieve invloed hebben op de kredietratings
en -vooruitzichten van Delhaize America en hangt af van het verkrijgen van kredietratings voor Delhaize
Groep NV van Moody’s en Standard & Poor’s die minstens even hoog zijn als de huidige kredietratings en vooruitzichten van Delhaize America. Momenteel is Delhaize America de enige onderneming van Delhaize
Groep met kredietratings
E. INFORMATIE OVER ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
De onderneming heeft geen dergelijke activiteiten.
F. INFORMATIE OVER BIJKANTOREN
Eind 2006 baatte de onderneming 239 eigen winkels uit, tegenover 228 eind 2005.
G. AFGELEIDE FINANCIELE INSTRUMENTEN
In 2006 werden door Delhaize Groep NV geen afgeleide financiële instrumenten uitgegeven of gekocht.
H. RISICOFACTOREN
De hieronder vermelde risico’s zijn deze van toepassing op Delhaize Groep NV en haar
dochterondernemingen. De impact van deze risico’s op de financiële toestand, resultaten en kaspositie
van de onderneming kan verschillend zijn voor de statutaire verslaggeving van Delhaize Groep NV en
voor de verslaggeving over de geconsolideerde jaarrekening. Bepaalde risico’s kunnen in de statutaire
verslaggeving mogelijkerwijs een impact hebben op de participaties in dochterondernemingen, zoals de
afschrijving van de investeringen in dochterondernemingen, of op de realiseerbaarheid van vorderingen
op de dochterondernemingen, de afschrijving van vorderingen. Risico’s op het niveau van de
dochterondernemingen hebben een rechtstreekse impact op de geconsolideerde jaarrekening.
Er kunnen bijkomende risico’s zijn waarvan de Groep zich niet bewust is. Er kunnen ook risico’s zijn
waarvan Delhaize Groep nu denkt dat ze beperkt zijn, maar die uiteindelijk een aanzienlijk negatief
effect kunnen hebben.

Wisselkoersrisico’s
De activiteiten van Delhaize Groep bevinden zich hoofdzakelijk in de V.S. en België en in mindere
mate in andere delen van Europa en in Zuidoost-Azië. De bedrijfsresultaten en de fi nanciële positie van
elk van de ondernemingen van Delhaize Groep buiten de eurozone worden geboekt in de betrokken
lokale munteenheid en dan omgezet naar euro aan de toepasselijke wisselkoers voor opname in de
geconsolideerde jaarrekening van de Groep. Wisselkoersschommelingen tussen deze munteenheden en
de euro kunnen een aanzienlijk negatief effect hebben op de geconsolideerde jaarrekening van de Groep
die opgesteld is in euro.
Omdat een aanzienlijk deel van haar activa, verplichtingen en bedrijfsresultaten uitgedrukt zijn in U.S.
dollar, is Delhaize Groep in het bijzonder blootgesteld aan schommelingen in de waarde van de U.S.
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dollar tegenover de euro. De Groep dekt zich niet in tegen deze blootstelling. In 2006 zou een wijziging
van 1 dollarcent in de wisselkoers tegenover de euro de netto-omzet en andere opbrengsten van
Delhaize Groep met 0,9% of EUR 172,9 miljoen beïnvloed hebben, het bedrijfsresultaat met 1,0% of
EUR 9,6 miljoen en het nettoresultaat met 1,2% of EUR 4,1 miljoen.
Transacties die zouden kunnen resulteren in wisselkoersrisico’s voor Delhaize Groep zijn de dividenden
die de Amerikaanse operationele ondernemingen aan de Belgische moedervennootschap betalen. Indien
nodig sluit de Groep overeenkomsten af om zich in verband met deze dividendbetalingen in te dekken
tegen wisselkoersrisico’s tussen de datum waarop het dividend verklaard wordt en de datum van
betaling. Langetermijnbewegingen in de wisselkoers van de U.S. dollar tegenover de euro kunnen een
aanzienlijke negatieve impact hebben op de betaling van het dividend van de Groep dat in euro wordt
uitgedrukt.
Bijkomende
wisselkoersrisico’s
ontstaan
wanneer
de
moedervennootschap
of
financieringsvennootschappen van Delhaize Groep dochterondernemingen van de Groep financieren in
hun locale munteenheid. Intra-Groepleningen met verschillende valuta worden in het algemeen volledig
gedekt door het gebruik van termijncontracten of wisselkoersswaps (zie Toelichting 19 bij de
jaarrekening in het jaarverslag van Delhaize Groep over 2006, “Afgeleide instrumenten”, p. 81). In de
meeste gevallen ontlenen de ondernemingen van de Groep echter in hun locale munt.
Rentevoetrisico’s
Delhaize Groep beheert haar rentevoetrisico met de bedoeling een optimaal evenwicht te vinden tussen
de kostprijs van haar leningen en het beheer van de impact van rentevoetschommelingen op winst en
kasstromen. De Groep beheert haar schulden en algemene financieringsstrategie door gebruik te maken
van een combinatie van korte-, middellange- en langetermijnschulden. In het kader van het beheer van
haar rentevoetrisico’s sluit de Groep van tijd tot tijd rentevoetswapovereenkomsten af (zie Toelichting
19 bij de jaarrekening, “Afgeleide instrumenten”, p. 81).
De dagelijkse behoefte aan bedrijfskapitaal wordt normaal gefinancierd met operationele kasstromen en
door de aanwending van verschillende toegewezen en niet-toegewezen kredietlijnen en commercial
paper-programma’s. Deze korte- en middellangetermijnovereenkomsten worden meestal afgesloten aan
de interbancaire rentevoet op de datum van opname, vermeerderd met een vooraf bepaalde marge, of
aan de marktrentevoeten zoals opgegeven door de banken.
De verhouding tussen schulden met een vaste en een variabele rentevoet is vastgelegd in beleidslijnen.
Eind 2006 stond 86,7% van de financiële schulden van de Groep uit aan vaste en 13,3% aan variabele
rentevoeten. Het grote aandeel vastrentende schulden kan Delhaize Groep in een nadelige concurrentiele
positie brengen als de marktrentevoeten voor een lange periode onder de gemiddelde kostprijs van haar
schulden dalen.
Liquiditeitsrisico’s
Om over voldoende middelen te beschikken doorheen elke economische of conjunctuurcyclus, volgt
Delhaize Groep de hoeveelheid kortetermijnmiddelen en de verhouding van kortetermijnmiddelen
tegenover haar totale schulden nauwlettend op, evenals de samenstelling van de totale schuld en de
beschikbaarheid van toegewezen kredietlijnen in verhouding tot het niveau van de uitstaande
kortetermijnschulden. Het beleid van de Groep bestaat erin de operationele ondernemingen te
financieren door een combinatie van ingehouden winsten, externe leningen en kapitaalbijdragen en
leningen van de moedervennootschap en de financieringsondernemingen van de Groep.
Eind 2006 had Delhaize Groep EUR 101,8 miljoen aan kortetermijnleningen, terwijl geldmiddelen en
kasequivalenten EUR 304,8 miljoen bedroegen.
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In april 2005 sloot Delhaize America, de grootste dochteronderneming van Delhaize Groep, een
doorlopende ongewaarborgde kredietlijn van USD 500 miljoen af voor 5 jaar. Op 31 december 2006
had Delhaize America uitstaande leningen ten belope van USD 120,0 miljoen onder deze kredietlijn.
Eind 2006 was ongeveer USD 46,7 miljoen van het toegewezen bedrag gebruikt voor de garantie van
kredietbrieven. Daarnaast had Delhaize America eind 2006 USD 14,0 miljoen leningen onder andere
kredietovereenkomsten.
Delhaize Groep NV, de moedervennootschap, had eind 2006 een programma voor thesauriebewijzen ten
belope van EUR 500 miljoen. Onder dit programma had ze eind 2006 EUR 50,0 miljoen uitstaan.
Bovendien had Delhaize Groep via haar verschillende ondernemingen voor ongeveer EUR 275,0
miljoen toegewezen bilaterale kredietlijnen in Europa en Azië. Eind 2006 had de Groep onder deze
toegewezen bilaterale kredietlijnen geen leningen uitstaan.
Delhaize Groep heeft geen kredietrating van een ratingagentschap. Delhaize America, heeft een
kredietrating van Moody’s Investors Services en van Standard & Poor’s Ratings Services. In september
2005 wijzigde Moody’s Investors Services, dat Delhaize America een kredietrating Ba1 toekende, zijn
vooruitzichten van positief naar stabiel. In maart 2007 herzag Standard & Poor’s Ratings Services, dat
Delhaize America een kredietrating BB+ toekende, zijn vooruitzichten van stabiel naar positief. De
Groep meent dat een neerwaartse herziening van de kredietrating van Delhaize America slechts een
beperkte impact zou hebben op de kosten van haar huidige financiering omwille van het grote aandeel
vastrentende schulden. Een neerwaartse herziening zou het echter moeilijker en duurder kunnen maken
om toekomstige financiering te bekomen.
In maart 2007 kondigde Delhaize Groep haar plannen aan om wederzijdse garanties in te bouwen tussen
Delhaize Groep NV en Delhaize America. De wederzijdse garanties voor de verplichtingen van de
financiële schulden van beide ondernemingen zullen de verdere integratie van Delhaize Groep
ondersteunen en haar financiële flexibiliteit verhogen. De implementatie van wederzijdse garanties mag
de kredietratings en vooruitzichten van Delhaize America niet negatief beïnvloeden en is afhankelijk
van het bekomen van kredietratings voor Delhaize Groep NV van Moody’s en Standard & Poor’s die
minstens even hoog zijn als de huidige kredietratings en vooruitzichten voor Delhaize America.
Geen enkele van de huidige leenovereenkomsten van Delhaize Groep heeft rating triggers, maar
Delhaize Groep is onderworpen aan bepaalde voorwaarden verbonden aan haar schuldinstrumenten.
Niet-naleving van een of meerdere van deze voorwaarden zou kunnen resulteren in een
ingebrekestelling met betrekking tot de schuldinstrumenten en een blokkering van de middelen onder de
kredietovereenkomsten. De Groep heeft ook eigendommen als waarborg gegeven voor bepaalde
langetermijnschulden voor vastgoed. Meer informatie is beschikbaar in Toelichting 16 bij de
jaarrekening in het jaarverslag van Delhaize Groep over 2006, “Langetermijnschulden”, p. 78.
Risico’s gebonden aan beleggingen in effecten
Delhaize Groep heeft een koers- en kredietrisico op haar financiële beleggingen. Eind 2006 had de
Groep financiële beleggingen ten belope van EUR 153,4 miljoen. Delhaize Groep heeft minimum
kwaliteitsvereisten voor haar financiële beleggingen en gebruikt geen afgeleide instrumenten voor
speculatieve doeleinden. De kortetermijnbeleggingen van de Groep hebben minstens een A1 (Standard
& Poor’s) / P1 (Moody’s) rating. De richtlijnen van Delhaize Groep voor langetermijnbeleggingen
vereisen voor haar financiële beleggingen minstens een rating A-/A3. Meer informatie is beschikbaar in
Toelichting 11 bij de jaarrekening in het jaarverslag van Delhaize Groep over 2006, “Beleggingen in
effecten”, p. 74.
Pensioenplanrisico’s
De meeste operationele ondernemingen van Delhaize Groep hebben pensioenregelingen. De vorm en
voordelen van deze plannen zijn afhankelijk van de voorwaarden en gebruiken in de betrokken landen.
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Pensioenbeloningen kunnen worden opgebouwd via toegezegde-bijdragenregelingen of toegezegdpensioenregelingen.
Onder de toegezegde-bijdragenregelingen worden de pensioenbeloningen bepaald op basis van de
waarde van de fondsen afkomstig van betaalde bijdragen door de medewerkers en/of de onderneming en
het verdere rendement van de beleggingen die met deze fondsen werden gedaan. Onder de toegezegdpensioenregelingen zijn de pensioenbeloningen gebaseerd op het laatste loon van de medewerker vóór
zijn/haar pensionering en het aantal dienstjaren, of op een gewaarborgd rendement op de gestorte
bijdragen.
Delhaize Groep heeft toegezegd-pensioenregelingen bij Delhaize België en Hannaford, met bijkomende
pensioenregelingen die bepaalde hogere kaderleden van Food Lion, Hannaford en Kash n’Karry dekken,
en een post-tewerkstellingsverplichting bij Alfa-Beta. In totaal worden ongeveer 15% van alle
medewerkers van Delhaize Groep gedekt door toegezegd-pensioenregelingen.
Wanneer de activa van een toegezegd-pensioenregeling onder de verplichtingen dalen, draagt de
onderneming een risico op onderfinanciering. Eind 2006 bedroeg de onderfinanciering voor de
toegezegd-pensioenregelingen EUR 74,8 miljoenen en deze werd op de balans opgenomen.
Meer details over de pensioenregelingen van Delhaize Groep en haar dochterondernemingen vindt u in
Toelichting 23 bij de jaarrekening in het jaarverslag van Delhaize Groep over 2006,
“Pensioenregelingen”, p. 83.
Macro-economische risico’s
De voornaamste macro-economische risico’s voor Delhaize Groep zijn consumentenbestedingen en
kosteninflatie. Zwakke consumentenbestedingen kunnen de winstgevendheid negatief beïnvloeden via
druk op de omzet en marges. Indien de kostprijs van arbeid en verkochte goederen, de voornaamste
operationele kosten van de Groep, meer stijgen dan de verkoopprijzen, kan dit een negatief effect
hebben op haar winstgevendheid. Bovendien kunnen stijgingen van de brandstof- en energieprijzen de
kosten van de Groep voor verwarming, verlichting, koeling en transport verhogen. Waar mogelijk
worden hogere kostprijzen gecompenseerd door aanpassingen van de verkoopprijzen en operationele
kostenbesparingen.
Delhaize Groep is in het bijzonder onderhevig aan macro-economische risico’s in de V.S. In 2006 werd
71,6% van de omzet van de Groep gerealiseerd in de V.S., waar al haar winkels gelegen zijn aan de
oostkust. Bijgevolg hangen de activiteiten van Delhaize Groep in belangrijke mate af van de
omstandigheden in deze regio.
Risico’s verbonden aan concurrentiele activiteiten
De voedingsdistributie is een competitieve sector met nauwe winstmarges. Delhaize Groep wordt
geconfronteerd met hevige concurrentie van talrijke winkelketens. De winstgevendheid van de Groep
zou beïnvloed kunnen worden door beslissingen van deze concurrenten inzake prijszetting, aankoop,
financiering, publiciteit en promoties. In de mate dat Delhaize Groep prijzen verlaagt of kosten verhoogt
om de verkopen te ondersteunen in het kader van hevige concurrentie, kan dit het nettoresultaat en de
kasstromen van haar activiteiten beïnvloeden.
Risico’s verbonden aan sociale acties
Eind 2006 had Delhaize Groep syndicale vertegenwoordigingen in haar activiteiten in België, het
Groothertogdom Luxemburg, Griekenland en de Tsjechische Republiek. In haar Amerikaanse
activiteiten heeft de Groep een vakbondsafvaardiging in 1 van de 3 distributiecentra van Hannaford. In
11

dit distributiecentrum heeft Hannaford een collectieve arbeidsovereenkomst met de vakbond die loopt
tot februari 2009.
De activiteiten en resultaten van Delhaize Groep zouden negatief beïnvloed kunnen worden door sociale
acties op initiatief van de vakbonden of van een aantal van haar werknemers, daar zij in dit geval niet
kan garanderen dat ze afdoend zal kunnen voldoen aan de verwachtingen van haar klanten.
Risico’s verbonden aan informaticasystemen
De activiteiten van Delhaize Groep zijn voor vele functies en processen afhankelijk van
informaticasystemen, ontwikkeld en onderhouden door interne experts of door derden. Storingen in deze
systemen zouden mogelijk onderbrekingen in haar activiteiten kunnen veroorzaken en zo de omzet en
winstgevendheid beïnvloeden. Delhaize Groep heeft bedrijfscontinuïteitsplannen teneinde de nodige
maatregelen te kunnen treffen om de negatieve invloed van computerstoringen op haar activiteiten te
beperken.
Expansierisico’s
Of Delhaize Groep erin slaagt nieuwe winkels te openen, hangt af van de aankoop of van het afsluiten
van leases voor geschikt vastgoed aan commercieel verantwoorde voorwaarden. Indien de Groep er niet
in slaagt tijdig vastgoed te verwerven, kunnen haar groeiplannen onder druk komen te staan. Op
dezelfde wijze kunnen haar activiteiten nadeel ondervinden indien de Groep er niet in slaagt leases van
bestaande winkels aan commercieel aanvaardbare voorwaarden te vernieuwen.
Overnamerisico’s
Als onderdeel van haar strategie blijft Delhaize Groep haar activiteiten versterken door
overnamemogelijkheden na te streven in de voedingsdistributie. Delhaize Groep kijkt uit naar
overnames van activiteiten die dezelfde of gelijkaardige winkelformules uitbaten in haar huidige of
aangrenzende geografische markten. Wanneer zij andere activiteiten overneemt, staat de Groep bloot
aan de risico’s die gewoonlijk verbonden zijn aan de integratie van deze activiteiten.
Risico’s verbonden aan uitzonderlijke gebeurtenissen
De activiteiten, activa en medewerkers van Delhaize Groep kunnen blootgesteld worden aan risico’s
verbonden aan gebeurtenissen van uitzonderlijke aard, zoals onder andere extreme
weersomstandigheden, natuurrampen, terroristische aanslagen, gijzelingen, politieke onrust, brand,
stroomonderbrekingen, storingen in informaticasystemen, voedselvergiftiging, epidemieën en
ongelukken. Dergelijke gebeurtenissen kunnen een aanzienlijke impact hebben op de relatie van de
Groep met haar klanten en op haar financiële situatie, resultaten en kasstromen. De mogelijke dreiging
van externe gebeurtenissen wordt door de Groep permanent geëvalueerd en aangepakt. De Groep
beschikt over bedrijfscontinuïteitsplannen en crisisprocedures. De doeltreffendheid van deze plannen in
het beperken van de financiële verliezen zal variëren afhankelijk van de aard en de ernst van de
uitzonderlijke gebeurtenissen.
Risico’s verbonden aan rechtszaken
Delhaize Groep is af en toe betrokken bij rechtszaken. De Groep heeft haar blootstelling aan
vorderingen en gedingen in de normale uitoefening van haar activiteiten geëvalueerd en meent dat ze
hiervoor voldoende voorzieningen heeft aangelegd. Desondanks houdt elk geschil risico’s in en kan de
onverwachte uitkomst van dergelijke zaken een negatieve impact hebben op haar jaarrekening. Meer
informatie over lopende geschillen vindt u in Toelichting 39 bij de jaarrekening in het jaarverslag van
Delhaize Groep over 2006, “Voorwaardelijke verplichtingen en activa”, p. 96.
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Risico’s verbonden aan regelgeving
Delhaize Groep is onderworpen aan nationale, federale, regionale, state en lokale wet- en regelgeving in
elk land waar zij actief is en dit met betrekking tot onder andere ruimtelijke ordening, vestiging en
exploitatie, monopolievorming, veiligheid op de werkplaats, volksgezondheid, milieubescherming,
informatieverplichtingen naar omwonenden, en de verkoop van alcohol en medicijnen. In bepaalde
rechtsgebieden worden de licenties voor supermarkten, onder andere voor de verkoop van alcoholische
dranken, van overheidswege geregeld. Onder bepaalde regels mag Delhaize Groep geen alcohol
verkopen in sommige van haar winkels. Werkgevers zijn ook onderworpen aan wetgeving met
betrekking tot hun relatie met werknemers, onder andere aangaande minimumlonen, overuren,
werkomstandigheden, toegang voor mensen met een handicap en arbeidsvergunningen. De naleving van
of wijzigingen in deze wetten kunnen leiden tot een daling van de opbrengsten en winstgevendheid van
de winkels van de Groep en kunnen haar activiteiten, financiële situatie en resultaten beïnvloeden.
Delhaize Groep streeft actief naar de naleving van alle wetten en regels waaraan ze onderworpen is. Ze
heeft een Code van Bedrijfsvoering en Ethische Normen ontwikkeld en ingevoerd. De afgelopen jaren
werden ook antifraude- en andere relevante trainingen georganiseerd en werd de interne-auditfunctie
versterkt.
Risico’s verbonden aan gebrekkige interne controle
Niet-vastgestelde lacunes in controle of controles die niet doeltreffend werken, houden het risico in van
verliezen en / of verkeerde voorstellingen van de financiële toestand. Delhaize Groep evalueert
regelmatig de kwaliteit en doeltreffendheid van haar interne controles. Als een buitenlandse
onderneming die rapporteert onder de Amerikaanse wetgeving is de Groep verplicht de
certificatieverplichtingen van Section 404 van de Sarbanes-Oxley Act uit 2002 na te leven. Deze
vereisen dat het management en de commissaris vanaf het jaarverslag van Delhaize Groep in Form 20-F
over het boekjaar dat afsluit op 31 december 2006 de doeltreffendheid van de interne controles van de
Groep met betrekking tot de financiële rapportering evalueren en beoordelen.
Risico’s verbonden aan de beursnotering
Door haar notering op Euronext Brussel en de New York Stock Exchange is Delhaize Groep
onderworpen aan de Belgische en Amerikaanse wetgeving over onder andere publicatieverplichtingen,
interne controle en handel met voorkennis. Bijgevolg zal de Groep blijven investeren in de naleving van
wetgeving, regels en standaarden en zal zij de risico’s met betrekking tot haar beursnoteringen beheren.
Risico’s verbonden aan fiscale controles
Delhaize Groep is in de verschillende rechtsgebieden waar ze actief is regelmatig onderworpen aan
fiscale controles, waarvan zij meent dat ze deel uitmaken van haar lopende bedrijfsactiviteiten. Hoewel
de uiteindelijke afloop van deze controles onzeker is, heeft de Groep de verdedigbaarheid van haar
ingediende aangiftes in overweging genomen in haar algemene evaluatie van potentiële
belastingverplichtingen en gelooft zij dat zij in haar geconsolideerde jaarrekening adequate
voorzieningen heeft geboekt voor eventuele risico’s dienaangaande. Mochten deze controles anders
uitdraaien dan vooropgesteld, zou dit de jaarrekening van Delhaize Groep negatief kunnen beïnvloeden.
Risico’s verbonden aan productaansprakelijkheid
De verpakking, marketing, distributie en verkoop van voedingsproducten dragen risico’s in zich
verbonden aan productaansprakelijkheid en -terugroeping, en de daaraan verbonden negatieve
publiciteit. Producten kunnen contaminanten of vreemde voorwerpen bevatten die door Delhaize Groep
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onbedoeld verdeeld worden. Deze kunnen in bepaalde gevallen leiden tot ziekte, verwondingen of
overlijden.
Bijgevolg is Delhaize Groep blootgesteld aan vorderingen inzake productaansprakelijkheid. Indien een
dergelijke vordering succesvol is, kan de verzekering van de Groep onvoldoende zijn om alle opgelopen
verplichtingen te dekken. Bovendien kan dit voor de Groep leiden tot de onmogelijkheid om deze
verzekering verder te zetten of een vergelijkbare verzekering af te sluiten tegen een redelijke kostprijs.
Zelfs indien een vordering inzake productaansprakelijkheid niet succesvol is of de procedure niet tot het
einde wordt gevoerd, kan de negatieve publiciteit als zouden de producten van de Groep ziekte of
verwondingen veroorzaken, een ongunstige impact hebben op de reputatie, activiteiten, financiële
situatie en resultaten van de Groep.
Delhaize Groep benadert voedselveiligheid op actieve wijze teneinde haar klanten veilige
voedingsproducten aan te bieden. De Groep beschikt over globale richtlijnen inzake voedselveiligheid
en de naleving ervan wordt strikt opgevolgd.
Risico’s verbonden aan milieuaansprakelijkheid
Delhaize Groep is onderworpen aan wet- en regelgeving omtrent activiteiten met een negatieve invloed
op het milieu. Delhaize Groep kan verantwoordelijk worden gesteld voor het herstel van milieuschade
en kan de daaraan verbonden kosten op zich moeten nemen met betrekking tot haar winkels en de
terreinen waarop haar winkels, distributiecentra en kantoren gevestigd zijn, ongeacht of de Groep de
winkels, distributiecentra of terreinen, huurt, onderhuurt of bezit, en ongeacht of deze milieuschade
veroorzaakt werd door de Groep of door een voormalige huurder of eigenaar.
Risico’s met eigen dekking
Delhaize Groep beheert haar verzekerbare risico’s door de combinatie van externe verzekering en eigen
dekking. Om te beslissen of ze een bepaald risico zal dekken via een externe verzekering of door eigen
dekking, baseert de Groep zich op het succes van haar risicobeheer door middel van veiligheids- en
andere interne programma’s enerzijds en op de kostprijs van externe dekking anderzijds. Externe
verzekering wordt gebruikt wanneer beschikbaar tegen een redelijke kostprijs. De verzekerde niveaus
worden bepaald op basis van gegevens omtrent blootstelling verzameld door risicoanalyse, door
vergelijking met de gebruiken in de sector en door analyse van de beschikbare financieringscapaciteit in
de globale verzekeringsmarkt.
De voornaamste risico’s die door onze verzekeringspolissen worden gedekt zijn:
• Schade aan eigendommen en onderbreking van de activiteiten ten gevolge van brand, ontploffing,
natuurrampen of andere gevaren.
• Aansprakelijkheid voor schade aan derden veroorzaakt door onze activiteiten, producten en
diensten.
Naast de Groepspolissen onderschrijft Delhaize Groep in de verschillende landen waar ze actief is
verzekeringspolissen van verplichte aard of om specifieke risico’s in te dekken, zoals ongevallen met
voertuigen, arbeidsongevallen en werkgeversaansprakelijkheid.
De Amerikaanse activiteiten van Delhaize Groep hebben voorzieningen voor risico’s met eigen dekking
in verband met arbeidsongevallen, algemene aansprakelijkheid, ongevallen met voertuigen, de verkoop
van geneesmiddelen en gezondheidszorg (medische, apotheek- en tandartskosten, evenals tijdelijke
invaliditeit). De provisies voor risico’s met eigen dekking in verband met arbeidsongevallen, algemene
aansprakelijkheid en ongevallen met voertuigen zijn herverzekerd door The Pride Reinsurance
Company, een Ierse herverzekeringsmaatschappij en volle dochtervennootschap van Delhaize Groep.
De doelstelling van dit herverzekeringsprogramma is om de Amerikaanse activiteiten van de Groep
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permanente flexibiliteit te verschaffen in hun risicoprogramma en tegelijk bepaalde bescherming te
geven in geval van overschrijding van de reserves door geanticipeerde herverzekeringscontracten bij
Pride.
Voorzieningen voor risico’s met eigen dekking zijn gebaseerd op actuariële analyses van ingediende
vorderingen en een schatting van nog niet gerapporteerde vorderingen voor reeds opgelopen schade. De
Groep is van oordeel dat de actuariële analyses redelijk zijn; ze zijn echter wel onderhevig aan
mogelijke patroonwijzigingen voor schaderapportering en -regelingen, en wettelijke en economische
voorwaarden. Hierdoor is het mogelijk dat haar bestaande reserves bij de afwikkeling van sommige van
deze claims aanzienlijk overschreden worden.
De provisie voor risico’s met eigen dekking op de passiefzijde van de balans bedraagt EUR 117,5
miljoen. Meer informatie over eigen dekking kan u vinden in Toelichting 22 bij de jaarrekening in het
jaarverslag van Delhaize Groep over 2006, “Voorziening voor risico’s met eigen dekking” (p. 83).
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