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Indicatoren SDG 13 2018 2019 2020 Doelstellingen

Preventie en reductie van broeikasgasemissies
Broeikasgasemissie van Colruyt Group  
(% vermindering, relatief tegenover de omzet) Kalenderjaar 13,0 19,4 31,4 40% tegen 2030

Liquid ice
# Liquid ice containers voor verse producten Boekjaar 6.600 6.600 7.040
# Liquid ice containers voor diepvriesproducten Boekjaar 142 2.000 2.049

Koeling, verwarming en isolatie

# Winkels met koeling op natuurlijke koelmiddelen Boekjaar 75 99 128 Alle winkels met koeling 
tegen 2030

# Winkels met warmterecuperatie Boekjaar 12 35 64 Alle winkels met koeling
# Nieuwbouw lage-energiewinkels Kalenderjaar 91 116 129 Alle nieuwe winkels

# Bestaande winkels met energetische opwaardering Kalenderjaar 28 38 53 Alle bestaande winkels (234) 
tegen 2029

De indicatoren voor Liquid Ice Containers slaan op het aantal karren operationeel in de voedingsdetailhandel  
in België en Luxemburg (Bio-Planet, Colruyt en OKay). De indicatoren voor natuurlijke koelmiddelen en  
warmterecuperatie hebben betrekking op de voedingswinkels van Bio-Planet, Colruyt en OKay in eigendom.  
De indicatoren voor lage-energiewinkels en energetische opwaardering hebben betrekking op alle winkels  
in eigendom (food en non-food).
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Indicatoren SDG 13 2018 2019 2020 Doelstellingen

Goederentransport
# Vrachtwagenritten bespaard door binnenvaart in België Boekjaar 4.502 4.998 5.062 
% Beladingsgraad inkomende leveringen voor Colruyt Boekjaar  77,0 76,7  76,1 
% Inkomende leveringen ‘s nachts Boekjaar 23,3 23,9  24,9 
% Vullingsgraad  van Colruyt-vrachtwagens Boekjaar 94,6  94,0  94,0 

Medewerkersmobiliteit
# Bedrijfsfietsen (klassiek en elektrisch) Boekjaar  4.702 4.195 4.681
# Wagenkilometers jaarlijks uitgespaard door fietsers Boekjaar - 13.822.160 12.129.480
# Wagenkilometers jaarlijks uitgespaard door pendelaars Boekjaar - 16.567.320 11.800.800
CO2-uitstoot vermeden door fietsers en pendelaars (in ton) Boekjaar - 6.412 5.049

Klantenmobiliteit
# Elektrische laadpalen Boekjaar 69 122 147
# Locaties laadpalen Boekjaar 65 115 135 200 locaties tegen 2021
# DATS 24-stations met CNG-pomp Boekjaar 65 76 84 85 stations tegen 2020
# Publieke waterstoftankstations van DATS 24 Boekjaar 1 1 1  5 stations tegen eind 2021
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Financieel 
verslag

Jaarverslag
met duurzaamheidsrapportering
2020/21

Bekijk het volledige jaarverslag

http://colruytgroup.com/jaarverslag
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(in miljoen EUR) Toelichting 2020/21 2019/20

Omzet 3. 9.930,7 9.581,0
Kostprijs verkopen 3. (7.138,8) (7.016,2)
Brutowinst 3. 2.791,9 2.564,8
Overige bedrijfsopbrengsten 4. 185,5 158,5
Diensten en diverse goederen 5. (633,3) (545,9)
Personeelsbeloningen 6. (1.462,3) (1.339,7)
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op vaste activa (326,9) (295,2)
Overige bedrijfskosten 4. (31,4) (31,1)
Bedrijfsresultaat (EBIT) 523,5 511,4
Financieringsbaten 7. 8,5 7,3
Financieringslasten 7. (7,6) (9,5)
Netto financieel resultaat 7. 0,9 (2,2)
Aandeel in het resultaat van deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 12., 13. (3,5) 52,2
Winst vóór belastingen 520,9 561,4
Winstbelastingen 8. (104,9) (129,9)
Winst van het boekjaar 416,0 431,5

Toe te rekenen aan:
Minderheidsbelangen 0,7 0,5
Aandeelhouders van de moedermaatschappij 415,3 431,0
Winst per aandeel – gewoon en verwaterd (in EUR) 22. 3,06 3,14

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
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(in miljoen EUR) Toelichting 31.03.21 31.03.20

Goodwill 9. 124,9 60,7
Immateriële vaste activa 10. 277,1 203,3
Materiële vaste activa 11. 2.576,6 2.391,6
Deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 12., 13. 320,4 298,4
Financiële activa 14. 111,6 14,5
Uitgestelde belastingvorderingen 17. 12,3 20,1
Overige vorderingen 19. 42,4 32,8
Totaal vaste activa 3.465,3 3.021,4
Voorraden 18. 737,9 629,4
Handelsvorderingen 19. 542,9 527,3
Actuele belastingvorderingen 50,1 18,7
Overige vorderingen 19. 78,2 76,2
Financiële activa 14. 36,4 27,8
Geldmiddelen en kasequivalenten 20. 284,5 263,8
Totaal vlottende activa 1.730,0 1.543,2
TOTAAL ACTIVA 5.195,3 4.564,6

Kapitaal 357,4 347,1
Reserves en overgedragen resultaten 2.165,6 2.008,7
Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij 2.523,0 2.355,8
Minderheidsbelangen 4,2 3,6
Totaal eigen vermogen 21. 2.527,2 2.359,4
Voorzieningen 23. 26,0 38,9
Verplichtingen met betrekking tot personeelsbeloningen 24. 134,4 119,0
Uitgestelde belastingverplichtingen 17. 66,0 54,4
Rentedragende en overige verplichtingen 25., 26. 249,8 139,6
Totaal langlopende verplichtingen 476,2 351,9
Voorzieningen 23. 1,0 0,5
Opgenomen kaskredieten 20. 1,2 0,5
Rentedragende verplichtingen(1)  25. 230,5 28,0
Handelsschulden 26. 1.319,3 1.237,3
Actuele belastingverplichtingen 26,2 26,2
Verplichtingen met betrekking tot personeelsbeloningen en overige verplichtingen 26. 613,7 560,8
Totaal kortlopende verplichtingen 2.191,9 1.853,3
Totaal verplichtingen 2.668,1 2.205,2
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 5.195,3 4.564,6

Geconsolideerde balans

(1)  Omvat op 31 maart 2021 onder meer 
kortetermijnfinanciering ten belope van 
EUR 177 miljoen.
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(in miljoen EUR) Toelichting 2020/21 2019/20

WINST VAN HET BOEKJAAR 416,0 431,5

ELEMENTEN VAN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN VAN VOLLEDIG GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN

Elementen die niet naar de winst- en verliesrekening geherclassificeerd kunnen worden
Herwaardering van de vergoedingen na uitdiensttreding op lange termijn, na belastingen 8., 24. (13,0) 19,9

Nettoverandering in de reële waarde van financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde via  
niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen 14. 4,1 2,5

Totaal van de elementen die niet naar de winst- en verliesrekening geherclassificeerd kunnen worden (8,9) 22,4

Elementen die eventueel naar de winst- en verliesrekening geherclassificeerd kunnen worden
Winst/(verlies) op wisselkoersomrekening van buitenlandse dochterondernemingen, na belastingen (0,2) (0,7)
Nettoverandering in de reële waarde van afgeleide financiële instrumenten, na belastingen 8. 2,2 0,4
Totaal van de elementen die eventueel naar de winst- en verliesrekening geherclassificeerd kunnen worden 2,0 (0,3)

ELEMENTEN VAN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN VAN DEELNEMINGEN OPGENOMEN VOLGENS DE  
VERMOGENSMUTATIEMETHODE

Elementen die eventueel naar de winst- en verliesrekening geherclassificeerd kunnen worden
Nettoverandering in de reële waarde van afgeleide financiële instrumenten, na belastingen 12., 13. (11,4) (12,9)
Totaal van de elementen die eventueel naar de winst- en verliesrekening geherclassificeerd kunnen worden (11,4) (12,9)

NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR (18,3) 9,2

GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 397,7 440,7

Toe te rekenen aan:
Minderheidsbelangen 0,7 0,5
Aandeelhouders van de moedermaatschappij 397,0 440,2

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
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(in miljoen EUR) Toelichting 31.03.21 31.03.20

Goodwill 9. 124,9 60,7
Immateriële vaste activa 10. 277,1 203,3
Materiële vaste activa 11. 2.576,6 2.391,6
Deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 12., 13. 320,4 298,4
Financiële activa 14. 111,6 14,5
Uitgestelde belastingvorderingen 17. 12,3 20,1
Overige vorderingen 19. 42,4 32,8
Totaal vaste activa 3.465,3 3.021,4
Voorraden 18. 737,9 629,4
Handelsvorderingen 19. 542,9 527,3
Actuele belastingvorderingen 50,1 18,7
Overige vorderingen 19. 78,2 76,2
Financiële activa 14. 36,4 27,8
Geldmiddelen en kasequivalenten 20. 284,5 263,8
Totaal vlottende activa 1.730,0 1.543,2
TOTAAL ACTIVA 5.195,3 4.564,6

Kapitaal 357,4 347,1
Reserves en overgedragen resultaten 2.165,6 2.008,7
Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij 2.523,0 2.355,8
Minderheidsbelangen 4,2 3,6
Totaal eigen vermogen 21. 2.527,2 2.359,4
Voorzieningen 23. 26,0 38,9
Verplichtingen met betrekking tot personeelsbeloningen 24. 134,4 119,0
Uitgestelde belastingverplichtingen 17. 66,0 54,4
Rentedragende en overige verplichtingen 25., 26. 249,8 139,6
Totaal langlopende verplichtingen 476,2 351,9
Voorzieningen 23. 1,0 0,5
Opgenomen kaskredieten 20. 1,2 0,5
Rentedragende verplichtingen(1)  25. 230,5 28,0
Handelsschulden 26. 1.319,3 1.237,3
Actuele belastingverplichtingen 26,2 26,2
Verplichtingen met betrekking tot personeelsbeloningen en overige verplichtingen 26. 613,7 560,8
Totaal kortlopende verplichtingen 2.191,9 1.853,3
Totaal verplichtingen 2.668,1 2.205,2
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 5.195,3 4.564,6

Geconsolideerde balans

(1)  Omvat op 31 maart 2021 onder meer 
kortetermijnfinanciering ten belope van 
EUR 177 miljoen.
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(in miljoen EUR) Toelichting 2020/21 2019/20
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Winst vóór belastingen 520,9 561,4
Aanpassingen voor: Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op vaste activa 326,9 295,2

Financieringsbaten en financieringslasten 7. (0,9) 2,2
Aandeel in het resultaat van deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 12., 13. 3,5 (52,2)
Overige(1) 2,9 (4,7)

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten vóór mutaties in werkkapitaal en voorzieningen 853,3 801,9
Afname/(toename) in handels- en overige vorderingen 1,4 (7,6)
Afname/(toename) in voorraden (118,8) 5,3
(Afname)/toename in handelsschulden en overige verplichtingen 53,4 108,3
(Afname)/toename in voorzieningen en verplichtingen met betrekking tot personeelsbeloningen 32,4 40,8
Betaalde rente (2,0) (2,2)
Ontvangen rente 0,3 4,8
Ontvangen dividenden 1,2 10,5
Betaalde winstbelastingen (112,9) (132,0)
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 708,3 829,8
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Verwerving van materiële en immateriële vaste activa (466,2) (410,3)
Bedrijfscombinaties (verminderd met de verworven geldmiddelen en kasequivalenten) 
en bedrijfsdesinvesteringen (verminderd met de verkochte geldmiddelen en kasequivalenten) (48,4) (8,1)

(Verhoging deelneming in)/ontvangen terugbetalingen kapitaal van geassocieerde ondernemingen en joint ventures 12., 13. 0,3 (1,3)
(Aankopen)/verkopen van financiële activa 14. (98,7) (1,6)
(Verstrekking)/terugbetaling van verstrekte leningen (9,3) (0,1)
Ontvangsten uit de verkoop van materiële en immateriële vaste activa 27,6 53,6
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (594,7) (367,8)
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Ontvangsten uit de uitgifte van aandelen 21. 10,3 15,9
Verwerving van minderheidsbelangen (2,9) (1,2)
Inkoop van eigen aandelen (52,8) (121,6)
Nieuwe/(aflossing van) leningen(2) 157,1 (40,6)
Betalingen van leaseverplichtingen (38,4) (33,2)
Betaalde dividenden 21. (183,9) (181,2)
Kasstroom uit financieringsactiviteiten (110,6) (361,9)

NETTO AANGROEI/(-AFNAME) VAN GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN 3,0 100,1
Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 april 263,3 163,2
Effect van wijzigingen in consolidatiekring 17,0 -
GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN OP 31 MAART 20. 283,3 263,3

(1)  De post ‘Overige’ omvat onder 
meer minder/(meer-)waarden 
op de realisatie van materiële, 
immateriële en financiële vaste 
activa, waardeverminderingen en 
terugnames van waardeverminderingen 
op voorraden, handelsvorderingen 
en overige vorderingen, evenals 
kapitaalverhoging voorbehouden aan 
het personeel.

(2)  Bevat onder meer de 
opname/(terugbetaling) van 
kortetermijnfinanciering..

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
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Toe te rekenen aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij

Overige reserves
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PER 1 APRIL 2020 138.432.588 347,1 2.799.868 (128,8) (29,1) (1,8) (21,9) 5,6 2.184,7 2.355,8 3,6 2.359,4
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van het boekjaar - - - - (13,0) (0,2) (9,2) 4,1 415,3 397,0 0,7 397,7
Winst van het boekjaar - - - - - - - - 415,3 415,3 0,7 416,0
Niet-gerealiseerde resultaten van het boekjaar - - - - (13,0) (0,2) (9,2) 4,1 - (18,3) - (18,3)
Transacties met de aandeelhouders (2.277.628) 10,3 (1.431.480) 63,5 - - - - (303,6) (229,8) (0,1) (229,9)
Kapitaalverhoging 21. 222.372 10,3 - - - - - - 1,8 12,1 - 12,1
Ingekochte eigen aandelen - - 1.068.520 (52,5) - - - - (0,4) (52,9) - (52,9)
Vernietiging eigen aandelen 21. (2.500.000) - (2.500.000) 116,0 - - - - (116,0) - - -
Aanpassing deelnemingspercentage - - - - - - - - (7,8) (7,8) (0,6) (8,4)
Wijzigingen in consolidatiemethode - - - - - - - - - - 1,3 1,3
Dividenden 21. - - - - - - - - (183,1) (183,1) (0,8) (183,9)
Overige - - - - - - - - 1,9 1,9 - 1,9

PER 31 MAART 2021 136.154.960 357,4 1.368.388 (65,3) (42,1) (2,0) (31,1) 9,7 2.296,4 2.523,0 4,2 2.527,2

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

.
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(in miljoen EUR) Toelichting 2020/21 2019/20
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Winst vóór belastingen 520,9 561,4
Aanpassingen voor: Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op vaste activa 326,9 295,2

Financieringsbaten en financieringslasten 7. (0,9) 2,2
Aandeel in het resultaat van deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 12., 13. 3,5 (52,2)
Overige(1) 2,9 (4,7)

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten vóór mutaties in werkkapitaal en voorzieningen 853,3 801,9
Afname/(toename) in handels- en overige vorderingen 1,4 (7,6)
Afname/(toename) in voorraden (118,8) 5,3
(Afname)/toename in handelsschulden en overige verplichtingen 53,4 108,3
(Afname)/toename in voorzieningen en verplichtingen met betrekking tot personeelsbeloningen 32,4 40,8
Betaalde rente (2,0) (2,2)
Ontvangen rente 0,3 4,8
Ontvangen dividenden 1,2 10,5
Betaalde winstbelastingen (112,9) (132,0)
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 708,3 829,8
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Verwerving van materiële en immateriële vaste activa (466,2) (410,3)
Bedrijfscombinaties (verminderd met de verworven geldmiddelen en kasequivalenten) 
en bedrijfsdesinvesteringen (verminderd met de verkochte geldmiddelen en kasequivalenten) (48,4) (8,1)

(Verhoging deelneming in)/ontvangen terugbetalingen kapitaal van geassocieerde ondernemingen en joint ventures 12., 13. 0,3 (1,3)
(Aankopen)/verkopen van financiële activa 14. (98,7) (1,6)
(Verstrekking)/terugbetaling van verstrekte leningen (9,3) (0,1)
Ontvangsten uit de verkoop van materiële en immateriële vaste activa 27,6 53,6
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (594,7) (367,8)
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Ontvangsten uit de uitgifte van aandelen 21. 10,3 15,9
Verwerving van minderheidsbelangen (2,9) (1,2)
Inkoop van eigen aandelen (52,8) (121,6)
Nieuwe/(aflossing van) leningen(2) 157,1 (40,6)
Betalingen van leaseverplichtingen (38,4) (33,2)
Betaalde dividenden 21. (183,9) (181,2)
Kasstroom uit financieringsactiviteiten (110,6) (361,9)

NETTO AANGROEI/(-AFNAME) VAN GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN 3,0 100,1
Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 april 263,3 163,2
Effect van wijzigingen in consolidatiekring 17,0 -
GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN OP 31 MAART 20. 283,3 263,3

(1)  De post ‘Overige’ omvat onder 
meer minder/(meer-)waarden 
op de realisatie van materiële, 
immateriële en financiële vaste 
activa, waardeverminderingen en 
terugnames van waardeverminderingen 
op voorraden, handelsvorderingen 
en overige vorderingen, evenals 
kapitaalverhoging voorbehouden aan 
het personeel.

(2)  Bevat onder meer de 
opname/(terugbetaling) van 
kortetermijnfinanciering..

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
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Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen (vervolg)
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Toe te rekenen aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij

Overige reserves
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PER 1 APRIL 2019 143.552.090 331,2 5.695.660 (252,4) (49,0) (1,1) (9,4) 3,1 2.182,0 2.204,4 3,3 2.207,7
Wijzigingen in boekhoudkundige regels(1) - - - - - - - - 0,5 0,5 - 0,5
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van het boekjaar - - - - 19,9 (0,7) (12,5) 2,5 431,0 440,2 0,5 440,7
Winst van het boekjaar - - - - - - - - 431,0 431,0 0,5 431,5
Niet-gerealiseerde resultaten van het boekjaar - - - - 19,9 (0,7) (12,5) 2,5 - 9,2 - 9,2
Transacties met de aandeelhouders (5.119.502) 15,9 (2.895.792) 123,6 - - - - (428,8) (289,3) (0,2) (289,5)
Kapitaalverhoging 380.498 15,9 - - - - - - 2,7 18,6 - 18,6
Ingekochte eigen aandelen - - 2.621.159 (120,7) - - - - (0,9) (121,6) - (121,6)
Eigen aandelen uitgekeerd als winstdeelneming aan het personeel - - (16.951) 0,8 - - - - (0,8) - - -
Vernietiging eigen aandelen (5.500.000) - (5.500.000) 243,5 - - - - (243,5) - - -
Aanpassing deelnemingspercentage - - - - - - - - (8,5) (8,5) 1,9 (6,6)
Wijzigingen in consolidatiemethode - - - - - - - - - - (1,2) (1,2)
Dividenden - - - - - - - - (180,3) (180,3) (0,9) (181,2)
Overige - - - - - - - - 2,5 2,5 - 2,5

PER 31 MAART 2020 138.432.588 347,1 2.799.868 (128,8) (29,1) (1,8) (21,9) 5,6 2.184,7 2.355,8 3,6 2.359,4

(1) Effect van IFRS 16 op transitiedatum 1 april 2019.
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Verklaring van de verantwoordelijke personen

Jef Colruyt, Voorzitter van de Raad van Bestuur, en Stefaan Vandamme, Directeur Financiën, verklaren in naam en voor rekening van de vennootschap, dat, voor zover 
hen bekend:

•  de geconsolideerde jaarrekeningen voor de boekjaren 2020/21 en 2019/20, opgesteld in overeenstemming met ‘International Financial Reporting Standards’ (IFRS) 
zoals aanvaard door de Europese Unie tot en met 31 maart 2021, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de 
vennootschap Etn. Fr. Colruyt NV en van de ondernemingen die deel uitmaken van de consolidatiekring.

•  het jaarverslag met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en resultaten van de activiteiten van Colruyt 
Group, alsmede van de positie van de vennootschap en de ondernemingen opgenomen in de consolidatiekring, samen met een omschrijving van de voornaamste 
risico’s en onzekerheden waaraan Colruyt Group het hoofd biedt.

Jef Colruyt Stefaan Vandamme 
Voorzitter van de Raad van Bestuur Directeur Financiën
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PER 1 APRIL 2019 143.552.090 331,2 5.695.660 (252,4) (49,0) (1,1) (9,4) 3,1 2.182,0 2.204,4 3,3 2.207,7
Wijzigingen in boekhoudkundige regels(1) - - - - - - - - 0,5 0,5 - 0,5
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van het boekjaar - - - - 19,9 (0,7) (12,5) 2,5 431,0 440,2 0,5 440,7
Winst van het boekjaar - - - - - - - - 431,0 431,0 0,5 431,5
Niet-gerealiseerde resultaten van het boekjaar - - - - 19,9 (0,7) (12,5) 2,5 - 9,2 - 9,2
Transacties met de aandeelhouders (5.119.502) 15,9 (2.895.792) 123,6 - - - - (428,8) (289,3) (0,2) (289,5)
Kapitaalverhoging 380.498 15,9 - - - - - - 2,7 18,6 - 18,6
Ingekochte eigen aandelen - - 2.621.159 (120,7) - - - - (0,9) (121,6) - (121,6)
Eigen aandelen uitgekeerd als winstdeelneming aan het personeel - - (16.951) 0,8 - - - - (0,8) - - -
Vernietiging eigen aandelen (5.500.000) - (5.500.000) 243,5 - - - - (243,5) - - -
Aanpassing deelnemingspercentage - - - - - - - - (8,5) (8,5) 1,9 (6,6)
Wijzigingen in consolidatiemethode - - - - - - - - - - (1,2) (1,2)
Dividenden - - - - - - - - (180,3) (180,3) (0,9) (181,2)
Overige - - - - - - - - 2,5 2,5 - 2,5

PER 31 MAART 2020 138.432.588 347,1 2.799.868 (128,8) (29,1) (1,8) (21,9) 5,6 2.184,7 2.355,8 3,6 2.359,4

(1) Effect van IFRS 16 op transitiedatum 1 april 2019.
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 Verslag van de commissaris van 7 juli 2021 over 
de Geconsolideerde Jaarrekening van Etn. Fr. Colruyt NV 
over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2021 (vervolg) 

 
 

2  

Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de 
controle van de Geconsolideerde Jaarrekening in België nageleefd, 
met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.  

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de 
Vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en 
inlichtingen verkregen. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Kernpunten van de controle 

De kernpunten van onze controle betreffen die aangelegenheden die 
volgens ons professioneel oordeel het meest significant waren bij 
onze controle van de Geconsolideerde Jaarrekening van de huidige 
verslagperiode.  

Deze aangelegenheden werden behandeld in de context van onze 
controle van de Geconsolideerde Jaarrekening als een geheel en bij 
het vormen van ons oordeel hieromtrent en derhalve formuleren wij 
geen afzonderlijk oordeel over deze aangelegenheden. 

Erkenning van leverancierstussenkomsten    

Beschrijving van het kernpunt 

De Groep ontvangt belangrijke bedragen aan kortingen en 
tussenkomsten van haar leveranciers, hoofdzakelijk voor promoties in 
de winkels, gezamenlijke publiciteit, introductie van nieuwe 
producten, en volume gerelateerde acties. Het bepalen van dergelijke 
kortingen van leveranciers gebeurt grotendeels op basis van de 
werkelijke leveranciersaankopen van de gerelateerde periode, die 
door de Groep met de betrokken leveranciers ook worden bevestigd.   

Voor nieuwe samenwerkingsmodellen of voor nog niet volledig 
afgewikkelde periodes vereist dit echter inschattingen betreffende 
specifieke aan- of verkoopvolumes en toe te passen 
kortingspercentages. Teneinde deze nauwkeurig en volledig te 

kunnen bepalen, is het noodzakelijk dat de directie een gedetailleerd 
inzicht heeft in de contractuele regelingen en in de mate waarin 
eventuele voorwaarden van bepaalde promotionele programma’s 
worden vervuld. Een wijziging in deze inschattingen zouden een 
materiële impact kunnen hebben op de Geconsolideerde 
Jaarrekening. Om deze redenen en ook omwille van de omvang van 
de gerelateerde bedragen is de erkenning van de 
leverancierstussenkomsten een kernpunt van onze controle.   

We verwijzen naar toelichting 1 van de Geconsolideerde Jaarrekening 
voor de waarderingsregels hieromtrent.  

Samenvatting van de uitgevoerde procedures 

• Gegevensgerichte controles op de afgewikkelde 
leverancierstussenkomsten; deze werkzaamheden bestaan uit een 
steekproefsgewijze aansluiting met leverancierscontracten en / of 
gelijkwaardige ondersteunende documentatie zoals facturen, 
creditnota's, ontvangsten of bevestigingen van de verkregen 
leverancierstussenkomsten door de leveranciers.  

• Gegevensgerichte testen met betrekking tot de juistheid en 
volledigheid van de openstaande leverancierstussenkomsten; deze 
testen omvatten het evalueren van de gepastheid van de 
inschattingen van het management inzake specifieke aan- of 
verkoopvolumes en toe te passen kortingspercentages alsook het 
afstemmen, voor een steekproef, van deze gegevens met de 
onderliggende leveranciersovereenkomsten en boekhouding van 
de Groep.  

• Een beoordeling van de historische inschattingsnauwkeurigheid 
van de directie door het testen van de mate waarin openstaande 
vorderingen in vorige periode met betrekking tot nog te innen 
leverancierstussenkomsten na boekjaareinde werden voldaan.  

Besloten vennootschap 
Société à responsabilité limitée 
RPR Brussel - RPM Bruxelles - BTW-TVA BE0446.334.711-IBAN N° BE71 2100 9059 0069 
*handelend in naam van een vennootschap:/agissant au nom d'une société 
 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 

 
 

 
 
 
 
   

EY Bedrijfsrevisoren 
EY Réviseurs d’Entreprises 
De Kleetlaan 2 
B - 1831 Diegem 

Tel: +32 (0) 2 774 91 11 
ey.com 

Verslag van de commissaris aan de algemene 
vergadering van Etn. Fr. Colruyt NV over het 
boekjaar afgesloten op 31 maart 2021 
 

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u 
verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris van Etn. 
Fr. Colruyt NV (de “Vennootschap”) en van de 
dochterondernemingen (samen de “Groep”). Dit verslag omvat ons 
oordeel over de Geconsolideerde balans op 31 maart 2021, het 
Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten, het Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen 
vermogen en het Geconsolideerd kasstroomoverzicht van het 
boekjaar afgesloten op 31 maart 2021 en over de toelichting (alle 
stukken gezamenlijk de “Geconsolideerde Jaarrekening”) en omvat 
tevens ons verslag betreffende overige door wet- en regelgeving 
gestelde eisen. Deze verslagen zijn één en ondeelbaar. 

Wij werden als commissaris benoemd door de algemene vergadering 
op 25 september 2019, overeenkomstig het voorstel van het 
bestuursorgaan uitgebracht op aanbeveling van het auditcomité en 
op voordracht van de ondernemingsraad. Ons mandaat loopt af op 
de datum van de algemene vergadering die zal beraadslagen over de 
Geconsolideerde Jaarrekening afgesloten op 31 maart 2022. We 
hebben de wettelijke controle van de Geconsolideerde Jaarrekening 
van de Groep uitgevoerd gedurende 5 opeenvolgende boekjaren. 

 
Verslag over de controle van de Geconsolideerde 
Jaarrekening 
Oordeel zonder voorbehoud 

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de Geconsolideerde 
Jaarrekening van NV, die de Geconsolideerde balans op 31 maart 
2021 omvat, alsook het Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde 
en niet-gerealiseerde resultaten, het Geconsolideerd 
mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het Geconsolideerd 
kasstroomoverzicht over het boekjaar afgesloten op die datum en de 
toelichting, met een geconsolideerd balanstotaal van € 5.195,30 
miljoen en waarvan de geconsolideerde resultatenrekening afsluit 
met een winst van het boekjaar van € 416 miljoen.  

Naar ons oordeel geeft de Geconsolideerde Jaarrekening een 
getrouw beeld van het geconsolideerde eigen vermogen en van de 
geconsolideerde financiële positie van de Groep op 31 maart 2021, 
alsook van de geconsolideerde resultaten en de geconsolideerde 
kasstromen voor het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in 
overeenstemming met de International Financial Reporting 
Standards zoals goedgekeurd door de Europese Unie (“IFRS”) en met 
de in België van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire 
voorschriften. 

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud 

We hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de 
International Standards on Auditing (“ISAs”). Onze 
verantwoordelijkheden uit hoofde van die standaarden zijn nader 
beschreven in het gedeelte “Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de Geconsolideerde Jaarrekening” van ons verslag.
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Verslag van de commissaris aan de algemene 
vergadering van Etn. Fr. Colruyt NV over het 
boekjaar afgesloten op 31 maart 2021 
 

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u 
verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris van Etn. 
Fr. Colruyt NV (de “Vennootschap”) en van de 
dochterondernemingen (samen de “Groep”). Dit verslag omvat ons 
oordeel over de Geconsolideerde balans op 31 maart 2021, het 
Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten, het Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen 
vermogen en het Geconsolideerd kasstroomoverzicht van het 
boekjaar afgesloten op 31 maart 2021 en over de toelichting (alle 
stukken gezamenlijk de “Geconsolideerde Jaarrekening”) en omvat 
tevens ons verslag betreffende overige door wet- en regelgeving 
gestelde eisen. Deze verslagen zijn één en ondeelbaar. 

Wij werden als commissaris benoemd door de algemene vergadering 
op 25 september 2019, overeenkomstig het voorstel van het 
bestuursorgaan uitgebracht op aanbeveling van het auditcomité en 
op voordracht van de ondernemingsraad. Ons mandaat loopt af op 
de datum van de algemene vergadering die zal beraadslagen over de 
Geconsolideerde Jaarrekening afgesloten op 31 maart 2022. We 
hebben de wettelijke controle van de Geconsolideerde Jaarrekening 
van de Groep uitgevoerd gedurende 5 opeenvolgende boekjaren. 

 
Verslag over de controle van de Geconsolideerde 
Jaarrekening 
Oordeel zonder voorbehoud 

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de Geconsolideerde 
Jaarrekening van NV, die de Geconsolideerde balans op 31 maart 
2021 omvat, alsook het Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde 
en niet-gerealiseerde resultaten, het Geconsolideerd 
mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het Geconsolideerd 
kasstroomoverzicht over het boekjaar afgesloten op die datum en de 
toelichting, met een geconsolideerd balanstotaal van € 5.195,30 
miljoen en waarvan de geconsolideerde resultatenrekening afsluit 
met een winst van het boekjaar van € 416 miljoen.  

Naar ons oordeel geeft de Geconsolideerde Jaarrekening een 
getrouw beeld van het geconsolideerde eigen vermogen en van de 
geconsolideerde financiële positie van de Groep op 31 maart 2021, 
alsook van de geconsolideerde resultaten en de geconsolideerde 
kasstromen voor het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in 
overeenstemming met de International Financial Reporting 
Standards zoals goedgekeurd door de Europese Unie (“IFRS”) en met 
de in België van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire 
voorschriften. 

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud 

We hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de 
International Standards on Auditing (“ISAs”). Onze 
verantwoordelijkheden uit hoofde van die standaarden zijn nader 
beschreven in het gedeelte “Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de Geconsolideerde Jaarrekening” van ons verslag.
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resultaten, het Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen 
vermogen en het Geconsolideerd kasstroomoverzicht van het 
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op 25 september 2019, overeenkomstig het voorstel van het 
bestuursorgaan uitgebracht op aanbeveling van het auditcomité en 
op voordracht van de ondernemingsraad. Ons mandaat loopt af op 
de datum van de algemene vergadering die zal beraadslagen over de 
Geconsolideerde Jaarrekening afgesloten op 31 maart 2022. We 
hebben de wettelijke controle van de Geconsolideerde Jaarrekening 
van de Groep uitgevoerd gedurende 5 opeenvolgende boekjaren. 

 
Verslag over de controle van de Geconsolideerde 
Jaarrekening 
Oordeel zonder voorbehoud 

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de Geconsolideerde 
Jaarrekening van NV, die de Geconsolideerde balans op 31 maart 
2021 omvat, alsook het Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde 
en niet-gerealiseerde resultaten, het Geconsolideerd 
mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het Geconsolideerd 
kasstroomoverzicht over het boekjaar afgesloten op die datum en de 
toelichting, met een geconsolideerd balanstotaal van € 5.195,30 
miljoen en waarvan de geconsolideerde resultatenrekening afsluit 
met een winst van het boekjaar van € 416 miljoen.  

Naar ons oordeel geeft de Geconsolideerde Jaarrekening een 
getrouw beeld van het geconsolideerde eigen vermogen en van de 
geconsolideerde financiële positie van de Groep op 31 maart 2021, 
alsook van de geconsolideerde resultaten en de geconsolideerde 
kasstromen voor het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in 
overeenstemming met de International Financial Reporting 
Standards zoals goedgekeurd door de Europese Unie (“IFRS”) en met 
de in België van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire 
voorschriften. 

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud 

We hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de 
International Standards on Auditing (“ISAs”). Onze 
verantwoordelijkheden uit hoofde van die standaarden zijn nader 
beschreven in het gedeelte “Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de Geconsolideerde Jaarrekening” van ons verslag.
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de Geconsolideerde Jaarrekening van Etn. Fr. Colruyt NV 
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Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de 
controle van de Geconsolideerde Jaarrekening in België nageleefd, 
met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.  

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de 
Vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en 
inlichtingen verkregen. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Kernpunten van de controle 

De kernpunten van onze controle betreffen die aangelegenheden die 
volgens ons professioneel oordeel het meest significant waren bij 
onze controle van de Geconsolideerde Jaarrekening van de huidige 
verslagperiode.  

Deze aangelegenheden werden behandeld in de context van onze 
controle van de Geconsolideerde Jaarrekening als een geheel en bij 
het vormen van ons oordeel hieromtrent en derhalve formuleren wij 
geen afzonderlijk oordeel over deze aangelegenheden. 

Erkenning van leverancierstussenkomsten    

Beschrijving van het kernpunt 

De Groep ontvangt belangrijke bedragen aan kortingen en 
tussenkomsten van haar leveranciers, hoofdzakelijk voor promoties in 
de winkels, gezamenlijke publiciteit, introductie van nieuwe 
producten, en volume gerelateerde acties. Het bepalen van dergelijke 
kortingen van leveranciers gebeurt grotendeels op basis van de 
werkelijke leveranciersaankopen van de gerelateerde periode, die 
door de Groep met de betrokken leveranciers ook worden bevestigd.   

Voor nieuwe samenwerkingsmodellen of voor nog niet volledig 
afgewikkelde periodes vereist dit echter inschattingen betreffende 
specifieke aan- of verkoopvolumes en toe te passen 
kortingspercentages. Teneinde deze nauwkeurig en volledig te 

kunnen bepalen, is het noodzakelijk dat de directie een gedetailleerd 
inzicht heeft in de contractuele regelingen en in de mate waarin 
eventuele voorwaarden van bepaalde promotionele programma’s 
worden vervuld. Een wijziging in deze inschattingen zouden een 
materiële impact kunnen hebben op de Geconsolideerde 
Jaarrekening. Om deze redenen en ook omwille van de omvang van 
de gerelateerde bedragen is de erkenning van de 
leverancierstussenkomsten een kernpunt van onze controle.   

We verwijzen naar toelichting 1 van de Geconsolideerde Jaarrekening 
voor de waarderingsregels hieromtrent.  

Samenvatting van de uitgevoerde procedures 

• Gegevensgerichte controles op de afgewikkelde 
leverancierstussenkomsten; deze werkzaamheden bestaan uit een 
steekproefsgewijze aansluiting met leverancierscontracten en / of 
gelijkwaardige ondersteunende documentatie zoals facturen, 
creditnota's, ontvangsten of bevestigingen van de verkregen 
leverancierstussenkomsten door de leveranciers.  

• Gegevensgerichte testen met betrekking tot de juistheid en 
volledigheid van de openstaande leverancierstussenkomsten; deze 
testen omvatten het evalueren van de gepastheid van de 
inschattingen van het management inzake specifieke aan- of 
verkoopvolumes en toe te passen kortingspercentages alsook het 
afstemmen, voor een steekproef, van deze gegevens met de 
onderliggende leveranciersovereenkomsten en boekhouding van 
de Groep.  

• Een beoordeling van de historische inschattingsnauwkeurigheid 
van de directie door het testen van de mate waarin openstaande 
vorderingen in vorige periode met betrekking tot nog te innen 
leverancierstussenkomsten na boekjaareinde werden voldaan.  
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Verslag van de commissaris aan de algemene 
vergadering van Etn. Fr. Colruyt NV over het 
boekjaar afgesloten op 31 maart 2021 
 

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u 
verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris van Etn. 
Fr. Colruyt NV (de “Vennootschap”) en van de 
dochterondernemingen (samen de “Groep”). Dit verslag omvat ons 
oordeel over de Geconsolideerde balans op 31 maart 2021, het 
Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten, het Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen 
vermogen en het Geconsolideerd kasstroomoverzicht van het 
boekjaar afgesloten op 31 maart 2021 en over de toelichting (alle 
stukken gezamenlijk de “Geconsolideerde Jaarrekening”) en omvat 
tevens ons verslag betreffende overige door wet- en regelgeving 
gestelde eisen. Deze verslagen zijn één en ondeelbaar. 

Wij werden als commissaris benoemd door de algemene vergadering 
op 25 september 2019, overeenkomstig het voorstel van het 
bestuursorgaan uitgebracht op aanbeveling van het auditcomité en 
op voordracht van de ondernemingsraad. Ons mandaat loopt af op 
de datum van de algemene vergadering die zal beraadslagen over de 
Geconsolideerde Jaarrekening afgesloten op 31 maart 2022. We 
hebben de wettelijke controle van de Geconsolideerde Jaarrekening 
van de Groep uitgevoerd gedurende 5 opeenvolgende boekjaren. 

 
Verslag over de controle van de Geconsolideerde 
Jaarrekening 
Oordeel zonder voorbehoud 

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de Geconsolideerde 
Jaarrekening van NV, die de Geconsolideerde balans op 31 maart 
2021 omvat, alsook het Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde 
en niet-gerealiseerde resultaten, het Geconsolideerd 
mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het Geconsolideerd 
kasstroomoverzicht over het boekjaar afgesloten op die datum en de 
toelichting, met een geconsolideerd balanstotaal van € 5.195,30 
miljoen en waarvan de geconsolideerde resultatenrekening afsluit 
met een winst van het boekjaar van € 416 miljoen.  

Naar ons oordeel geeft de Geconsolideerde Jaarrekening een 
getrouw beeld van het geconsolideerde eigen vermogen en van de 
geconsolideerde financiële positie van de Groep op 31 maart 2021, 
alsook van de geconsolideerde resultaten en de geconsolideerde 
kasstromen voor het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in 
overeenstemming met de International Financial Reporting 
Standards zoals goedgekeurd door de Europese Unie (“IFRS”) en met 
de in België van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire 
voorschriften. 

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud 

We hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de 
International Standards on Auditing (“ISAs”). Onze 
verantwoordelijkheden uit hoofde van die standaarden zijn nader 
beschreven in het gedeelte “Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de Geconsolideerde Jaarrekening” van ons verslag.
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• Evaluatie van de presentatie van de leverancierstussenkomsten in 
overeenstemming met de waarderingsregels opgenomen in 
toelichting 1 van de Geconsolideerde Jaarrekening.  

Bijzondere waardeverminderingen op goodwill en materiële vaste 
activa  

Beschrijving van het kernpunt 

De Groep baat winkels uit in België, Frankrijk en Luxemburg. De 
boekwaarde van de materiële vaste activa, heeft voor het grootste 
deel betrekking op de winkels en bijbehorende activa zoals 
gedetailleerd in toelichting 11 van de Geconsolideerde Jaarrekening. 
De totale boekwaarde bedraagt € 2.576,6 miljoen per 31 maart 
2021. Daarnaast, ten gevolge van verschillende overnames in het 
verleden, heeft de Groep goodwill geboekt. De boekwaarde van deze 
goodwill bedraagt € 124,9 miljoen per 31 maart 2021. De 
waardering van goodwill wordt beschreven in toelichting 9 van de 
Geconsolideerde Jaarrekening; de waardering van materiële vaste 
activa in toelichting 11.  

In overeenstemming met IAS36 ‘Bijzondere waardevermindering van 
activa’ worden deze activa minstens één keer per jaar door het 
management geëvalueerd per kasstroom-genererende eenheid en 
onderzocht op eventuele indicaties voor bijzondere 
waardeverminderingen.   

Deze evaluatie wordt in sterke mate beïnvloed door enerzijds de 
toekomstverwachtingen van de directie met betrekking tot de 
verwachte groei, met name van de omzet en van het 
bedrijfsresultaat, en door overige assumpties anderzijds, zoals de 
verdisconteringsvoet en lange termijn groeivoet. Een wijziging in deze 
assumpties of het gebruik van ongepaste toekomstverwachtingen 
zouden een materiële impact kunnen hebben op de Geconsolideerde 
Jaarrekening. Om deze redenen zijn de bijzondere 
waardeverminderingen op goodwill en materiële vaste activa een 
kernpunt van onze controle.  

Samenvatting van de uitgevoerde procedures 

Onze auditwerkzaamheden omvatten onder andere:   

• Evaluatie van de mathematische accuraatheid en conformiteit met 
IAS36 van het waarderingsmodel gebruikt door de Groep met 
ondersteuning van een waarderingsexpert van ons kantoor.  

• Evaluatie van de belangrijkste gebruikte assumpties (lange termijn 
groeivoet en verdisconteringsvoet) met ondersteuning van een 
waarderingsexpert van ons kantoor.   

• Evaluatie van de redelijkheid van de geprojecteerde kasstromen 
alsook van de geraamde toekomstige omzetgroei en groei van het 
bedrijfsresultaat door een vergelijking met, en een evaluatie van, 
de door de Raad Van Bestuur goedgekeurde vooruitzichten, en 
een beoordeling van de historische prognosenauwkeurigheid van 
de Groep.  

• Verificatie van het bestaan van eventuele additionele aanwijzingen 
voor bijzondere waardeverminderingen, onder andere door het 
lezen van notulen van de Raad Van Bestuur, door een 
onafhankelijke evaluatie van publiek beschikbare marktgegevens, 
en door op regelmatige basis besprekingen te hebben met het 
management.  

• Evaluatie van de adequaatheid en volledigheid van toelichtingen 9 
en 11 van de Geconsolideerde Jaarrekening.  

Waardering van veranderingsprogramma’s met lange termijn 
karakter  

Beschrijving van het kernpunt 

De Groep investeert belangrijke bedragen aan 
veranderingsprogramma’s met lange termijn karakter, die intern 
ontwikkeld worden. De boekwaarde van de geactiveerde 
veranderingsprogramma’s met lange termijn karakter bedraagt 

FINANCIEEL VERSLAG  |  Geconsolideerde rekeningen • Verklaring • Verslag van de commissaris • Toelichtingen • Definities



219218

Verslag van de commissaris van 7 juli 2021 over 
de Geconsolideerde Jaarrekening van Etn. Fr. Colruyt NV 
over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2021 (vervolg) 

 
 

4 
 

€ 207,3 miljoen per 31 maart 2021. De waardering wordt 
beschreven in toelichting 10 van de Geconsolideerde Jaarrekening.  

Kosten in het kader van ontwikkelingsactiviteiten worden in 
overeenstemming met IAS38 pas geactiveerd als aan een aantal 
voorwaarden is voldaan, onder andere de capaciteit van het 
veranderingsprogramma om toekomstige economische voordelen te 
genereren die groter zijn dan de gemaakte kosten. De inschattingen 
van de directie met betrekking tot deze verwachte toekomstige 
economische voordelen zijn inherent complex. Wijzigingen in deze 
inschattingen of het gebruik van ongepaste toekomstverwachtingen 
zouden een materiële impact kunnen hebben op de Geconsolideerde 
Jaarrekening. Om deze redenen is de waardering van 
veranderingsprogramma’s met lange termijn karakter een kernpunt 
van onze controle.   

Samenvatting van de uitgevoerde procedures 

Onze auditwerkzaamheden omvatten onder andere:   

• Gegevensgerichte testen, op basis van steekproeven, voor elk van 
deze programma’s aangaande het vaststellen en toerekenen van 
de betreffende ontwikkelingsuitgaven aan het actief.  

• Evaluatie van het model gebruikt door de Groep voor de bepaling 
van de toekomstige economische voordelen van deze 
programma’s, in overeenstemming met de voorwaarden van 
IAS38, en van de belangrijkste onderliggende assumpties.  

• Periodieke bespreking met het management van de geraamde 
toekomstige economische voordelen zoals vooropgesteld in de 
individuele business cases van de betreffende 
veranderingsprogramma’s, en vergelijking van eerdere 
inschattingen met historische realisaties naderhand.  

• Verificatie van het bestaan van eventuele aanwijzingen voor 
bijzondere waardeverminderingen, onder andere door het lezen 

van notulen van de Raad Van Bestuur en door op regelmatige 
basis besprekingen te hebben met het management.  

• Evaluatie van de adequaatheid en volledigheid van toelichting 10 
van de Geconsolideerde Jaarrekening.   

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het 
opstellen van de Geconsolideerde Jaarrekening 

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de 
Geconsolideerde Jaarrekening die een getrouw beeld geeft in 
overeenstemming met IFRS en met de in België van toepassing zijnde 
wettelijke en reglementaire voorschriften, alsook voor een systeem 
van interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor 
het opstellen van de Geconsolideerde Jaarrekening die geen afwijking 
van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten. 

In het kader van de opstelling van de  Geconsolideerde Jaarrekening 
is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de 
mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te 
handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van 
aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het 
gebruiken van de continuïteitsveronderstelling tenzij het 
bestuursorgaan het voornemen heeft om de Vennootschap te 
vereffenen of om de bedrijfsactiviteiten stop te zetten of geen 
realistisch alternatief heeft dan dit te doen. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle over de 
Geconsolideerde Jaarrekening 

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van 
zekerheid over de vraag of de Geconsolideerde Jaarrekening als 
geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is 
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een 
commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke 
mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen 
garantie dat een controle die overeenkomstig de ISAs is uitgevoerd 
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• Evaluatie van de presentatie van de leverancierstussenkomsten in 
overeenstemming met de waarderingsregels opgenomen in 
toelichting 1 van de Geconsolideerde Jaarrekening.  

Bijzondere waardeverminderingen op goodwill en materiële vaste 
activa  

Beschrijving van het kernpunt 

De Groep baat winkels uit in België, Frankrijk en Luxemburg. De 
boekwaarde van de materiële vaste activa, heeft voor het grootste 
deel betrekking op de winkels en bijbehorende activa zoals 
gedetailleerd in toelichting 11 van de Geconsolideerde Jaarrekening. 
De totale boekwaarde bedraagt € 2.576,6 miljoen per 31 maart 
2021. Daarnaast, ten gevolge van verschillende overnames in het 
verleden, heeft de Groep goodwill geboekt. De boekwaarde van deze 
goodwill bedraagt € 124,9 miljoen per 31 maart 2021. De 
waardering van goodwill wordt beschreven in toelichting 9 van de 
Geconsolideerde Jaarrekening; de waardering van materiële vaste 
activa in toelichting 11.  

In overeenstemming met IAS36 ‘Bijzondere waardevermindering van 
activa’ worden deze activa minstens één keer per jaar door het 
management geëvalueerd per kasstroom-genererende eenheid en 
onderzocht op eventuele indicaties voor bijzondere 
waardeverminderingen.   

Deze evaluatie wordt in sterke mate beïnvloed door enerzijds de 
toekomstverwachtingen van de directie met betrekking tot de 
verwachte groei, met name van de omzet en van het 
bedrijfsresultaat, en door overige assumpties anderzijds, zoals de 
verdisconteringsvoet en lange termijn groeivoet. Een wijziging in deze 
assumpties of het gebruik van ongepaste toekomstverwachtingen 
zouden een materiële impact kunnen hebben op de Geconsolideerde 
Jaarrekening. Om deze redenen zijn de bijzondere 
waardeverminderingen op goodwill en materiële vaste activa een 
kernpunt van onze controle.  

Samenvatting van de uitgevoerde procedures 

Onze auditwerkzaamheden omvatten onder andere:   

• Evaluatie van de mathematische accuraatheid en conformiteit met 
IAS36 van het waarderingsmodel gebruikt door de Groep met 
ondersteuning van een waarderingsexpert van ons kantoor.  

• Evaluatie van de belangrijkste gebruikte assumpties (lange termijn 
groeivoet en verdisconteringsvoet) met ondersteuning van een 
waarderingsexpert van ons kantoor.   

• Evaluatie van de redelijkheid van de geprojecteerde kasstromen 
alsook van de geraamde toekomstige omzetgroei en groei van het 
bedrijfsresultaat door een vergelijking met, en een evaluatie van, 
de door de Raad Van Bestuur goedgekeurde vooruitzichten, en 
een beoordeling van de historische prognosenauwkeurigheid van 
de Groep.  

• Verificatie van het bestaan van eventuele additionele aanwijzingen 
voor bijzondere waardeverminderingen, onder andere door het 
lezen van notulen van de Raad Van Bestuur, door een 
onafhankelijke evaluatie van publiek beschikbare marktgegevens, 
en door op regelmatige basis besprekingen te hebben met het 
management.  

• Evaluatie van de adequaatheid en volledigheid van toelichtingen 9 
en 11 van de Geconsolideerde Jaarrekening.  

Waardering van veranderingsprogramma’s met lange termijn 
karakter  

Beschrijving van het kernpunt 

De Groep investeert belangrijke bedragen aan 
veranderingsprogramma’s met lange termijn karakter, die intern 
ontwikkeld worden. De boekwaarde van de geactiveerde 
veranderingsprogramma’s met lange termijn karakter bedraagt 
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• Evaluatie van de presentatie van de leverancierstussenkomsten in 
overeenstemming met de waarderingsregels opgenomen in 
toelichting 1 van de Geconsolideerde Jaarrekening.  

Bijzondere waardeverminderingen op goodwill en materiële vaste 
activa  

Beschrijving van het kernpunt 

De Groep baat winkels uit in België, Frankrijk en Luxemburg. De 
boekwaarde van de materiële vaste activa, heeft voor het grootste 
deel betrekking op de winkels en bijbehorende activa zoals 
gedetailleerd in toelichting 11 van de Geconsolideerde Jaarrekening. 
De totale boekwaarde bedraagt € 2.576,6 miljoen per 31 maart 
2021. Daarnaast, ten gevolge van verschillende overnames in het 
verleden, heeft de Groep goodwill geboekt. De boekwaarde van deze 
goodwill bedraagt € 124,9 miljoen per 31 maart 2021. De 
waardering van goodwill wordt beschreven in toelichting 9 van de 
Geconsolideerde Jaarrekening; de waardering van materiële vaste 
activa in toelichting 11.  

In overeenstemming met IAS36 ‘Bijzondere waardevermindering van 
activa’ worden deze activa minstens één keer per jaar door het 
management geëvalueerd per kasstroom-genererende eenheid en 
onderzocht op eventuele indicaties voor bijzondere 
waardeverminderingen.   

Deze evaluatie wordt in sterke mate beïnvloed door enerzijds de 
toekomstverwachtingen van de directie met betrekking tot de 
verwachte groei, met name van de omzet en van het 
bedrijfsresultaat, en door overige assumpties anderzijds, zoals de 
verdisconteringsvoet en lange termijn groeivoet. Een wijziging in deze 
assumpties of het gebruik van ongepaste toekomstverwachtingen 
zouden een materiële impact kunnen hebben op de Geconsolideerde 
Jaarrekening. Om deze redenen zijn de bijzondere 
waardeverminderingen op goodwill en materiële vaste activa een 
kernpunt van onze controle.  

Samenvatting van de uitgevoerde procedures 

Onze auditwerkzaamheden omvatten onder andere:   

• Evaluatie van de mathematische accuraatheid en conformiteit met 
IAS36 van het waarderingsmodel gebruikt door de Groep met 
ondersteuning van een waarderingsexpert van ons kantoor.  

• Evaluatie van de belangrijkste gebruikte assumpties (lange termijn 
groeivoet en verdisconteringsvoet) met ondersteuning van een 
waarderingsexpert van ons kantoor.   

• Evaluatie van de redelijkheid van de geprojecteerde kasstromen 
alsook van de geraamde toekomstige omzetgroei en groei van het 
bedrijfsresultaat door een vergelijking met, en een evaluatie van, 
de door de Raad Van Bestuur goedgekeurde vooruitzichten, en 
een beoordeling van de historische prognosenauwkeurigheid van 
de Groep.  

• Verificatie van het bestaan van eventuele additionele aanwijzingen 
voor bijzondere waardeverminderingen, onder andere door het 
lezen van notulen van de Raad Van Bestuur, door een 
onafhankelijke evaluatie van publiek beschikbare marktgegevens, 
en door op regelmatige basis besprekingen te hebben met het 
management.  

• Evaluatie van de adequaatheid en volledigheid van toelichtingen 9 
en 11 van de Geconsolideerde Jaarrekening.  

Waardering van veranderingsprogramma’s met lange termijn 
karakter  

Beschrijving van het kernpunt 

De Groep investeert belangrijke bedragen aan 
veranderingsprogramma’s met lange termijn karakter, die intern 
ontwikkeld worden. De boekwaarde van de geactiveerde 
veranderingsprogramma’s met lange termijn karakter bedraagt 
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altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die 
bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of 
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, 
de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van 
de Geconsolideerde Jaarrekening, beïnvloeden. 

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, 
reglementair en normatief kader dat van toepassing is op de controle 
van de Geconsolideerde Jaarrekening in België na. De wettelijke 
controle biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige 
levensvatbaarheid van de Vennootschap en van de Groep, noch 
omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het 
bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de Vennootschap en van de 
Groep ter hand heeft genomen of zal nemen. Onze 
verantwoordelijkheden inzake de door het bestuursorgaan 
gehanteerde continuïteitsveronderstelling staan hieronder 
beschreven. 

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISAs, 
passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een 
professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren 
tevens de volgende werkzaamheden uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de 
Geconsolideerde Jaarrekening een afwijking van materieel belang 
bevat die het gevolg is van fraude of fouten, het bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico’s 
inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende 
en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet 
detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter 
indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het 
gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 

van zaken of het doorbreken van het systeem van interne 
beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in het systeem van interne beheersing 
dat relevant is voor de controle, met als doel 
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven 
omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het 
geven van een oordeel over de effectiviteit van het systeem van 
interne beheersing van de Vennootschap en van de Groep; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van 
de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte 
schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen; 

• het concluderen van de aanvaardbaarheid van de door het 
bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling, en op 
basis van de verkregen controle-informatie, concluderen of er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot 
gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen 
doen ontstaan over de mogelijkheid van de Vennootschap en de 
Groep om de continuïteit te handhaven. Als we besluiten dat er 
sprake is van een onzekerheid van materieel belang, zijn wij ertoe 
gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen 
op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de 
Geconsolideerde Jaarrekening of, indien deze toelichtingen 
inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies 
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot op de 
datum van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen 
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteit 
van de Vennootschap of van de Groep niet langer gehandhaafd 
kan worden; 
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• het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud 
van de Geconsolideerde Jaarrekening, en of deze Geconsolideerde 
Jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen 
weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw beeld. 

Wij communiceren met het auditcomité binnen het bestuursorgaan, 
onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing die we 
identificeren gedurende onze controle.  

Omdat we de eindverantwoordelijkheid voor ons oordeel dragen, zijn 
we ook verantwoordelijk voor het organiseren, het toezicht en het 
uitvoeren van de controle van de dochterondernemingen van de 
Groep. In die zin hebben wij de aard en omvang van de 
controleprocedures voor deze entiteiten van de Groep bepaald. 

We verstrekken aan het auditcomité binnen het bestuursorgaan een 
verklaring dat we de relevante deontologische vereisten inzake 
onafhankelijkheid naleven en we melden hierin alle relaties en andere 
aangelegenheden die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid zouden 
kunnen beïnvloeden, alsook, voor zover van toepassing, de 
bijbehorende maatregelen die we getroffen hebben om onze 
onafhankelijkheid te waarborgen. 

Aan de hand van de aangelegenheden die met het auditcomité binnen 
het bestuursorgaan besproken worden, bepalen we de 
aangelegenheden die het meest significant waren bij de controle van 
de Geconsolideerde Jaarrekening over de huidige periode en die 
daarom de kernpunten van onze controle uitmaken. We beschrijven 
deze aangelegenheden in ons verslag, tenzij het openbaar maken van 
deze aangelegenheden is verboden door wet- of regelgeving. 

Verslag betreffende de overige door wet- en 
regelgeving gestelde eisen 

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan  

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de 
inhoud van het jaarverslag over de Geconsolideerde Jaarrekening, 
de verklaring van niet-financiële informatie gehecht aan dit 
jaarverslag en de andere informatie opgenomen in het jaarrapport. 

Verantwoordelijkheden van de commissaris  

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische 
bijkomende norm (Herzien) bij de in België van toepassing zijnde 
ISAs, is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel 
belang zijnde opzichten, het jaarverslag over de Geconsolideerde 
Jaarrekening, de verklaring van niet-financiële informatie gehecht 
aan dit jaarverslag , de andere informatie opgenomen in het 
jaarrapport te verifiëren, alsook verslag over deze aangelegenheden 
uit te brengen. 

Aspecten betreffende het jaarverslag over de 
Geconsolideerde Jaarrekening en andere informatie 
opgenomen in het jaarrapport 

Naar ons oordeel, na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden 
op het jaarverslag over de Geconsolideerde Jaarrekening, stemt dit 
jaarverslag over de Geconsolideerde Jaarrekening overeen met de 
Geconsolideerde Jaarrekening voor hetzelfde boekjaar, enerzijds, en 
is dit jaarverslag over de Geconsolideerde Jaarrekening opgesteld 
overeenkomstig artikel 3:32 van het Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen, anderzijds. 
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altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die 
bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of 
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, 
de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van 
de Geconsolideerde Jaarrekening, beïnvloeden. 

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, 
reglementair en normatief kader dat van toepassing is op de controle 
van de Geconsolideerde Jaarrekening in België na. De wettelijke 
controle biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige 
levensvatbaarheid van de Vennootschap en van de Groep, noch 
omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het 
bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de Vennootschap en van de 
Groep ter hand heeft genomen of zal nemen. Onze 
verantwoordelijkheden inzake de door het bestuursorgaan 
gehanteerde continuïteitsveronderstelling staan hieronder 
beschreven. 

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISAs, 
passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een 
professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren 
tevens de volgende werkzaamheden uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de 
Geconsolideerde Jaarrekening een afwijking van materieel belang 
bevat die het gevolg is van fraude of fouten, het bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico’s 
inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende 
en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet 
detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter 
indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het 
gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 

van zaken of het doorbreken van het systeem van interne 
beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in het systeem van interne beheersing 
dat relevant is voor de controle, met als doel 
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven 
omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het 
geven van een oordeel over de effectiviteit van het systeem van 
interne beheersing van de Vennootschap en van de Groep; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van 
de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte 
schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen; 

• het concluderen van de aanvaardbaarheid van de door het 
bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling, en op 
basis van de verkregen controle-informatie, concluderen of er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot 
gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen 
doen ontstaan over de mogelijkheid van de Vennootschap en de 
Groep om de continuïteit te handhaven. Als we besluiten dat er 
sprake is van een onzekerheid van materieel belang, zijn wij ertoe 
gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen 
op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de 
Geconsolideerde Jaarrekening of, indien deze toelichtingen 
inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies 
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot op de 
datum van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen 
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteit 
van de Vennootschap of van de Groep niet langer gehandhaafd 
kan worden; 
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altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die 
bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of 
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, 
de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van 
de Geconsolideerde Jaarrekening, beïnvloeden. 

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, 
reglementair en normatief kader dat van toepassing is op de controle 
van de Geconsolideerde Jaarrekening in België na. De wettelijke 
controle biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige 
levensvatbaarheid van de Vennootschap en van de Groep, noch 
omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het 
bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de Vennootschap en van de 
Groep ter hand heeft genomen of zal nemen. Onze 
verantwoordelijkheden inzake de door het bestuursorgaan 
gehanteerde continuïteitsveronderstelling staan hieronder 
beschreven. 

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISAs, 
passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een 
professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren 
tevens de volgende werkzaamheden uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de 
Geconsolideerde Jaarrekening een afwijking van materieel belang 
bevat die het gevolg is van fraude of fouten, het bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico’s 
inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende 
en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet 
detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter 
indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het 
gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 

van zaken of het doorbreken van het systeem van interne 
beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in het systeem van interne beheersing 
dat relevant is voor de controle, met als doel 
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven 
omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het 
geven van een oordeel over de effectiviteit van het systeem van 
interne beheersing van de Vennootschap en van de Groep; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van 
de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte 
schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen; 

• het concluderen van de aanvaardbaarheid van de door het 
bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling, en op 
basis van de verkregen controle-informatie, concluderen of er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot 
gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen 
doen ontstaan over de mogelijkheid van de Vennootschap en de 
Groep om de continuïteit te handhaven. Als we besluiten dat er 
sprake is van een onzekerheid van materieel belang, zijn wij ertoe 
gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen 
op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de 
Geconsolideerde Jaarrekening of, indien deze toelichtingen 
inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies 
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot op de 
datum van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen 
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteit 
van de Vennootschap of van de Groep niet langer gehandhaafd 
kan worden; 
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In de context van onze controle van de Geconsolideerde 
Jaarrekening zijn wij tevens verantwoordelijk voor het overwegen, 
op basis van de kennis verkregen in de controle, of het jaarverslag 
over de Geconsolideerde Jaarrekening en de andere informatie 
opgenomen in het jaarrapport, zijnde: 

• het hoofdstuk Beheersverslag 

• het hoofdstuk Kerncijfers 

• het hoofdstuk Corporate governance 

een afwijking van materieel belang bevatten, hetzij informatie die 
onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht van de 
werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, hebben wij geen 
afwijking van materieel belang te melden. 

De niet-financiële informatie zoals vereist op grond van artikel 3:32 
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd 
opgenomen in het jaarverslag over de Geconsolideerde 
Jaarrekening. Dit verslag van niet-financiële informatie bevat de 
door artikel 3:32 van het Wetboek van vennootschappen 
verenigingen vereiste inlichtingen en is in overeenstemming met de 
Geconsolideerde Jaarrekening voor hetzelfde boekjaar. De Groep 
heeft zich bij het opstellen van deze niet-financiële informatie 
gebaseerd op de Sustainable Development Goals (hierna “SDGs”). Wij 
spreken ons evenwel niet uit over de vraag of deze niet-financiële 
informatie in alle van materieel belang zijnde opzichten is opgesteld 
in overeenstemming met het in het jaarverslag over de 
Geconsolideerde Jaarrekening vermelde SDGs. Verder drukken wij 
geen enkele mate van zekerheid uit over individuele elementen 
opgenomen in deze niet-financiële informatie. 

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid 

Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen 
opdrachten verricht die onverenigbaar zijn met de wettelijke controle 

van de Geconsolideerde Jaarrekening en zijn in de loop van ons 
mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de Vennootschap.  

De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn 
met de wettelijke controle van de Geconsolideerde Jaarrekening 
bedoeld in artikel 3:65 van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen werden correct vermeld en uitgesplitst in de toelichting 
bij de Geconsolideerde Jaarrekening. 

Andere vermeldingen  

• Huidig verslag is consistent met onze aanvullende verklaring aan 
het auditcomité bedoeld in artikel 11 van de verordening (EU) nr. 
537/2014. 

Diegem, 7 juli 2021  
 
EY Bedrijfsrevisoren BV 
Commissaris 
Vertegenwoordigd door 
 
 
 
 
 
Daniel Wuyts * 
Partner 
* Handelend in naam van een BV 
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opgenomen in het jaarrapport, zijnde: 

• het hoofdstuk Beheersverslag 

• het hoofdstuk Kerncijfers 
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een afwijking van materieel belang bevatten, hetzij informatie die 
onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht van de 
werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, hebben wij geen 
afwijking van materieel belang te melden. 

De niet-financiële informatie zoals vereist op grond van artikel 3:32 
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd 
opgenomen in het jaarverslag over de Geconsolideerde 
Jaarrekening. Dit verslag van niet-financiële informatie bevat de 
door artikel 3:32 van het Wetboek van vennootschappen 
verenigingen vereiste inlichtingen en is in overeenstemming met de 
Geconsolideerde Jaarrekening voor hetzelfde boekjaar. De Groep 
heeft zich bij het opstellen van deze niet-financiële informatie 
gebaseerd op de Sustainable Development Goals (hierna “SDGs”). Wij 
spreken ons evenwel niet uit over de vraag of deze niet-financiële 
informatie in alle van materieel belang zijnde opzichten is opgesteld 
in overeenstemming met het in het jaarverslag over de 
Geconsolideerde Jaarrekening vermelde SDGs. Verder drukken wij 
geen enkele mate van zekerheid uit over individuele elementen 
opgenomen in deze niet-financiële informatie. 

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid 

Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen 
opdrachten verricht die onverenigbaar zijn met de wettelijke controle 

van de Geconsolideerde Jaarrekening en zijn in de loop van ons 
mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de Vennootschap.  

De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn 
met de wettelijke controle van de Geconsolideerde Jaarrekening 
bedoeld in artikel 3:65 van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen werden correct vermeld en uitgesplitst in de toelichting 
bij de Geconsolideerde Jaarrekening. 

Andere vermeldingen  

• Huidig verslag is consistent met onze aanvullende verklaring aan 
het auditcomité bedoeld in artikel 11 van de verordening (EU) nr. 
537/2014. 
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In de context van onze controle van de Geconsolideerde 
Jaarrekening zijn wij tevens verantwoordelijk voor het overwegen, 
op basis van de kennis verkregen in de controle, of het jaarverslag 
over de Geconsolideerde Jaarrekening en de andere informatie 
opgenomen in het jaarrapport, zijnde: 

• het hoofdstuk Beheersverslag 

• het hoofdstuk Kerncijfers 

• het hoofdstuk Corporate governance 

een afwijking van materieel belang bevatten, hetzij informatie die 
onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht van de 
werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, hebben wij geen 
afwijking van materieel belang te melden. 

De niet-financiële informatie zoals vereist op grond van artikel 3:32 
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd 
opgenomen in het jaarverslag over de Geconsolideerde 
Jaarrekening. Dit verslag van niet-financiële informatie bevat de 
door artikel 3:32 van het Wetboek van vennootschappen 
verenigingen vereiste inlichtingen en is in overeenstemming met de 
Geconsolideerde Jaarrekening voor hetzelfde boekjaar. De Groep 
heeft zich bij het opstellen van deze niet-financiële informatie 
gebaseerd op de Sustainable Development Goals (hierna “SDGs”). Wij 
spreken ons evenwel niet uit over de vraag of deze niet-financiële 
informatie in alle van materieel belang zijnde opzichten is opgesteld 
in overeenstemming met het in het jaarverslag over de 
Geconsolideerde Jaarrekening vermelde SDGs. Verder drukken wij 
geen enkele mate van zekerheid uit over individuele elementen 
opgenomen in deze niet-financiële informatie. 

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid 

Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen 
opdrachten verricht die onverenigbaar zijn met de wettelijke controle 

van de Geconsolideerde Jaarrekening en zijn in de loop van ons 
mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de Vennootschap.  

De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn 
met de wettelijke controle van de Geconsolideerde Jaarrekening 
bedoeld in artikel 3:65 van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen werden correct vermeld en uitgesplitst in de toelichting 
bij de Geconsolideerde Jaarrekening. 

Andere vermeldingen  

• Huidig verslag is consistent met onze aanvullende verklaring aan 
het auditcomité bedoeld in artikel 11 van de verordening (EU) nr. 
537/2014. 

Diegem, 7 juli 2021  
 
EY Bedrijfsrevisoren BV 
Commissaris 
Vertegenwoordigd door 
 
 
 
 
 
Daniel Wuyts * 
Partner 
* Handelend in naam van een BV 
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De volgende toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening maken 
integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.

1.  Grondslagen voor  
financiële verslaggeving

Etn. Fr. Colruyt NV (verder ‘de Entiteit’ genoemd) is gevestigd in 
België, te 1500 Halle en is op NYSE Euronext Brussel genoteerd 
onder code COLR. De geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 
2020/21, eindigend op 31 maart 2021, omvat de Entiteit, haar 
dochterondernemingen (samen ‘Colruyt Group’ genoemd) en het 
belang van Colruyt Group in geassocieerde ondernemingen en joint 
ventures.

De geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2020/21 werd 
op 11 juni 2021 door de Raad van Bestuur goedgekeurd voor 
publicatie, onder voorbehoud van de goedkeuring van de statutaire 
niet-geconsolideerde jaarrekening door de aandeelhouders tijdens 
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal plaatsvinden 
op 29 september 2021. Conform de Belgische wetgeving zal de 
geconsolideerde jaarrekening tijdens dezelfde vergadering ter 
informatie voorgesteld worden aan de aandeelhouders van Colruyt 
Group. De geconsolideerde jaarrekening is niet onderworpen aan 
wijzigingen, behalve als het gaat om wijzigingen als gevolg van 
eventuele beslissingen van de aandeelhouders betreffende de 
statutaire niet-geconsolideerde jaarrekening die een impact hebben 
op de geconsolideerde jaarrekening.

1.1. Presentatiebasis
De geconsolideerde jaarrekening wordt uitgedrukt in miljoenen EUR 
afgerond op één decimaal. Ten gevolge van afrondingen is het mogelijk 
dat het totaal van bepaalde cijfers in de tabellen niet overeenstemt 
met de cijfers in de hoofdstaten of tussen verschillende toelichtingen 
onderling. 

De geconsolideerde jaarrekening heeft betrekking op de financiële 
toestand per 31 maart en wordt opgemaakt op basis van de 
historische kostprijsmethode met uitzondering van bepaalde posten, 
waaronder afgeleide financiële instrumenten, financiële activa aan 
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen via niet-
gerealiseerde resultaten en financiële activa aan reële waarde met 

verwerking van waardeveranderingen via de winst- en verliesrekening, 
dewelke gewaardeerd worden aan reële waarde. Daarnaast worden 
de nettoverplichtingen uit hoofde van Belgische toegezegde-
bijdrageregelingen met gegarandeerd minimumrendement, die 
verwerkt worden onder de toegezegd-pensioenregeling, tevens niet 
geboekt aan de historische kost, maar worden deze gewaardeerd 
volgens de ‘projected unit credit’ methode.

De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld vóór winstverdeling 
van de moedermaatschappij zoals voorgesteld aan de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders.

De opstelling van de geconsolideerde jaarrekening in 
overeenstemming met IFRS, zoals aanvaard door de Europese Unie, 
vereist dat het management van Colruyt Group oordelen vormt en 
schattingen en veronderstellingen maakt. Deze zijn van invloed op 
de toepassing van de grondslagen en aldus op de gerapporteerde 
waarden van activa en verplichtingen en van opbrengsten en 
kosten. Dit is onder meer het geval voor goodwill (toelichting 9. 
Goodwill), leaseovereenkomsten (toelichting 11. Materiële vaste 
activa, toelichting 19. Handelsvorderingen en overige vorderingen 
en toelichting 25. Rentedragende verplichtingen), financiële activa 
(toelichting 14. Financiële activa), uitgestelde belastingen (toelichting 
17. Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen), voorraden 
(toelichting 18. Voorraden), dubieuze debiteuren (toelichting 19. 
Handelsvorderingen en overige vorderingen), voorzieningen (toelichting 
23. Voorzieningen) en personeelsbeloningen (toelichtingen 24. 
Langlopende verplichtingen met betrekking tot personeelsbeloningen 
en 26. Handelsschulden, verplichtingen m.b.t. personeelsbeloningen en 
overige verplichtingen).

De schattingen en hieraan verbonden veronderstellingen zijn 
gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere 
elementen die gegeven de omstandigheden als redelijk beschouwd 
kunnen worden. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van 
deze schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden jaarlijks 
beoordeeld en bijgestuurd. Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, op 
voorwaarde dat de herziening alleen voor die periode gevolgen heeft. 
Indien de herziening gevolgen heeft voor zowel de verslagperiode als 
de toekomstige periode(s) dan wordt de herziening opgenomen in de 
periode van herziening en de toekomstige periode(s).

De hierna uiteengezette grondslagen voor financiële verslaggeving 
worden consistent toegepast voor alle gepresenteerde periodes in 
deze geconsolideerde jaarrekening.

1.2. Overeenstemmingsverklaring
De geconsolideerde jaarrekening van Colruyt Group wordt opgesteld 
in overeenstemming met ‘International Financial Reporting Standards 
(IFRS)’, zoals uitgevaardigd door de ‘International Accounting 
Standards Board (IASB)’ en aanvaard door de Europese Unie tot en 
met 31 maart 2021.

A.  Nieuwe standaarden en interpretaties van 
toepassing in 2020/21

Volgende (aangepaste) standaarden en verbeteringen zijn voor  
Colruyt Group effectief vanaf 1 april 2020; geen van alle heeft echter 
een significante invloed op de geconsolideerde jaarrekening van 
Colruyt Group:

•  IAS 1 (Aanpassing), ‘Presentatie van de jaarrekening’ en IAS 
8 (Aanpassing), ‘Grondslagen voor financiële verslaggeving, 
schattingswijzigingen en fouten’. Deze aanpassing verduidelijkt dat bij 
de materialiteitsbeoordeling rekening moet worden gehouden met 
hoe van primaire gebruikers redelijkerwijze kan worden verwacht dat 
ze beïnvloed worden in het maken van economische beslissingen. 
De materialiteitsbeoordeling hangt af van de aard of de omvang 
van de informatie. De onderneming moet rekening houden met de 
kenmerken van die gebruikers en met haar eigen omstandigheden.

•  IFRS 3 (Aanpassing), ‘Bedrijfscombinaties’. Deze aanpassing 
verduidelijkt hoe een onderneming bepaalt of een verworven 
geheel van activiteiten en activa een bedrijf is of niet. De wijzigingen 
verduidelijken de minimumvereisten voor een bedrijf, schrappen 
de beoordeling of marktdeelnemers in staat zijn om ontbrekende 
elementen te vervangen, geven leidraden om entiteiten te helpen 
beoordelen of een verworven proces substantieel is, beperken 
de definities van een bedrijf en van output, en introduceren een 
facultatieve concentratietest tegen reële waarde.

•  IFRS 9 (Aanpassing), ‘Financiële Instrumenten’, IAS 39, ‘Financiële 
Instrumenten: opname en waardering’ en IFRS 7 (Aanpassing), 
‘Financiële Instrumenten: Informatieverschaffing’. Deze aanpassing 
wijzigt enkele specifieke vereisten inzake hedge accounting om de 
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potentiële gevolgen van de onzekerheid die de IBOR-hervorming met 
zich meebrengt op te vangen. Bovendien vereisen de aanpassingen 
dat ondernemingen bijkomende informatie verstrekken aan 
investeerders over hun afdekkingsrelaties die rechtstreeks door deze 
onzekerheden worden beïnvloed.

•  Conceptueel Raamwerk (Aanpassing). De aanpassingen aan het 
conceptuele kader bevatten enkele nieuwe concepten, voorzien in 
aangepaste definities en opnamecriteria voor activa en passiva en 
verduidelijken enkele belangrijke concepten. 

•  IFRS 16 (Aanpassing), ‘Leaseovereenkomsten’. Deze aanpassing 
voorziet een verlichting voor huurders bij de toepassing van 
de richtlijnen onder IFRS 16 aangaande de boekhoudkundige 
verwerking van wijzigingen aan huurcontracten ten gevolge 
van huurconcessies die het directe gevolg zijn van de COVID-19 
pandemie. Als praktische vereenvoudiging is het voor een huurder 
toegestaan om geen inschatting te maken of een huurconcessie 
door een verhuurder ten gevolge van COVID-19 al dan niet een 
huurwijziging is. Een huurder die voor deze keuze opteert zal elke 
wijziging in huurbetalingen, resulterend van een huurconcessie 
ten gevolge van COVID-19, op dezelfde boekhoudkundige wijze 
verwerken als hoe deze wijziging onder IFRS 16 zou verwerkt worden 
indien deze wijziging niet resulteerde uit een wijziging aan een 
huurcontract. 

B.  Standaarden en interpretaties uitgegeven, maar 
nog niet van toepassing in 2020/21

Colruyt Group paste onderstaande gepubliceerde (aangepaste) 
standaarden, interpretaties en verbeteringen, die voor de groep 
relevant zijn en pas van kracht worden na 31 maart 2021, niet 
vervroegd toe. Colruyt Group is van plan deze standaarden toe te 
passen zodra deze van toepassing zijn; geen van alle heeft echter een 
significante invloed op de geconsolideerde jaarrekening van Colruyt 
Group.

•  IAS 1 (Aanpassing), ‘Presentatie van de jaarrekening’ (ingangsdatum 
voor Colruyt Group 1 april 2023). Deze aanpassing verduidelijkt de 
criteria om te bepalen of een schuld op korte of lange termijn dient 
gepresenteerd te worden. De wijzigingen verduidelijken wat bedoeld 
wordt met het recht om de vereffening uit te stellen, dat een recht 
tot uitstel moet bestaan op het einde van het boekjaar en dat de 
presentatie niet beïnvloed wordt door de kans dat een entiteit haar 
recht tot uitstel zal gebruiken.

•  IAS 16 (Aanpassing), ‘Materiële vaste activa’ (ingangsdatum voor 
Colruyt Group 1 april 2022). De wijziging verbiedt ondernemingen 

om van de kost van een item van de materiële vaste activa alle 
opbrengsten uit de verkoop van geproduceerde items af te trekken, 
gedurende de periode waarin dat actief naar de locatie en in de staat 
werd gebracht die nodig zijn om te kunnen functioneren op de door 
het management beoogde manier. De entiteit zal deze opbrengsten 
en de productiekosten van deze items opnemen in de winst- en 
verliesrekening.

•  IAS 37 (Aanpassing), ‘Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen 
en voorwaardelijke activa’ (ingangsdatum voor Colruyt Group 1 april 
2022). De aanpassing verduidelijkt welke kosten een entiteit dient 
op te nemen bij het beoordelen of een contract verlieslatend is. Er 
wordt een “direct gerelateerde kost-benadering” toegepast.

•  IFRS 3 (Aanpassing), ‘Bedrijfscombinaties: referenties naar het 
conceptueel raamwerk’ (ingangsdatum voor Colruyt Group 1 april 
2022). De wijzigingen vervangen de referenties naar een oude 
versie van het conceptueel raamwerk van de IASB door referenties 
naar het huidig raamwerk dat in maart 2018 werd uitgegeven. 
Tevens werd een uitzondering toegevoegd aan de opname criteria 
in IFRS 3 aangaande de schulden en voorwaardelijke schulden die 
binnen het toepassingsgebied van IAS 37 of IFRIC 21 zouden vallen. 
Daarnaast werd expliciet toegevoegd dat een overnemende partij 
voorwaardelijke activa overgenomen in een bedrijfscombinatie niet 
kan erkennen.

•  IFRS 17, ‘Verzekeringscontracten’ (ingangsdatum voor Colruyt Group 1 
april 2023). Deze nieuwe standaard zal de bestaande standaard IFRS 
4 ‘Verzekeringscontracten’ vervangen en is van toepassing op alle 
soorten verzekeringscontracten, ongeacht het type entiteit dat deze 
uitgeeft, evenals op bepaalde garanties en financiële instrumenten 
met discretionaire winstdeling. De impact van deze standaard 
zal geen significante invloed hebben op de geconsolideerde 
jaarrekening van Colruyt Group.

•  IFRS 9 (Aanpassing), ‘Financiële Instrumenten’, IAS 39 (Aanpassing), 
‘Financiële Instrumenten: opname en waardering’, IFRS 7 
(Aanpassing), ‘Financiële Instrumenten: Informatieverschaffing’, IFRS 
4 (Aanpassing) ‘Verzekeringscontracten’ en IFRS 16 (Aanpassing) 
‘Leaseovereenkomsten’ (ingangsdatum voor Colruyt Group 1 april 
2021). Deze aanpassingen voorzien een aantal verlichtingen, die 
van toepassing zijn op alle afdekkingsrelaties die direct beïnvloed 
worden door de hervorming van de benchmarkrentes. Tevens 
wordt een verlichting voorzien voor contractuele wijzigingen of 
veranderingen aan kasstromen die direct vereist zijn door de 
hervormingen.

•  IAS 8 (Aanpassing), ‘Grondslagen voor financiële verslaggeving, 
schattingswijzigingen en fouten’ en IAS 1 (Aanpassing), ‘Presentatie 

van de jaarrekening’ (ingangsdatum voor Colruyt Group 1 april 2023). 
Deze aanpassing verduidelijkt hoe een onderneming onderscheid 
moet maken tussen schattingswijzigingen en wijzigingen in 
waarderingsregels. Tevens wordt een onderneming verplicht om 
toelichting te geven over informatie over de “materiële” grondslagen 
voor financiële verslaggeving in plaats van over de “significante” 
grondslagen voor financiële verslaggeving. 

1.3. Consolidatieprincipes
De geconsolideerde jaarrekening van Colruyt Group omvat de 
rekeningen van de Entiteit, haar dochterondernemingen na eliminatie 
van onderlinge saldi en transacties, en het belang van Colruyt 
Group in geassocieerde ondernemingen en joint ventures. Het 
bepalen of Colruyt Group zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap 
of invloed van betekenis heeft, gebeurt op basis van de specifieke 
feiten en omstandigheden. Deze conclusies kunnen verschillen 
van beoordelingen die louter gebaseerd zouden zijn op het 
deelnemingspercentage van Colruyt Group.

A. Dochterondernemingen
Dochterondernemingen zijn entiteiten waarover Colruyt Group 
zeggenschap heeft. Er is sprake van zeggenschap indien Colruyt Group 
blootgesteld is aan, of rechten heeft op, veranderlijke opbrengsten uit 
hoofde van zijn betrokkenheid bij de deelneming en indien Colruyt 
Group over de mogelijkheid beschikt deze opbrengsten via zijn 
macht over de deelneming te beïnvloeden. Bij de beoordeling of er 
sprake is van zeggenschap wordt rekening gehouden met alle feiten 
en omstandigheden. De jaarrekeningen van dochterondernemingen 
zijn in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen vanaf de datum 
waarop voor het eerst sprake is van zeggenschap, tot aan het moment 
waarop deze eindigt.

Minderheidsbelangen in dochterondernemingen worden afzonderlijk 
voorgesteld van het eigen vermogen van Colruyt Group. Het 
minderheidsbelang kan initieel gewaardeerd worden aan de reële 
waarde of overeenkomstig het aandeel in de reële waarde van 
de overgenomen identificeerbare nettoactiva. De keuze voor de 
waardering van de minderheidsbelangen wordt geval per geval 
gemaakt. Na de overname worden de minderheidsbelangen 
gewaardeerd als het initiële bedrag van de minderheidsbelangen 
plus het aandeel van deze minderheidsbelangen in de toekomstige 
wijzigingen in het eigen vermogen. Het totaalresultaat wordt aan de 
minderheidsbelangen toegewezen, zelfs als dit een negatief saldo tot 
gevolg kan hebben.

Wijzigingen van het belang van Colruyt Group in een 
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De volgende toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening maken 
integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.

1.  Grondslagen voor  
financiële verslaggeving

Etn. Fr. Colruyt NV (verder ‘de Entiteit’ genoemd) is gevestigd in 
België, te 1500 Halle en is op NYSE Euronext Brussel genoteerd 
onder code COLR. De geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 
2020/21, eindigend op 31 maart 2021, omvat de Entiteit, haar 
dochterondernemingen (samen ‘Colruyt Group’ genoemd) en het 
belang van Colruyt Group in geassocieerde ondernemingen en joint 
ventures.

De geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2020/21 werd 
op 11 juni 2021 door de Raad van Bestuur goedgekeurd voor 
publicatie, onder voorbehoud van de goedkeuring van de statutaire 
niet-geconsolideerde jaarrekening door de aandeelhouders tijdens 
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal plaatsvinden 
op 29 september 2021. Conform de Belgische wetgeving zal de 
geconsolideerde jaarrekening tijdens dezelfde vergadering ter 
informatie voorgesteld worden aan de aandeelhouders van Colruyt 
Group. De geconsolideerde jaarrekening is niet onderworpen aan 
wijzigingen, behalve als het gaat om wijzigingen als gevolg van 
eventuele beslissingen van de aandeelhouders betreffende de 
statutaire niet-geconsolideerde jaarrekening die een impact hebben 
op de geconsolideerde jaarrekening.

1.1. Presentatiebasis
De geconsolideerde jaarrekening wordt uitgedrukt in miljoenen EUR 
afgerond op één decimaal. Ten gevolge van afrondingen is het mogelijk 
dat het totaal van bepaalde cijfers in de tabellen niet overeenstemt 
met de cijfers in de hoofdstaten of tussen verschillende toelichtingen 
onderling. 

De geconsolideerde jaarrekening heeft betrekking op de financiële 
toestand per 31 maart en wordt opgemaakt op basis van de 
historische kostprijsmethode met uitzondering van bepaalde posten, 
waaronder afgeleide financiële instrumenten, financiële activa aan 
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen via niet-
gerealiseerde resultaten en financiële activa aan reële waarde met 

verwerking van waardeveranderingen via de winst- en verliesrekening, 
dewelke gewaardeerd worden aan reële waarde. Daarnaast worden 
de nettoverplichtingen uit hoofde van Belgische toegezegde-
bijdrageregelingen met gegarandeerd minimumrendement, die 
verwerkt worden onder de toegezegd-pensioenregeling, tevens niet 
geboekt aan de historische kost, maar worden deze gewaardeerd 
volgens de ‘projected unit credit’ methode.

De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld vóór winstverdeling 
van de moedermaatschappij zoals voorgesteld aan de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders.

De opstelling van de geconsolideerde jaarrekening in 
overeenstemming met IFRS, zoals aanvaard door de Europese Unie, 
vereist dat het management van Colruyt Group oordelen vormt en 
schattingen en veronderstellingen maakt. Deze zijn van invloed op 
de toepassing van de grondslagen en aldus op de gerapporteerde 
waarden van activa en verplichtingen en van opbrengsten en 
kosten. Dit is onder meer het geval voor goodwill (toelichting 9. 
Goodwill), leaseovereenkomsten (toelichting 11. Materiële vaste 
activa, toelichting 19. Handelsvorderingen en overige vorderingen 
en toelichting 25. Rentedragende verplichtingen), financiële activa 
(toelichting 14. Financiële activa), uitgestelde belastingen (toelichting 
17. Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen), voorraden 
(toelichting 18. Voorraden), dubieuze debiteuren (toelichting 19. 
Handelsvorderingen en overige vorderingen), voorzieningen (toelichting 
23. Voorzieningen) en personeelsbeloningen (toelichtingen 24. 
Langlopende verplichtingen met betrekking tot personeelsbeloningen 
en 26. Handelsschulden, verplichtingen m.b.t. personeelsbeloningen en 
overige verplichtingen).

De schattingen en hieraan verbonden veronderstellingen zijn 
gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere 
elementen die gegeven de omstandigheden als redelijk beschouwd 
kunnen worden. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van 
deze schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden jaarlijks 
beoordeeld en bijgestuurd. Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, op 
voorwaarde dat de herziening alleen voor die periode gevolgen heeft. 
Indien de herziening gevolgen heeft voor zowel de verslagperiode als 
de toekomstige periode(s) dan wordt de herziening opgenomen in de 
periode van herziening en de toekomstige periode(s).

De hierna uiteengezette grondslagen voor financiële verslaggeving 
worden consistent toegepast voor alle gepresenteerde periodes in 
deze geconsolideerde jaarrekening.

1.2. Overeenstemmingsverklaring
De geconsolideerde jaarrekening van Colruyt Group wordt opgesteld 
in overeenstemming met ‘International Financial Reporting Standards 
(IFRS)’, zoals uitgevaardigd door de ‘International Accounting 
Standards Board (IASB)’ en aanvaard door de Europese Unie tot en 
met 31 maart 2021.

A.  Nieuwe standaarden en interpretaties van 
toepassing in 2020/21

Volgende (aangepaste) standaarden en verbeteringen zijn voor  
Colruyt Group effectief vanaf 1 april 2020; geen van alle heeft echter 
een significante invloed op de geconsolideerde jaarrekening van 
Colruyt Group:

•  IAS 1 (Aanpassing), ‘Presentatie van de jaarrekening’ en IAS 
8 (Aanpassing), ‘Grondslagen voor financiële verslaggeving, 
schattingswijzigingen en fouten’. Deze aanpassing verduidelijkt dat bij 
de materialiteitsbeoordeling rekening moet worden gehouden met 
hoe van primaire gebruikers redelijkerwijze kan worden verwacht dat 
ze beïnvloed worden in het maken van economische beslissingen. 
De materialiteitsbeoordeling hangt af van de aard of de omvang 
van de informatie. De onderneming moet rekening houden met de 
kenmerken van die gebruikers en met haar eigen omstandigheden.

•  IFRS 3 (Aanpassing), ‘Bedrijfscombinaties’. Deze aanpassing 
verduidelijkt hoe een onderneming bepaalt of een verworven 
geheel van activiteiten en activa een bedrijf is of niet. De wijzigingen 
verduidelijken de minimumvereisten voor een bedrijf, schrappen 
de beoordeling of marktdeelnemers in staat zijn om ontbrekende 
elementen te vervangen, geven leidraden om entiteiten te helpen 
beoordelen of een verworven proces substantieel is, beperken 
de definities van een bedrijf en van output, en introduceren een 
facultatieve concentratietest tegen reële waarde.

•  IFRS 9 (Aanpassing), ‘Financiële Instrumenten’, IAS 39, ‘Financiële 
Instrumenten: opname en waardering’ en IFRS 7 (Aanpassing), 
‘Financiële Instrumenten: Informatieverschaffing’. Deze aanpassing 
wijzigt enkele specifieke vereisten inzake hedge accounting om de 

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
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dochteronderneming die niet tot een verlies van zeggenschap 
leiden, worden behandeld als transacties tussen aandeelhouders. 
De boekwaarden van het belang van Colruyt Group en de 
minderheidsbelangen worden derhalve rechtstreeks in het eigen 
vermogen aangepast om de nieuwe proportionele belangen in de 
dochteronderneming te weerspiegelen.

Wanneer Colruyt Group de zeggenschap verliest over een 
dochteronderneming wordt de winst of het verlies bij afstoting 
berekend als het verschil tussen: 
•  de som van de reële waarde van de overgedragen vergoeding en van 

de reële waarde van het aangehouden belang; en
•  de voorheen opgenomen boekwaarden van de activa (met inbegrip 

van goodwill) en de verplichtingen van de dochteronderneming en 
de eventuele minderheidsbelangen.

Bedragen die voorheen opgenomen zouden zijn in de niet-gerealiseer-
de resultaten met betrekking tot de dochteronderneming worden op 
dezelfde manier opgenomen (nl. herclassificatie naar winst of verlies 
of rechtstreeks naar de overgedragen resultaten) als wanneer de be-
treffende activa of verplichtingen werden afgestoten. De reële waarde 
van elk aangehouden belang in de vroegere dochteronderneming op 
datum van het verlies van zeggenschap wordt als de reële waarde bij 
initiële opname beschouwd voor waardering volgens IFRS 9, ‘Financië-
le instrumenten’, of indien van toepassing, als de kost bij initiële opna-
me van een geassocieerde onderneming of joint venture.

B. Geassocieerde ondernemingen
Geassocieerde ondernemingen zijn entiteiten waarin Colruyt Group 
invloed van betekenis heeft op het financiële en operationele beleid, 
maar waarover het geen zeggenschap of gezamenlijke zeggenschap 
heeft.

Deze investeringen worden bij de eerste opname gewaardeerd 
tegen kostprijs, inclusief transactiekosten. Deelnemingen in 
geassocieerde ondernemingen worden in de consolidatie 
verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode vanaf de datum 
waarop de invloed van betekenis begint tot de datum waarop 
de invloed van betekenis eindigt. Indien er, na de toepassing van 
de vermogensmutatiemethode, een aanwijzing bestaat van een 
bijzondere waardevermindering, dan berekent Colruyt Group het 
bedrag van de bijzondere waardevermindering als het verschil tussen 
de realiseerbare waarde en de boekwaarde van de deelneming 
in de geassocieerde onderneming. Wanneer het aandeel van 
Colruyt Group in het verlies de boekwaarde van het belang in de 
geassocieerde onderneming overschrijdt, wordt de boekwaarde ervan 

in de balans van Colruyt Group tot nul herleid en worden verdere 
verliezen niet meer in rekening gebracht, behalve voor zover Colruyt 
Group verplichtingen heeft aangegaan namens deze geassocieerde 
onderneming. Wanneer de geassocieerde onderneming opnieuw 
winstgevend wordt, wordt het aandeel van de groep in deze resultaten 
verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode zodra het eigen 
vermogen van de geassocieerde onderneming opnieuw positief is. 

C. Joint ventures
Joint ventures zijn entiteiten waarover Colruyt Group gezamenlijke 
zeggenschap heeft en waarbij deze zeggenschap in een contractuele 
overeenkomst is vastgelegd, waardoor de groep rechten heeft op de 
nettoactiva van de overeenkomst, maar geen rechten op de activa van 
de overeenkomst en geen verplichtingen uit hoofde van de schulden 
van de overeenkomst. Gezamenlijke zeggenschap veronderstelt 
dat besluiten over de relevante activiteiten unanieme instemming 
vereisen van de partijen die de zeggenschap delen. 

Deze investeringen worden bij de eerste opname gewaardeerd tegen 
kostprijs, inclusief transactiekosten. Colruyt Group neemt zijn belang 
in joint ventures op volgens de vermogensmutatiemethode vanaf 
de datum waarop voor het eerst gezamenlijke zeggenschap bestaat 
tot de datum waarop deze eindigt. Indien er, na de toepassing van 
de vermogensmutatiemethode, een aanwijzing bestaat van een 
bijzondere waardevermindering, dan berekent Colruyt Group het 
bedrag van de bijzondere waardevermindering als het verschil tussen 
de realiseerbare waarde en de boekwaarde van de deelneming in de 
joint venture. Wanneer het aandeel van Colruyt Group in het verlies, 
de boekwaarde van het belang in de joint venture overschrijdt, wordt 
de boekwaarde ervan in de balans van Colruyt Group tot nul herleid 
en worden verdere verliezen niet meer in rekening gebracht, behalve 
voor zover Colruyt Group verplichtingen heeft aangegaan namens deze 
joint venture. Wanneer de joint venture opnieuw winstgevend wordt, 
wordt het aandeel van de groep in deze resultaten verwerkt volgens 
de vermogensmutatiemethode zodra het eigen vermogen van de joint 
venture opnieuw positief is. 

D. Geëlimineerde transacties bij de consolidatie
Intragroepssaldi en -transacties, met inbegrip van niet-gerealiseerde 
resultaten op intragroepstransacties, worden bij de opstelling van de 
geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd.

Niet-gerealiseerde winsten uit transacties met geassocieerde 
ondernemingen en joint ventures worden geëlimineerd naar rato van 
het belang van Colruyt Group in de geassocieerde ondernemingen 
of joint ventures. Voor niet-gerealiseerde verliezen gelden dezelfde 
eliminatieregels als voor de niet-gerealiseerde winsten, met dit 
verschil dat ze enkel worden geëlimineerd voor zover er geen indicatie 
voor bijzondere waardevermindering bestaat.

E. Bedrijfscombinaties
De overname van bedrijven (‘businesses’ onder IFRS 3 
‘Bedrijfscombinaties’) wordt verwerkt volgens de overnamemethode. 
De vergoeding voor elke bedrijfscombinatie wordt berekend als de 
som van de reële waarden op de overnamedatum van de door de 
overnemende partij overgedragen activa, de door de overnemende 
partij aangegane verplichtingen jegens voormalige eigenaars van 
de overgenomen partij en de door overnemende partij uitgegeven 
eigenvermogensinstrumenten in ruil voor zeggenschap.

Aan de overname gerelateerde kosten worden onmiddellijk in 
winst en verlies opgenomen wanneer ze worden opgelopen, 
behalve als zij betrekking hebben op de uitgifte van vreemd- of 
eigenvermogensinstrumenten. In dat geval worden deze kosten 
respectievelijk in mindering van de vreemdvermogensinstrumenten en 
in mindering van het eigen vermogen opgenomen.

Waar van toepassing omvat de vergoeding voor de overname 
elk actief of elke verplichting als gevolg van een voorwaardelijke 
vergoedingsovereenkomst, die gewaardeerd wordt aan de reële 
waarde op overnamedatum. Toekomstige wijzigingen aan deze 
reële waarden worden retrospectief verwerkt als het gaat om 
aanpassingen door bijkomende feiten en omstandigheden die op 
de overnamedatum bestonden. Alle andere wijzigingen aan de 
reële waarde van de voorwaardelijke vergoeding opgenomen als 
actief of verplichting worden opgenomen in overeenstemming met 
de relevante IFRS. Indien een verplichting om een voorwaardelijke 
vergoeding te betalen, voldoet aan de definitie van een financieel 
instrument dat wordt geclassificeerd als eigen vermogen, vindt geen 
latere herwaardering plaats en wordt de afwikkeling verantwoord 
binnen het eigen vermogen.
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Wanneer een bedrijfscombinatie in verschillende fasen wordt 
gerealiseerd, wordt het voorheen aangehouden belang van Colruyt 
Group geherwaardeerd aan de reële waarde op overnamedatum (d.i. 
de datum waarop de zeggenschap wordt verworven) en de eventuele 
winst of het eventuele verlies wordt rechtstreeks in winst of verlies 
opgenomen. Bedragen die voorheen werden opgenomen in de niet-
gerealiseerde resultaten als gevolg van het belang in de overgenomen 
partij, worden verwerkt op dezelfde basis die vereist zou zijn indien 
de overnemende partij het voorheen aangehouden belang direct had 
vervreemd.

De identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke 
verplichtingen die aan de opnamecriteria volgens IFRS 3 
‘Bedrijfscombinaties’ voldoen, worden opgenomen aan hun reële 
waarde op overnamedatum, behalve: 
•  uitgestelde belastingvorderingen of -verplichtingen en verplichtingen 

en activa uit hoofde van de personeelsbeloningen worden 
opgenomen en gewaardeerd in overeenstemming met respectievelijk 
IAS 12 ‘Winstbelastingen’ en IAS 19 ‘Personeelsbeloningen’;

•  verplichtingen of eigenvermogensinstrumenten verbonden aan 
de vervanging door Colruyt Group van beloningen in de vorm van 
op aandelen van een overgenomen partij gebaseerde betalingen 
worden gewaardeerd in overeenstemming met IFRS 2 ‘Op aandelen 
gebaseerde betalingen’;

•  activa (of groepen activa die worden afgestoten) die op moment 
van overname geclassificeerd worden als aangehouden voor 
verkoop in overeenstemming met IFRS 5 ‘Vaste activa aangehouden 
voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten’, worden in 
overeenstemming met deze standaard gewaardeerd.

Als de initiële verwerking van een bedrijfscombinatie niet voltooid 
is op het einde van het boekjaar waarin de bedrijfscombinatie 
plaatsvond, presenteert Colruyt Group voorlopige bedragen 
voor de posten die nog niet volledig zijn verwerkt. Tijdens de 
waarderingsperiode (zie hieronder) worden de opgenomen voorlopige 
bedragen aangepast, en/of worden bijkomende activa en/of 
verplichtingen opgenomen om nieuwe informatie te weerspiegelen 
die verkregen is over feiten en omstandigheden die op de 
overnamedatum bestonden en die, indien bekend, de waardering van 
de per die datum opgenomen bedragen hadden beïnvloed.

De waarderingsperiode is de periode die loopt vanaf de 
overnamedatum tot de datum waarop Colruyt Group de informatie 
ontvangt over feiten en omstandigheden die op de overnamedatum 
bestonden. De waarderingsperiode is beperkt tot maximaal één jaar 
vanaf de overnamedatum.

F.  Jaarrekeningen van buitenlandse 
vennootschappen in vreemde valuta

Voor de consolidatie van Colruyt Group en al zijn 
dochterondernemingen worden de jaarrekeningen van de individuele 
dochterondernemingen omgerekend naar euro, de functionele valuta 
van de Entiteit en de presentatievaluta van de groep. De omrekening 
gebeurt als volgt: 
•  activa en verplichtingen, met inbegrip van goodwill en bij overnames 

ontstane reëlewaardecorrecties, tegen de slotkoers van de Europese 
Centrale Bank op balansdatum;

•  opbrengsten, kosten en kasstromen tegen de gemiddelde 
wisselkoers van het boekjaar (die de wisselkoers op transactiedatum 
benadert);

•  eigen vermogen tegen de historische wisselkoers.

Wisselkoersverschillen, die ontstaan bij de omrekening van 
de netto-investering in buitenlandse dochterondernemingen, 
geassocieerde ondernemingen en joint ventures tegen de slotkoers 
op balansdatum, worden opgenomen in de geconsolideerde niet-
gerealiseerde resultaten, meer bepaald onder de post ‘Cumulatieve 
omrekeningsverschillen’ in de ‘Overige reserves’, behalve het deel dat 
wordt toegerekend aan minderheidsbelangen.

Bij de verkoop van een buitenlandse activiteit (d.i. verkoop van het 
volledige belang van Colruyt Group in de buitenlandse activiteit, of 
verkoop met verlies van zeggenschap over een dochteronderneming 
met een buitenlandse activiteit, of verlies van gezamenlijke 
zeggenschap over een joint venture met een buitenlandse activiteit, 
of verlies van invloed van betekenis over een geassocieerde 
onderneming met een buitenlandse activiteit) worden de cumulatieve 
omrekeningsverschillen met betrekking tot die specifieke buitenlandse 
operatie, in resultaat genomen als deel van het geconsolideerde 
financieel resultaat. 

Daarnaast, met betrekking tot de gedeeltelijke verkoop van een 
dochteronderneming die niet leidt tot het verliezen van zeggenschap 
over de dochteronderneming door Colruyt Group, wordt het 
evenredige deel van de gecumuleerde omrekeningsverschillen 
toegewezen aan minderheidsbelangen en niet in het resultaat 
geboekt. Voor alle andere gedeeltelijke desinvesteringen (d.w.z. 
gedeeltelijke verkoop van geassocieerde ondernemingen of joint 
ventures die niet resulteren in het verliezen door Colruyt Group van 
haar invloed van betekenis of gezamenlijke zeggenschap) wordt 
het evenredige deel van de cumulatieve omrekeningsverschillen 
overgeboekt naar het geconsolideerd financieel resultaat.

G. Transacties in vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta worden opgenomen in de functionele 
valuta van de Entiteit tegen de wisselkoersen die van kracht zijn op de 
datum van de afsluiting van de transacties.

Alle monetaire activa en verplichtingen, gebaseerd op transacties in 
vreemde valuta, worden op balansdatum omgerekend tegen de op die 
datum geldende slotkoers.

Winsten en verliezen die voortvloeien uit transacties in vreemde 
valuta en uit de omrekening van monetaire activa en verplichtingen in 
vreemde valuta, worden in de winst- en verliesrekening opgenomen.

Niet-monetaire activa en verplichtingen die in vreemde valuta 
uitgedrukt zijn en op basis van historische kosten worden 
gewaardeerd, worden omgerekend tegen de wisselkoers per 
transactiedatum. Niet-monetaire activa en verplichtingen in 
vreemde valuta die tegen reële waarde worden opgenomen, worden 
omgerekend tegen de wisselkoersen die golden op de data waarop de 
reële waarden werden bepaald.

1.4.  Andere grondslagen  
voor financiële verslaggeving

A. Goodwill
Goodwill ontstaan uit een bedrijfscombinatie wordt opgenomen als 
een actief vanaf het moment dat de zeggenschap is verworven (de 
overnamedatum). Colruyt Group bepaalt goodwill als het verschil 
tussen: 
•  de som van de reële waarde van de overgedragen vergoeding, 

het opgenomen bedrag van eventuele minderheidsbelangen in 
de overgenomen partij en, indien de bedrijfscombinatie in fasen 
plaatsvindt, de reële waarde van het voorafgaande belang in de 
overgenomen partij; en

•  het nettobedrag van de identificeerbare verworven activa en 
aangegane verplichtingen op de overnamedatum.

Indien, na beoordeling, het verschil negatief is, wordt onmiddellijk 
een winst uit een voordelige koop in de geconsolideerde winst- en 
verliesrekening opgenomen.

Voor geassocieerde ondernemingen en joint ventures wordt de 
boekwaarde van goodwill opgenomen in de boekwaarde van de 
investering.
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dochteronderneming die niet tot een verlies van zeggenschap 
leiden, worden behandeld als transacties tussen aandeelhouders. 
De boekwaarden van het belang van Colruyt Group en de 
minderheidsbelangen worden derhalve rechtstreeks in het eigen 
vermogen aangepast om de nieuwe proportionele belangen in de 
dochteronderneming te weerspiegelen.

Wanneer Colruyt Group de zeggenschap verliest over een 
dochteronderneming wordt de winst of het verlies bij afstoting 
berekend als het verschil tussen: 
•  de som van de reële waarde van de overgedragen vergoeding en van 

de reële waarde van het aangehouden belang; en
•  de voorheen opgenomen boekwaarden van de activa (met inbegrip 

van goodwill) en de verplichtingen van de dochteronderneming en 
de eventuele minderheidsbelangen.

Bedragen die voorheen opgenomen zouden zijn in de niet-gerealiseer-
de resultaten met betrekking tot de dochteronderneming worden op 
dezelfde manier opgenomen (nl. herclassificatie naar winst of verlies 
of rechtstreeks naar de overgedragen resultaten) als wanneer de be-
treffende activa of verplichtingen werden afgestoten. De reële waarde 
van elk aangehouden belang in de vroegere dochteronderneming op 
datum van het verlies van zeggenschap wordt als de reële waarde bij 
initiële opname beschouwd voor waardering volgens IFRS 9, ‘Financië-
le instrumenten’, of indien van toepassing, als de kost bij initiële opna-
me van een geassocieerde onderneming of joint venture.

B. Geassocieerde ondernemingen
Geassocieerde ondernemingen zijn entiteiten waarin Colruyt Group 
invloed van betekenis heeft op het financiële en operationele beleid, 
maar waarover het geen zeggenschap of gezamenlijke zeggenschap 
heeft.

Deze investeringen worden bij de eerste opname gewaardeerd 
tegen kostprijs, inclusief transactiekosten. Deelnemingen in 
geassocieerde ondernemingen worden in de consolidatie 
verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode vanaf de datum 
waarop de invloed van betekenis begint tot de datum waarop 
de invloed van betekenis eindigt. Indien er, na de toepassing van 
de vermogensmutatiemethode, een aanwijzing bestaat van een 
bijzondere waardevermindering, dan berekent Colruyt Group het 
bedrag van de bijzondere waardevermindering als het verschil tussen 
de realiseerbare waarde en de boekwaarde van de deelneming 
in de geassocieerde onderneming. Wanneer het aandeel van 
Colruyt Group in het verlies de boekwaarde van het belang in de 
geassocieerde onderneming overschrijdt, wordt de boekwaarde ervan 

in de balans van Colruyt Group tot nul herleid en worden verdere 
verliezen niet meer in rekening gebracht, behalve voor zover Colruyt 
Group verplichtingen heeft aangegaan namens deze geassocieerde 
onderneming. Wanneer de geassocieerde onderneming opnieuw 
winstgevend wordt, wordt het aandeel van de groep in deze resultaten 
verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode zodra het eigen 
vermogen van de geassocieerde onderneming opnieuw positief is. 

C. Joint ventures
Joint ventures zijn entiteiten waarover Colruyt Group gezamenlijke 
zeggenschap heeft en waarbij deze zeggenschap in een contractuele 
overeenkomst is vastgelegd, waardoor de groep rechten heeft op de 
nettoactiva van de overeenkomst, maar geen rechten op de activa van 
de overeenkomst en geen verplichtingen uit hoofde van de schulden 
van de overeenkomst. Gezamenlijke zeggenschap veronderstelt 
dat besluiten over de relevante activiteiten unanieme instemming 
vereisen van de partijen die de zeggenschap delen. 

Deze investeringen worden bij de eerste opname gewaardeerd tegen 
kostprijs, inclusief transactiekosten. Colruyt Group neemt zijn belang 
in joint ventures op volgens de vermogensmutatiemethode vanaf 
de datum waarop voor het eerst gezamenlijke zeggenschap bestaat 
tot de datum waarop deze eindigt. Indien er, na de toepassing van 
de vermogensmutatiemethode, een aanwijzing bestaat van een 
bijzondere waardevermindering, dan berekent Colruyt Group het 
bedrag van de bijzondere waardevermindering als het verschil tussen 
de realiseerbare waarde en de boekwaarde van de deelneming in de 
joint venture. Wanneer het aandeel van Colruyt Group in het verlies, 
de boekwaarde van het belang in de joint venture overschrijdt, wordt 
de boekwaarde ervan in de balans van Colruyt Group tot nul herleid 
en worden verdere verliezen niet meer in rekening gebracht, behalve 
voor zover Colruyt Group verplichtingen heeft aangegaan namens deze 
joint venture. Wanneer de joint venture opnieuw winstgevend wordt, 
wordt het aandeel van de groep in deze resultaten verwerkt volgens 
de vermogensmutatiemethode zodra het eigen vermogen van de joint 
venture opnieuw positief is. 

D. Geëlimineerde transacties bij de consolidatie
Intragroepssaldi en -transacties, met inbegrip van niet-gerealiseerde 
resultaten op intragroepstransacties, worden bij de opstelling van de 
geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd.

Niet-gerealiseerde winsten uit transacties met geassocieerde 
ondernemingen en joint ventures worden geëlimineerd naar rato van 
het belang van Colruyt Group in de geassocieerde ondernemingen 
of joint ventures. Voor niet-gerealiseerde verliezen gelden dezelfde 
eliminatieregels als voor de niet-gerealiseerde winsten, met dit 
verschil dat ze enkel worden geëlimineerd voor zover er geen indicatie 
voor bijzondere waardevermindering bestaat.

E. Bedrijfscombinaties
De overname van bedrijven (‘businesses’ onder IFRS 3 
‘Bedrijfscombinaties’) wordt verwerkt volgens de overnamemethode. 
De vergoeding voor elke bedrijfscombinatie wordt berekend als de 
som van de reële waarden op de overnamedatum van de door de 
overnemende partij overgedragen activa, de door de overnemende 
partij aangegane verplichtingen jegens voormalige eigenaars van 
de overgenomen partij en de door overnemende partij uitgegeven 
eigenvermogensinstrumenten in ruil voor zeggenschap.

Aan de overname gerelateerde kosten worden onmiddellijk in 
winst en verlies opgenomen wanneer ze worden opgelopen, 
behalve als zij betrekking hebben op de uitgifte van vreemd- of 
eigenvermogensinstrumenten. In dat geval worden deze kosten 
respectievelijk in mindering van de vreemdvermogensinstrumenten en 
in mindering van het eigen vermogen opgenomen.

Waar van toepassing omvat de vergoeding voor de overname 
elk actief of elke verplichting als gevolg van een voorwaardelijke 
vergoedingsovereenkomst, die gewaardeerd wordt aan de reële 
waarde op overnamedatum. Toekomstige wijzigingen aan deze 
reële waarden worden retrospectief verwerkt als het gaat om 
aanpassingen door bijkomende feiten en omstandigheden die op 
de overnamedatum bestonden. Alle andere wijzigingen aan de 
reële waarde van de voorwaardelijke vergoeding opgenomen als 
actief of verplichting worden opgenomen in overeenstemming met 
de relevante IFRS. Indien een verplichting om een voorwaardelijke 
vergoeding te betalen, voldoet aan de definitie van een financieel 
instrument dat wordt geclassificeerd als eigen vermogen, vindt geen 
latere herwaardering plaats en wordt de afwikkeling verantwoord 
binnen het eigen vermogen.
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D. Leaseovereenkomsten
Voor alle leaseovereenkomsten met een leaseperiode van meer 
dan één jaar, wordt een ‘recht-op-gebruik’ actief (gebruiksrecht) 
en een overeenkomstige leaseverplichting opgenomen op de 
datum waarop het geleasede actief beschikbaar wordt gesteld voor 
gebruik. Gebruiksrechten worden opgenomen als onderdeel van de 
materiële vaste activa en leaseverplichtingen als onderdeel van de 
rentedragende verplichtingen. 

De leaseverplichting wordt gewaardeerd aan de contante waarde 
van de resterende leasebetalingen verdisconteerd aan een vooraf 
bepaalde discontovoet. Colruyt Group maakt gebruik van de 
‘incremental borrowing rate’ dewelke jaarlijks herzien wordt voor 
nieuwe contracten. 

Het gebruiksrecht van de activa wordt, bij eerste erkenning van de 
leaseovereenkomst, gelijkgesteld aan de leaseverplichting. In bepaalde 
gevallen worden de initiële directe kosten voor het afsluiten van de 
leaseovereenkomst toegevoegd aan de waarde van het gebruiksrecht.   

De leasetermijn wordt bepaald als de niet-opzegbare periode van de 
leaseovereenkomst waarbij rekening wordt gehouden met de optie om 
de leaseovereenkomst te verlengen, wanneer het redelijk zeker is dat 
deze optie wordt uitgeoefend, of de optie om de leaseovereenkomst 
vervroegd te beëindigen, wanneer het redelijk zeker is dat deze optie 
niet wordt uitgeoefend.  

Leasebetalingen worden opgesplitst in enerzijds een terugbetaling 
van de leaseverplichting en anderzijds een financiële kost, waarbij 
de financiële kost verwerkt wordt in de geconsolideerde winst- 
en verliesrekening. Op die manier wordt een constante interest 
gegenereerd op het uitstaande saldo van de leaseverplichting. Het 
gebruiksrecht wordt afgeschreven over de levensduur van de activa of, 
indien korter, de leasetermijn. 

Betalingen gedaan voor leaseovereenkomsten op korte termijn 
of leaseovereenkomsten met een geringe waarde worden in de 
geconsolideerde winst- en verliesrekening verwerkt op een lineaire 
basis over de duur van de leaseovereenkomst. 

Een beperkt aantal panden die Colruyt Group huurt, worden 
onderverhuurd aan derden (de zogenaamde ‘sublease contracten’). 
Wanneer het gebruiksrecht van deze activa niet volledig wordt 
doorgegeven aan de onderhuurder (dit is onder andere het geval 
wanneer de huurperiode van de sublease significant kleiner is 
dan deze van de hoofdhuur), worden deze ‘sublease contracten’ 
beschouwd als operationele sublease overeenkomsten en worden 
de huurinkomsten op lineaire basis, gespreid over de huurperiode, 

opgenomen in de winst- en verliesrekening onder de ‘Overige 
bedrijfsopbrengsten’. 

Huuropbrengsten die een onderdeel uitmaken van een financiële 
sublease overeenkomst, worden verwerkt in overeenstemming 
met IFRS 16, waarbij een leasevordering wordt erkend in de 
geconsolideerde balans. Deze leasevordering is gelijk aan de 
verdisconteerde waarde van de toekomstige leasebetalingen, met 
een eventuele restwaarde voor de leasinggever, tegen de impliciete 
rentevoet van de leaseovereenkomst. Leasevorderingen worden 
gepresenteerd in de geconsolideerde balans onder de ‘Overige 
vorderingen’. Eventuele verschillen tussen het gebruiksrecht en de 
leasevordering worden bij de eerste opname verwerkt in de winst- en 
verliesrekening.  

E. Financiële activa

Classificatie
Colruyt Group deelt zijn financiële activa op in verschillende 
categorieën bij de initiële opname. De classificatie van financiële 
activa is afhankelijk van:
•  De karakteristieken van de contractuele kasstroom van de financiële 

activa (SPPI-test). De SPPI-test heeft tot doel om te bepalen of de 
contractuele kasstroom al dan niet betrekking heeft op betalingen 
van de hoofdsom (kapitaal) en interesten op het uitstaande bedrag.

•  Het business model dat wordt gebruikt voor het beheer van de 
financiële activa en dat bepaalt of de kasstroom resulteert uit:
•  een contractuele kasstroom; 
•  een verkoop van financiële activa; of
•  een combinatie van beide.

De classificatie van het financieel actief bepaalt de waardering 
van deze financiële activa en bepaalt eveneens of de opbrengsten 
en kosten worden opgenomen in de winst- en verliesrekening of 
rechtstreeks in het eigen vermogen. De financiële activa worden als 
volgt geclassificeerd:
•  financiële activa aan geamortiseerde kostprijs; 
•  financiële activa aan reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen via niet-gerealiseerde resultaten (‘FVOCI’); 
•  financiële activa aan reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen via winst- en verliesrekening (‘FVTPL’).

Financiële activa aan geamortiseerde kostprijs

Financiële activa worden geactiveerd aan geamortiseerde kostprijs 
wanneer het business model tot doel heeft om de financiële activa 

aan te houden om de contractuele kasstromen te verkrijgen en de 
contractuele kasstromen bestaan uit de terugbetaling van kapitaal en 
interesten op het uitstaande bedrag en op specifieke data.

Deze financiële activa worden initieel opgenomen aan reële 
waarde met inbegrip van eventuele transactiekosten die direct 
toewijsbaar zijn aan deze financiële activa. Na initiële opname 
worden deze activa gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs door 
middel van de effectieve rentemethode, na aftrek van bijzondere 
waardeverminderingen. Indien er objectieve aanwijzingen zijn dat 
er een bijzondere waardevermindering is opgetreden op financiële 
activa aan geamortiseerde kostprijs, dan wordt het bedrag van de 
waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde 
van het financieel actief en de contante waarde van de geschatte 
toekomstige kasstromen verdisconteerd aan de oorspronkelijke 
effectieve rentevoet van het financieel actief.

Financiële activa aan reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen via niet-gerealiseerde resultaten

Financiële activa worden geactiveerd aan reële waarde met verwerking 
van waardeveranderingen via niet-gerealiseerde resultaten wanneer 
het business model zowel tot doel heeft om de financiële activa aan 
te houden om de contractuele kasstromen te verkrijgen als tot doel 
heeft om de financiële activa te verkopen. De contractuele kasstromen 
bestaan uit de terugbetaling van kapitaal en interesten op het 
uitstaande bedrag en op specifieke data. Daarnaast kan Colruyt Group 
de onherroepelijke keuze maken om eigenvermogensinstrumenten die 
gewaardeerd worden aan reële waarde via winst- en verliesrekening, te 
waarderen aan reële waarde via de niet-gerealiseerde resultaten. Deze 
keuze is niet herroepbaar en enkel toegelaten om een inconsistentie 
in de waardering bij eerste opname te elimineren of beperken. Colruyt 
Group maakt deze keuze voor eigenvermogensinstrumenten waarbij er 
op heden geen intentie is om deze op korte termijn te verkopen.

Deze financiële activa worden initieel opgenomen aan reële 
waarde met inbegrip van eventuele transactiekosten die direct 
toewijsbaar zijn aan deze financiële activa. Na initiële opname 
worden deze financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met 
reële waardeveranderingen in de niet-gerealiseerde resultaten. Bij 
een eventuele afstoting van deze eigenvermogensinstrumenten 
binnen deze categorie financiële activa worden de cumulatieve 
herwaarderingen, verwerkt via de niet-gerealiseerde resultaten, 
geherclassificeerd van de niet-gerealiseerde resultaten naar de 
overgedragen resultaten.
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Goodwill wordt niet afgeschreven, maar wordt jaarlijks getoetst op 
bijzondere waardeverminderingen of eerder wanneer er aanwijzingen 
bestaan voor een bijzondere waardevermindering. 

B. Immateriële vaste activa

Onderzoek en ontwikkeling
Kosten ten gevolge van onderzoeksactiviteiten worden opgenomen in 
de geconsolideerde winst- en verliesrekening op het moment dat ze 
gemaakt worden.

Kosten in het kader van ontwikkelingsactiviteiten, waarbij de 
resultaten worden aangewend voor een plan of ontwerp bestemd 
voor de productie van nieuwe of wezenlijk verbeterde producten of 
processen, worden geactiveerd als volgende voorwaarden voldaan zijn: 
•  de technische en commerciële haalbaarheid van het product of 

proces is bewezen en het product of proces zal gecommercialiseerd 
worden of binnen de onderneming aangewend worden;

•  het product of proces zal toekomstige economische voordelen 
genereren; 

•  Colruyt Group beschikt over de nodige technische, financiële en 
andere middelen om de ontwikkeling te voltooien en te gebruiken of 
te verkopen; en

•  het product of proces is nauwkeurig omschreven en de uitgaven 
zijn afzonderlijk identificeerbaar en op een betrouwbare manier 
meetbaar.

De geactiveerde kosten worden gewaardeerd volgens integrale kostprijs 
en omvatten aldus materiaalkosten, directe arbeidskosten en het deel 
van de indirecte kosten dat redelijkerwijs toegerekend kan worden.

De ontwikkelingskosten die niet aan deze voorwaarden voldoen, 
worden verwerkt in de geconsolideerde winst- en verliesrekening op 
het moment dat ze gemaakt worden.

De geactiveerde ontwikkelingskosten worden gewaardeerd tegen 
kostprijs, verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen en 
bijzondere waardeverminderingen. 

Overige immateriële vaste activa
De overige immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
kostprijs, verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen en 
bijzondere waardeverminderingen.

Kosten na eerste opname
Kosten na eerste opname voor geactiveerde immateriële vaste 
activa worden slechts geactiveerd indien hierdoor de toekomstige 
economische voordelen toenemen die zouden voortvloeien uit de 
aanwending van het specifiek actief waarop ze betrekking hebben. 
Alle andere kosten worden verwerkt in de geconsolideerde winst- en 
verliesrekening op het moment dat ze gemaakt worden.

Afschrijvingen
Immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven ten laste van de 
winst- en verliesrekening op basis van de geschatte gebruiksduur en 
dit voor zover de gebruiksduur niet onbepaald is. Immateriële vaste 
activa worden pas afgeschreven als ze gebruiksklaar zijn. 

Voor immateriële vaste activa die nog niet gebruiksklaar zijn en 
immateriële vaste activa met onbepaalde gebruiksduur wordt 
minstens één keer per jaar getoetst of er zich een bijzondere 
waardevermindering heeft voorgedaan. Voor intern ontwikkelde 
immateriële vaste activa wordt deze evaluatie minimaal twee keer per 
jaar uitgevoerd.

Colruyt Group maakt bij de immateriële vaste activa een onderscheid 
tussen software, licenties, vergunningen, handelsfondsen, intern 
ontwikkelde en andere immateriële vaste activa. Dit onderscheid 
vertaalt zich in een verschillende gebruiksduur per soort immaterieel 
vast actief:  
•  extern aangekochte software, licenties en vergunningen: contractueel 

vastgelegde periode;
•  handelsfondsen verworven bij acquisities van verkooppunten: 

onbepaalde gebruiksduur;
•  intern ontwikkelde immateriële vaste activa: 3, 5, 7 of 10 jaar;
•  andere immateriële vaste activa: 3 tot 5 jaar.

De afschrijvingsmethode en de gebruiksduur worden jaarlijks 
herbekeken en indien nodig aangepast.

C. Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs 
verminderd met gecumuleerde afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen. De kostprijs van zelfvervaardigde activa omvat 
naast de directe materiaalkosten tevens de directe arbeidskosten 
en het deel van de indirecte vervaardigingsprijs dat redelijkerwijs 
toegewezen kan worden om het actief op de locatie en in de staat te 
brengen die noodzakelijk is om op de beoogde wijze te functioneren. 
De afschrijvingsmethode, restwaarde en de gebruiksduur worden 
jaarlijks herbekeken en indien nodig aangepast.

Colruyt Group heeft geopteerd om kapitaalsubsidies te presenteren in 
mindering van de kostprijs van de materiële vaste activa. De subsidies 
worden erkend als er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden 
ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden 
voorwaarden. De subsidies worden over de gebruiksduur van het af te 
schrijven actief als een opbrengst opgenomen bij wijze van verlaagde 
afschrijvingskosten.

In bepaalde gevallen bestaan er verplichtingen tot het afbreken en het 
in oorspronkelijke staat herstellen van materiële vaste activa; deze 
worden dan ook opgenomen in de kost of aanschaffingswaarde van 
het materiële vaste actief. Daartegenover wordt een voorziening op de 
balans erkend. 

Kosten na eerste opname
Kosten voor de vervanging van een onderdeel van een materieel vast 
actief worden geactiveerd op voorwaarde dat de kostprijs van het 
actief betrouwbaar bepaald kan worden en de kosten zullen resulteren 
in een toekomstig economisch voordeel.

Kosten die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden onmiddellijk 
opgenomen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening.

Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden lineair afgeschreven ten laste van de 
winst- en verliesrekening op basis van de geschatte gebruiksduur van 
ieder onderdeel. 

Materiële vaste activa met een onbeperkte gebruiksduur 
worden niet afgeschreven, maar jaarlijks getoetst op bijzondere 
waardeverminderingen.

De geschatte gebruiksduur wordt als volgt bepaald:
•  terreinen: onbeperkt;
•  gebouwen: 20 tot 30 jaar; 
• onroerende inrichting: 9 tot 15 jaar;
•  roerende inrichting, machines, uitrusting, meubilair en rollend 

materieel: 3 tot 20 jaar;  
• informaticamateriaal: 3 tot 5 jaar;
•  gebruiksrechten op activa: levensduur van de activa of, indien korter, 

de leasetermijn.
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D. Leaseovereenkomsten
Voor alle leaseovereenkomsten met een leaseperiode van meer 
dan één jaar, wordt een ‘recht-op-gebruik’ actief (gebruiksrecht) 
en een overeenkomstige leaseverplichting opgenomen op de 
datum waarop het geleasede actief beschikbaar wordt gesteld voor 
gebruik. Gebruiksrechten worden opgenomen als onderdeel van de 
materiële vaste activa en leaseverplichtingen als onderdeel van de 
rentedragende verplichtingen. 

De leaseverplichting wordt gewaardeerd aan de contante waarde 
van de resterende leasebetalingen verdisconteerd aan een vooraf 
bepaalde discontovoet. Colruyt Group maakt gebruik van de 
‘incremental borrowing rate’ dewelke jaarlijks herzien wordt voor 
nieuwe contracten. 

Het gebruiksrecht van de activa wordt, bij eerste erkenning van de 
leaseovereenkomst, gelijkgesteld aan de leaseverplichting. In bepaalde 
gevallen worden de initiële directe kosten voor het afsluiten van de 
leaseovereenkomst toegevoegd aan de waarde van het gebruiksrecht.   

De leasetermijn wordt bepaald als de niet-opzegbare periode van de 
leaseovereenkomst waarbij rekening wordt gehouden met de optie om 
de leaseovereenkomst te verlengen, wanneer het redelijk zeker is dat 
deze optie wordt uitgeoefend, of de optie om de leaseovereenkomst 
vervroegd te beëindigen, wanneer het redelijk zeker is dat deze optie 
niet wordt uitgeoefend.  

Leasebetalingen worden opgesplitst in enerzijds een terugbetaling 
van de leaseverplichting en anderzijds een financiële kost, waarbij 
de financiële kost verwerkt wordt in de geconsolideerde winst- 
en verliesrekening. Op die manier wordt een constante interest 
gegenereerd op het uitstaande saldo van de leaseverplichting. Het 
gebruiksrecht wordt afgeschreven over de levensduur van de activa of, 
indien korter, de leasetermijn. 

Betalingen gedaan voor leaseovereenkomsten op korte termijn 
of leaseovereenkomsten met een geringe waarde worden in de 
geconsolideerde winst- en verliesrekening verwerkt op een lineaire 
basis over de duur van de leaseovereenkomst. 

Een beperkt aantal panden die Colruyt Group huurt, worden 
onderverhuurd aan derden (de zogenaamde ‘sublease contracten’). 
Wanneer het gebruiksrecht van deze activa niet volledig wordt 
doorgegeven aan de onderhuurder (dit is onder andere het geval 
wanneer de huurperiode van de sublease significant kleiner is 
dan deze van de hoofdhuur), worden deze ‘sublease contracten’ 
beschouwd als operationele sublease overeenkomsten en worden 
de huurinkomsten op lineaire basis, gespreid over de huurperiode, 

opgenomen in de winst- en verliesrekening onder de ‘Overige 
bedrijfsopbrengsten’. 

Huuropbrengsten die een onderdeel uitmaken van een financiële 
sublease overeenkomst, worden verwerkt in overeenstemming 
met IFRS 16, waarbij een leasevordering wordt erkend in de 
geconsolideerde balans. Deze leasevordering is gelijk aan de 
verdisconteerde waarde van de toekomstige leasebetalingen, met 
een eventuele restwaarde voor de leasinggever, tegen de impliciete 
rentevoet van de leaseovereenkomst. Leasevorderingen worden 
gepresenteerd in de geconsolideerde balans onder de ‘Overige 
vorderingen’. Eventuele verschillen tussen het gebruiksrecht en de 
leasevordering worden bij de eerste opname verwerkt in de winst- en 
verliesrekening.  

E. Financiële activa

Classificatie
Colruyt Group deelt zijn financiële activa op in verschillende 
categorieën bij de initiële opname. De classificatie van financiële 
activa is afhankelijk van:
•  De karakteristieken van de contractuele kasstroom van de financiële 

activa (SPPI-test). De SPPI-test heeft tot doel om te bepalen of de 
contractuele kasstroom al dan niet betrekking heeft op betalingen 
van de hoofdsom (kapitaal) en interesten op het uitstaande bedrag.

•  Het business model dat wordt gebruikt voor het beheer van de 
financiële activa en dat bepaalt of de kasstroom resulteert uit:
•  een contractuele kasstroom; 
•  een verkoop van financiële activa; of
•  een combinatie van beide.

De classificatie van het financieel actief bepaalt de waardering 
van deze financiële activa en bepaalt eveneens of de opbrengsten 
en kosten worden opgenomen in de winst- en verliesrekening of 
rechtstreeks in het eigen vermogen. De financiële activa worden als 
volgt geclassificeerd:
•  financiële activa aan geamortiseerde kostprijs; 
•  financiële activa aan reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen via niet-gerealiseerde resultaten (‘FVOCI’); 
•  financiële activa aan reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen via winst- en verliesrekening (‘FVTPL’).

Financiële activa aan geamortiseerde kostprijs

Financiële activa worden geactiveerd aan geamortiseerde kostprijs 
wanneer het business model tot doel heeft om de financiële activa 

aan te houden om de contractuele kasstromen te verkrijgen en de 
contractuele kasstromen bestaan uit de terugbetaling van kapitaal en 
interesten op het uitstaande bedrag en op specifieke data.

Deze financiële activa worden initieel opgenomen aan reële 
waarde met inbegrip van eventuele transactiekosten die direct 
toewijsbaar zijn aan deze financiële activa. Na initiële opname 
worden deze activa gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs door 
middel van de effectieve rentemethode, na aftrek van bijzondere 
waardeverminderingen. Indien er objectieve aanwijzingen zijn dat 
er een bijzondere waardevermindering is opgetreden op financiële 
activa aan geamortiseerde kostprijs, dan wordt het bedrag van de 
waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde 
van het financieel actief en de contante waarde van de geschatte 
toekomstige kasstromen verdisconteerd aan de oorspronkelijke 
effectieve rentevoet van het financieel actief.

Financiële activa aan reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen via niet-gerealiseerde resultaten

Financiële activa worden geactiveerd aan reële waarde met verwerking 
van waardeveranderingen via niet-gerealiseerde resultaten wanneer 
het business model zowel tot doel heeft om de financiële activa aan 
te houden om de contractuele kasstromen te verkrijgen als tot doel 
heeft om de financiële activa te verkopen. De contractuele kasstromen 
bestaan uit de terugbetaling van kapitaal en interesten op het 
uitstaande bedrag en op specifieke data. Daarnaast kan Colruyt Group 
de onherroepelijke keuze maken om eigenvermogensinstrumenten die 
gewaardeerd worden aan reële waarde via winst- en verliesrekening, te 
waarderen aan reële waarde via de niet-gerealiseerde resultaten. Deze 
keuze is niet herroepbaar en enkel toegelaten om een inconsistentie 
in de waardering bij eerste opname te elimineren of beperken. Colruyt 
Group maakt deze keuze voor eigenvermogensinstrumenten waarbij er 
op heden geen intentie is om deze op korte termijn te verkopen.

Deze financiële activa worden initieel opgenomen aan reële 
waarde met inbegrip van eventuele transactiekosten die direct 
toewijsbaar zijn aan deze financiële activa. Na initiële opname 
worden deze financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met 
reële waardeveranderingen in de niet-gerealiseerde resultaten. Bij 
een eventuele afstoting van deze eigenvermogensinstrumenten 
binnen deze categorie financiële activa worden de cumulatieve 
herwaarderingen, verwerkt via de niet-gerealiseerde resultaten, 
geherclassificeerd van de niet-gerealiseerde resultaten naar de 
overgedragen resultaten.
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Goodwill wordt niet afgeschreven, maar wordt jaarlijks getoetst op 
bijzondere waardeverminderingen of eerder wanneer er aanwijzingen 
bestaan voor een bijzondere waardevermindering. 

B. Immateriële vaste activa

Onderzoek en ontwikkeling
Kosten ten gevolge van onderzoeksactiviteiten worden opgenomen in 
de geconsolideerde winst- en verliesrekening op het moment dat ze 
gemaakt worden.

Kosten in het kader van ontwikkelingsactiviteiten, waarbij de 
resultaten worden aangewend voor een plan of ontwerp bestemd 
voor de productie van nieuwe of wezenlijk verbeterde producten of 
processen, worden geactiveerd als volgende voorwaarden voldaan zijn: 
•  de technische en commerciële haalbaarheid van het product of 

proces is bewezen en het product of proces zal gecommercialiseerd 
worden of binnen de onderneming aangewend worden;

•  het product of proces zal toekomstige economische voordelen 
genereren; 

•  Colruyt Group beschikt over de nodige technische, financiële en 
andere middelen om de ontwikkeling te voltooien en te gebruiken of 
te verkopen; en

•  het product of proces is nauwkeurig omschreven en de uitgaven 
zijn afzonderlijk identificeerbaar en op een betrouwbare manier 
meetbaar.

De geactiveerde kosten worden gewaardeerd volgens integrale kostprijs 
en omvatten aldus materiaalkosten, directe arbeidskosten en het deel 
van de indirecte kosten dat redelijkerwijs toegerekend kan worden.

De ontwikkelingskosten die niet aan deze voorwaarden voldoen, 
worden verwerkt in de geconsolideerde winst- en verliesrekening op 
het moment dat ze gemaakt worden.

De geactiveerde ontwikkelingskosten worden gewaardeerd tegen 
kostprijs, verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen en 
bijzondere waardeverminderingen. 

Overige immateriële vaste activa
De overige immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
kostprijs, verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen en 
bijzondere waardeverminderingen.

Kosten na eerste opname
Kosten na eerste opname voor geactiveerde immateriële vaste 
activa worden slechts geactiveerd indien hierdoor de toekomstige 
economische voordelen toenemen die zouden voortvloeien uit de 
aanwending van het specifiek actief waarop ze betrekking hebben. 
Alle andere kosten worden verwerkt in de geconsolideerde winst- en 
verliesrekening op het moment dat ze gemaakt worden.

Afschrijvingen
Immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven ten laste van de 
winst- en verliesrekening op basis van de geschatte gebruiksduur en 
dit voor zover de gebruiksduur niet onbepaald is. Immateriële vaste 
activa worden pas afgeschreven als ze gebruiksklaar zijn. 

Voor immateriële vaste activa die nog niet gebruiksklaar zijn en 
immateriële vaste activa met onbepaalde gebruiksduur wordt 
minstens één keer per jaar getoetst of er zich een bijzondere 
waardevermindering heeft voorgedaan. Voor intern ontwikkelde 
immateriële vaste activa wordt deze evaluatie minimaal twee keer per 
jaar uitgevoerd.

Colruyt Group maakt bij de immateriële vaste activa een onderscheid 
tussen software, licenties, vergunningen, handelsfondsen, intern 
ontwikkelde en andere immateriële vaste activa. Dit onderscheid 
vertaalt zich in een verschillende gebruiksduur per soort immaterieel 
vast actief:  
•  extern aangekochte software, licenties en vergunningen: contractueel 

vastgelegde periode;
•  handelsfondsen verworven bij acquisities van verkooppunten: 

onbepaalde gebruiksduur;
•  intern ontwikkelde immateriële vaste activa: 3, 5, 7 of 10 jaar;
•  andere immateriële vaste activa: 3 tot 5 jaar.

De afschrijvingsmethode en de gebruiksduur worden jaarlijks 
herbekeken en indien nodig aangepast.

C. Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs 
verminderd met gecumuleerde afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen. De kostprijs van zelfvervaardigde activa omvat 
naast de directe materiaalkosten tevens de directe arbeidskosten 
en het deel van de indirecte vervaardigingsprijs dat redelijkerwijs 
toegewezen kan worden om het actief op de locatie en in de staat te 
brengen die noodzakelijk is om op de beoogde wijze te functioneren. 
De afschrijvingsmethode, restwaarde en de gebruiksduur worden 
jaarlijks herbekeken en indien nodig aangepast.

Colruyt Group heeft geopteerd om kapitaalsubsidies te presenteren in 
mindering van de kostprijs van de materiële vaste activa. De subsidies 
worden erkend als er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden 
ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden 
voorwaarden. De subsidies worden over de gebruiksduur van het af te 
schrijven actief als een opbrengst opgenomen bij wijze van verlaagde 
afschrijvingskosten.

In bepaalde gevallen bestaan er verplichtingen tot het afbreken en het 
in oorspronkelijke staat herstellen van materiële vaste activa; deze 
worden dan ook opgenomen in de kost of aanschaffingswaarde van 
het materiële vaste actief. Daartegenover wordt een voorziening op de 
balans erkend. 

Kosten na eerste opname
Kosten voor de vervanging van een onderdeel van een materieel vast 
actief worden geactiveerd op voorwaarde dat de kostprijs van het 
actief betrouwbaar bepaald kan worden en de kosten zullen resulteren 
in een toekomstig economisch voordeel.

Kosten die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden onmiddellijk 
opgenomen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening.

Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden lineair afgeschreven ten laste van de 
winst- en verliesrekening op basis van de geschatte gebruiksduur van 
ieder onderdeel. 

Materiële vaste activa met een onbeperkte gebruiksduur 
worden niet afgeschreven, maar jaarlijks getoetst op bijzondere 
waardeverminderingen.

De geschatte gebruiksduur wordt als volgt bepaald:
•  terreinen: onbeperkt;
•  gebouwen: 20 tot 30 jaar; 
• onroerende inrichting: 9 tot 15 jaar;
•  roerende inrichting, machines, uitrusting, meubilair en rollend 

materieel: 3 tot 20 jaar;  
• informaticamateriaal: 3 tot 5 jaar;
•  gebruiksrechten op activa: levensduur van de activa of, indien korter, 

de leasetermijn.
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Financiële activa aan reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen via winst- en verliesrekening

Financiële activa worden geactiveerd aan reële waarde met verwerking 
van waardeveranderingen via winst- en verliesrekening wanneer niet 
voldaan is aan de voorwaarden van de bovenstaande categorieën 
of wanneer Colruyt Group de onherroepelijke keuze maakt om 
schuldinstrumenten, die gewaardeerd worden aan reële waarde via 
niet-gerealiseerde resultaten, te waarderen aan reële waarde via de 
winst- en verliesrekening. Deze keuze is niet herroepbaar en enkel 
toegelaten om een inconsistentie in de waardering bij eerste opname 
te elimineren of beperken. 

Deze financiële activa worden initieel opgenomen aan reële 
waarde met inbegrip van eventuele transactiekosten die direct 
toewijsbaar zijn aan deze financiële activa. Na initiële opname 
worden deze financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met 
reëlewaardeveranderingen via winst- en verliesrekening.

Verwachte kredietverliezen
Financiële activa worden gewaardeerd op basis van de bovenstaande 
waarderingsmethodes. Aan het einde van elke rapporteringsperiode 
beoordeelt Colruyt Group of er een voorziening voor verwachte 
kredietverliezen verwerkt moet worden voor financiële activa 
gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs en financiële activa 
gewaardeerd aan reële waarde met verwerking van veranderingen via 
niet-gerealiseerde resultaten.  

Colruyt Group heeft één categorie van financiële activa geïdentificeerd 
waarop de vereisten van verwachte kredietverliezen van toepassing 
zijn: handelsvorderingen en overige vorderingen. Voor de bepaling 
van de verwachte kredietverliezen maakt Colruyt Group gebruik van 
de vereenvoudigde benadering, op basis van een provisiematrix, en 
de algemene benadering, waarbij kredietverliezen bepaald worden op 
het niveau van de individuele vordering. Indien er voor een specifieke 
handelsvordering een indicatie is van een waardevermindering, dan 
zal Colruyt Group een waardevermindering opnemen voor het bedrag 
van de levenslang verwachte kredietverliezen op deze specifieke 
handelsvordering.

F.  Activa aangehouden voor verkoop en beëindigde 
bedrijfsactiviteiten

Een actief, of een groep activa (activa en gerelateerde verplichtingen) 
die wordt afgestoten, wordt geclassificeerd als aangehouden 
voor verkoop wanneer de boekwaarde hoofdzakelijk zal worden 

gerealiseerd in een verkooptransactie in plaats van door het 
voortgezette gebruik. Deze voorwaarde is enkel vervuld als de verkoop 
heel waarschijnlijk geacht wordt en als het actief (of groep activa) 
die wordt afgestoten, beschikbaar is voor onmiddellijke verkoop in 
zijn huidige staat. Er kan pas sprake zijn van een zeer waarschijnlijke 
verkoop als de Entiteit zich heeft verbonden tot een plan voor de 
verkoop van het actief (of groep activa die wordt afgestoten) en als een 
operationeel plan om een koper te vinden en het plan om de verkoop 
te voltooien, opgestart is. Bovendien moet de verkoop van het actief 
(of van de groep activa die wordt afgestoten) actief gepromoot worden 
tegen een redelijke prijs in verhouding tot zijn huidige reële waarde en 
dient de verkoopovereenkomst naar verwachting afgesloten te worden 
binnen het jaar na de datum van de classificatie. 

Bij classificatie als ‘aangehouden voor verkoop’ worden activa of  
groepen van activa die worden afgestoten gewaardeerd tegen de laag-
ste van de boekwaarde en de reële waarde minus verkoopkosten met, 
indien nodig, een bijzondere waardevermindering die in de winst- en 
verliesrekening wordt verwerkt. Een bijzonder waardeverminderings-
verlies op een groep af te stoten activa en verplichtingen wordt in 
eerste instantie toegerekend aan goodwill en vervolgens naar rato aan 
de resterende activa en verplichtingen. Een dergelijk bijzonder  
waardeverminderingsverlies wordt echter niet toegerekend aan 
voorraden, financiële activa of uitgestelde belastingvorderingen die 
onverminderd in overeenstemming met de overige grondslagen van 
de groep gewaardeerd worden. Zodra immateriële en materiële vaste 
activa geclassificeerd worden als aangehouden voor verkoop worden 
ze niet langer afgeschreven. Vergelijkende balansinformatie voor  
voorgaande perioden wordt niet herwerkt om de nieuwe classificatie 
in de geconsolideerde balans te weerspiegelen.

Een beëindigde bedrijfsactiviteit is een component van een entiteit 
die, ofwel is afgestoten ofwel is geclassificeerd als aangehouden voor 
verkoop, een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of geografisch 
bedrijfsgebied vertegenwoordigt en zowel operationeel als voor de 
financiële verslaggeving kan worden onderscheiden van de rest van de 
entiteit. De winst of het verlies na belastingen, dat uit de beëindigde 
bedrijfsactiviteit voortvloeit, wordt afzonderlijk gerapporteerd in de 
winst- en verliesrekening. Wanneer een activiteit wordt aangemerkt 
als een beëindigde bedrijfsactiviteit, worden de vergelijkende cijfers in 
de geconsolideerde winst- en verliesrekening en het geconsolideerde 
overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten herzien 
alsof de activiteit vanaf het begin van de vergelijkende periode zou 
zijn beëindigd.

G. Bijzondere waardeverminderingen
De boekwaarde van alle activa, met uitzondering van de uitgestelde 
belastingvorderingen en de voorraden, wordt minstens één keer 
per jaar geëvalueerd en onderzocht op eventuele indicaties voor 
bijzondere waardeverminderingen. Indien zulke indicaties bestaan, 
wordt voor elk betrokken actief een schatting van de realiseerbare 
waarde gemaakt.

Goodwill, materiële en immateriële vaste activa met onbepaalde 
gebruiksduur en immateriële vaste activa die nog niet 
gebruiksklaar zijn worden minstens jaarlijks getoetst op bijzondere 
waardeverminderingen (ongeacht of er aanwijzingen bestaan 
voor bijzondere waardevermindering). Voor de intern ontwikkelde 
immateriële vaste activa wordt deze evaluatie minimaal twee keer 
per jaar uitgevoerd. De realiseerbare waarde is de hoogste waarde van 
de reële waarde minus de verkoopkosten en de bedrijfswaarde. De 
bedrijfswaarde is de contante waarde van de geschatte toekomstige 
kasstromen gebruikmakend van een discontovoet vóór belasting 
die een afspiegeling is van zowel de actuele markttaxaties van de 
tijdswaarde van geld, als van de specifieke risico’s met betrekking 
tot het actief. Voor een actief waarvoor geen onafhankelijke 
kasstromen beschikbaar zijn, wordt de realiseerbare waarde 
bepaald op basis van de kasstroomgenererende eenheid waartoe 
het actief behoort. Goodwill wordt steeds toegewezen aan (groepen 
van) kasstroomgenererende eenheden voor de test op bijzondere 
waardevermindering. 

Een kasstroomgenererende eenheid is de kleinste identificeerbare 
groep van activa die een instroom van kasmiddelen genereert die 
in ruime mate onafhankelijk is van de instroom van kasmiddelen 
van andere activa of groepen van activa. Colruyt Group heeft 
‘kasstroomgenererende eenheid’ gedefinieerd als de operationele 
eenheid waartoe het actief eenduidig toegewezen kan worden. 
Onder operationele eenheid begrijpt Colruyt Group bedrijfstak of 
bedrijfsentiteit.

Indien de realiseerbare waarde van het actief of de 
kasstroomgenererende eenheid waartoe het behoort, lager ligt 
dan de boekwaarde dan wordt er in de winst- en verliesrekening 
een bijzondere waardevermindering opgenomen ten belope van 
dit verschil. Bijzondere waardeverminderingen met betrekking tot 
kasstroomgenererende eenheden worden eerst in mindering gebracht 
van de eventueel toegerekende goodwill en vervolgens, naar rato van 
de boekwaarde, in mindering gebracht van de andere activa van de 
(groepen van) kasstroomgenererende eenheden.
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Een opgenomen bijzondere waardevermindering kan worden 
teruggenomen indien ze niet langer bestaat. De terugname is 
evenwel beperkt voor zover de boekwaarde van het actief niet 
hoger is dan de boekwaarde, na aftrek van de afschrijvingen, die 
zou zijn bepaald indien geen bijzondere waardevermindering was 
opgenomen. Met betrekking tot goodwill worden geen bijzondere 
waardeverminderingen teruggenomen.

H. Voorraden
Voorraden worden opgenomen tegen kostprijs of opbrengstwaarde 
indien deze lager is. De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs 
in het kader van de normale bedrijfsvoering, verminderd met de 
geschatte kosten van voltooiing en verkoopkosten. 

De kostprijs van de voorraden is gebaseerd op het ‘eerst in, eerst uit’-
beginsel (FIFO) en omvat alle directe en indirecte kosten die nodig zijn 
om de goederen tot hun staat op balansdatum te brengen, verminderd 
met van leveranciers ontvangen kortingen en vergoedingen.

Kortingen en tussenkomsten welke Colruyt Group ontvangt van 
leveranciers, hoofdzakelijk voor promoties in de winkels, gezamenlijke 
publiciteit, introductie van nieuwe producten en volumeacties, 
zitten vervat in de voorraadkostprijs en worden opgenomen in de 
winst- en verliesrekening wanneer het product verkocht is, behalve 
als het gaat om een terugbetaling van een specifieke, bijkomende 
en identificeerbare kost die door Colruyt Group werd opgelopen 
om het product van de leverancier te verkopen. In dat geval worden 
de kortingen en tussenkomsten onmiddellijk opgenomen als een 
vermindering van de overeenkomstige gemaakte kost. Het ramen van 
dergelijke kortingen van leveranciers gebeurt grotendeels op basis 
van de werkelijke zakencijfers van de gerelateerde periode, maar 
vereist in bepaalde gevallen het gebruik van veronderstellingen en van 
inschattingen betreffende specifieke aankoop- of verkoopniveaus.

I. Contractactiva
Contractactiva betreffen uitgaven ter vervulling van 
prestatieverplichtingen van een contract en worden gewaardeerd 
tegen kostprijs, verminderd met een voorziening voor voorzienbare 
verliezen en verminderd met gefactureerde bedragen naar rato van de 
voortgang van het project.

De uitgaven worden geactiveerd wanneer voldaan is aan de volgende 
voorwaarden:
•  de uitgaven zijn direct of indirect toe te wijzen aan een specifiek 

identificeerbaar contract;

•  er worden middelen gegenereerd die Colruyt Group zal gebruiken 
voor het vervullen van een prestatieverplichting; en

•  de uitgaven kunnen worden terugverdiend.

Uitgaven die direct toe te wijzen zijn aan een specifiek identificeerbaar 
project betreffen de directe arbeidskosten en directe materiaalkosten. 
Daarnaast omvat de kostprijs een toerekening van de gemaakte 
vaste en variabele indirecte kosten en dit op basis van een normale 
productiecapaciteit. 

J. Eigen vermogen

Kapitaal en overgedragen resultaten
Door de Raad van Bestuur voorgestelde dividenden worden pas als 
verplichting opgenomen na beslissing van de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders. Tot deze formele goedkeuring zitten de 
voorgestelde dividenden vervat in het geconsolideerde eigen 
vermogen van Colruyt Group. Transactiekosten van kapitaaltransacties 
worden in mindering van het eigen vermogen opgenomen, na aftrek 
van eventuele fiscale effecten.

Eigen aandelen
Aandelen van Colruyt Group aangekocht door de Entiteit of 
ondernemingen behorende tot Colruyt Group, worden tegen kostprijs 
in mindering van het eigen vermogen opgenomen, met inbegrip van 
rechtstreeks toerekenbare transactiekosten, na aftrek van eventuele 
fiscale effecten. Bij annulatie of verkoop van eigen aandelen wordt het 
transactieresultaat rechtstreeks opgenomen in het eigen vermogen 
(overgedragen resultaten).

Herwaarderingsreserves van de vergoedingen na 
uitdiensttreding op lange termijn

De herwaarderingsreserves bevatten de cumulatieve actuariële 
winsten en verliezen met betrekking tot:

Belgische vennootschappen: 
 
•  stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag;
•  anciënniteitspremies;
•  toegezegde-bijdrageregelingen met wettelijk gegarandeerd 

minimumrendement.

Andere vennootschappen: 
 
•  wettelijk vastgelegde vergoedingen.  

De herwaarderingsreserves omvatten het effect van de 
ervaringsaanpassingen alsook de wijzigingen in actuariële parameters.

Cumulatieve omrekeningsverschillen

De cumulatieve omrekeningsverschillen vertegenwoordigen 
de cumulatieve valutaomrekeningsverschillen met betrekking 
tot dochterondernemingen, deelnemingen in geassocieerde 
ondernemingen en joint ventures die een andere functionele valuta 
hebben dan de euro. 

Kasstroomafdekkingsreserves

Deze reserve bevat het effectieve deel van de cumulatieve netto-
wijziging in de reële waarde van de kasstroomafdekkingsinstrumenten 
met betrekking tot afgedekte transacties.

Reserves voor financiële activa aan reële waarde via 
niet-gerealiseerde resultaten

Deze reserve bevat wijzigingen aan de niet-gerealiseerde reële 
waarde van financiële activa aan reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen via niet-gerealiseerde resultaten.

Minderheidsbelangen

Minderheidsbelangen in dochterondernemingen waarin de groep 
niet de volle 100% bezit, worden afzonderlijk voorgesteld van 
het eigen vermogen van Colruyt Group. Het minderheidsbelang 
kan initieel gewaardeerd worden aan de reële waarde of 
overeenkomstig het aandeel in de reële waarde van de overgenomen 
identificeerbare nettoactiva. De keuze voor de waardering van 
de minderheidsbelangen wordt geval per geval gemaakt. Na de 
overname worden de minderheidsbelangen gewaardeerd als het 
initiële bedrag van de minderheidsbelangen plus het aandeel van 
deze minderheidsbelangen in de toekomstige wijzigingen in het eigen 
vermogen. Het totaalresultaat wordt aan de minderheidsbelangen 
toegewezen, zelfs als dit een negatief saldo tot gevolg kan hebben.
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Financiële activa aan reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen via winst- en verliesrekening

Financiële activa worden geactiveerd aan reële waarde met verwerking 
van waardeveranderingen via winst- en verliesrekening wanneer niet 
voldaan is aan de voorwaarden van de bovenstaande categorieën 
of wanneer Colruyt Group de onherroepelijke keuze maakt om 
schuldinstrumenten, die gewaardeerd worden aan reële waarde via 
niet-gerealiseerde resultaten, te waarderen aan reële waarde via de 
winst- en verliesrekening. Deze keuze is niet herroepbaar en enkel 
toegelaten om een inconsistentie in de waardering bij eerste opname 
te elimineren of beperken. 

Deze financiële activa worden initieel opgenomen aan reële 
waarde met inbegrip van eventuele transactiekosten die direct 
toewijsbaar zijn aan deze financiële activa. Na initiële opname 
worden deze financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met 
reëlewaardeveranderingen via winst- en verliesrekening.

Verwachte kredietverliezen
Financiële activa worden gewaardeerd op basis van de bovenstaande 
waarderingsmethodes. Aan het einde van elke rapporteringsperiode 
beoordeelt Colruyt Group of er een voorziening voor verwachte 
kredietverliezen verwerkt moet worden voor financiële activa 
gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs en financiële activa 
gewaardeerd aan reële waarde met verwerking van veranderingen via 
niet-gerealiseerde resultaten.  

Colruyt Group heeft één categorie van financiële activa geïdentificeerd 
waarop de vereisten van verwachte kredietverliezen van toepassing 
zijn: handelsvorderingen en overige vorderingen. Voor de bepaling 
van de verwachte kredietverliezen maakt Colruyt Group gebruik van 
de vereenvoudigde benadering, op basis van een provisiematrix, en 
de algemene benadering, waarbij kredietverliezen bepaald worden op 
het niveau van de individuele vordering. Indien er voor een specifieke 
handelsvordering een indicatie is van een waardevermindering, dan 
zal Colruyt Group een waardevermindering opnemen voor het bedrag 
van de levenslang verwachte kredietverliezen op deze specifieke 
handelsvordering.

F.  Activa aangehouden voor verkoop en beëindigde 
bedrijfsactiviteiten

Een actief, of een groep activa (activa en gerelateerde verplichtingen) 
die wordt afgestoten, wordt geclassificeerd als aangehouden 
voor verkoop wanneer de boekwaarde hoofdzakelijk zal worden 

gerealiseerd in een verkooptransactie in plaats van door het 
voortgezette gebruik. Deze voorwaarde is enkel vervuld als de verkoop 
heel waarschijnlijk geacht wordt en als het actief (of groep activa) 
die wordt afgestoten, beschikbaar is voor onmiddellijke verkoop in 
zijn huidige staat. Er kan pas sprake zijn van een zeer waarschijnlijke 
verkoop als de Entiteit zich heeft verbonden tot een plan voor de 
verkoop van het actief (of groep activa die wordt afgestoten) en als een 
operationeel plan om een koper te vinden en het plan om de verkoop 
te voltooien, opgestart is. Bovendien moet de verkoop van het actief 
(of van de groep activa die wordt afgestoten) actief gepromoot worden 
tegen een redelijke prijs in verhouding tot zijn huidige reële waarde en 
dient de verkoopovereenkomst naar verwachting afgesloten te worden 
binnen het jaar na de datum van de classificatie. 

Bij classificatie als ‘aangehouden voor verkoop’ worden activa of  
groepen van activa die worden afgestoten gewaardeerd tegen de laag-
ste van de boekwaarde en de reële waarde minus verkoopkosten met, 
indien nodig, een bijzondere waardevermindering die in de winst- en 
verliesrekening wordt verwerkt. Een bijzonder waardeverminderings-
verlies op een groep af te stoten activa en verplichtingen wordt in 
eerste instantie toegerekend aan goodwill en vervolgens naar rato aan 
de resterende activa en verplichtingen. Een dergelijk bijzonder  
waardeverminderingsverlies wordt echter niet toegerekend aan 
voorraden, financiële activa of uitgestelde belastingvorderingen die 
onverminderd in overeenstemming met de overige grondslagen van 
de groep gewaardeerd worden. Zodra immateriële en materiële vaste 
activa geclassificeerd worden als aangehouden voor verkoop worden 
ze niet langer afgeschreven. Vergelijkende balansinformatie voor  
voorgaande perioden wordt niet herwerkt om de nieuwe classificatie 
in de geconsolideerde balans te weerspiegelen.

Een beëindigde bedrijfsactiviteit is een component van een entiteit 
die, ofwel is afgestoten ofwel is geclassificeerd als aangehouden voor 
verkoop, een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of geografisch 
bedrijfsgebied vertegenwoordigt en zowel operationeel als voor de 
financiële verslaggeving kan worden onderscheiden van de rest van de 
entiteit. De winst of het verlies na belastingen, dat uit de beëindigde 
bedrijfsactiviteit voortvloeit, wordt afzonderlijk gerapporteerd in de 
winst- en verliesrekening. Wanneer een activiteit wordt aangemerkt 
als een beëindigde bedrijfsactiviteit, worden de vergelijkende cijfers in 
de geconsolideerde winst- en verliesrekening en het geconsolideerde 
overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten herzien 
alsof de activiteit vanaf het begin van de vergelijkende periode zou 
zijn beëindigd.

G. Bijzondere waardeverminderingen
De boekwaarde van alle activa, met uitzondering van de uitgestelde 
belastingvorderingen en de voorraden, wordt minstens één keer 
per jaar geëvalueerd en onderzocht op eventuele indicaties voor 
bijzondere waardeverminderingen. Indien zulke indicaties bestaan, 
wordt voor elk betrokken actief een schatting van de realiseerbare 
waarde gemaakt.

Goodwill, materiële en immateriële vaste activa met onbepaalde 
gebruiksduur en immateriële vaste activa die nog niet 
gebruiksklaar zijn worden minstens jaarlijks getoetst op bijzondere 
waardeverminderingen (ongeacht of er aanwijzingen bestaan 
voor bijzondere waardevermindering). Voor de intern ontwikkelde 
immateriële vaste activa wordt deze evaluatie minimaal twee keer 
per jaar uitgevoerd. De realiseerbare waarde is de hoogste waarde van 
de reële waarde minus de verkoopkosten en de bedrijfswaarde. De 
bedrijfswaarde is de contante waarde van de geschatte toekomstige 
kasstromen gebruikmakend van een discontovoet vóór belasting 
die een afspiegeling is van zowel de actuele markttaxaties van de 
tijdswaarde van geld, als van de specifieke risico’s met betrekking 
tot het actief. Voor een actief waarvoor geen onafhankelijke 
kasstromen beschikbaar zijn, wordt de realiseerbare waarde 
bepaald op basis van de kasstroomgenererende eenheid waartoe 
het actief behoort. Goodwill wordt steeds toegewezen aan (groepen 
van) kasstroomgenererende eenheden voor de test op bijzondere 
waardevermindering. 

Een kasstroomgenererende eenheid is de kleinste identificeerbare 
groep van activa die een instroom van kasmiddelen genereert die 
in ruime mate onafhankelijk is van de instroom van kasmiddelen 
van andere activa of groepen van activa. Colruyt Group heeft 
‘kasstroomgenererende eenheid’ gedefinieerd als de operationele 
eenheid waartoe het actief eenduidig toegewezen kan worden. 
Onder operationele eenheid begrijpt Colruyt Group bedrijfstak of 
bedrijfsentiteit.

Indien de realiseerbare waarde van het actief of de 
kasstroomgenererende eenheid waartoe het behoort, lager ligt 
dan de boekwaarde dan wordt er in de winst- en verliesrekening 
een bijzondere waardevermindering opgenomen ten belope van 
dit verschil. Bijzondere waardeverminderingen met betrekking tot 
kasstroomgenererende eenheden worden eerst in mindering gebracht 
van de eventueel toegerekende goodwill en vervolgens, naar rato van 
de boekwaarde, in mindering gebracht van de andere activa van de 
(groepen van) kasstroomgenererende eenheden.
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Kortingen op kapitaalverhoging
Overeenkomstig artikel 7:204 van het Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen biedt Colruyt Group een korting aan op de jaarlijkse 
kapitaalverhoging die voor zijn personeel is gereserveerd. Deze korting 
wordt als een personeelskost opgenomen ten laste van de periode 
waarin de kapitaalverhoging wordt doorgevoerd.

M. Financiële verplichtingen
Financiële verplichtingen worden als volgt geclassificeerd:
•  financiële verplichtingen aan geamortiseerde kostprijs; en
•  financiële verplichtingen aan reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen via winst- en verliesrekening.

Financiële verplichtingen aan geamortiseerde kostprijs

Financiële verplichtingen van Colruyt Group gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs omvatten de rentedragende verplichtingen, 
handelsschulden en overige verplichtingen. De financiële 
verplichtingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde, 
na aftrek van de transactiekosten. Na initiële opname worden deze 
financiële verplichtingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, met interestkosten 
opgenomen volgens de effectieve rente.

De effectieve rentemethode is een methode voor het berekenen van 
de geamortiseerde kostprijs van een financiële verplichting en voor 
het toerekenen van interestkosten aan de desbetreffende periode. 
De effectieve rentevoet is de rentevoet die de verwachte stroom 
van toekomstige geldbetalingen tijdens de verwachte looptijd van 
de financiële schuld of, indien relevant, een kortere periode, exact 
verdisconteert tot de nettoboekwaarde bij initiële opname.  

Financiële verplichtingen aan reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen via winst- en verliesrekening

Financiële verplichtingen van Colruyt Group gewaardeerd tegen 
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen via winst- 
en verliesrekening omvatten afgeleide financiële instrumenten die 
worden afgesloten door Colruyt Group om haar blootstelling aan 
valutarisico’s die voortvloeien uit haar operationele activiteiten in te 
dekken. Colruyt Group voert geen speculatieve transacties uit.           

Deze financiële verplichtingen worden initieel opgenomen aan 
reële waarde met inbegrip van eventuele transactiekosten die direct 
toewijsbaar zijn aan deze financiële verplichtingen. Na initiële opname 
worden deze financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële 
waarde met reëlewaardeveranderingen via winst- en verliesrekening.

N. Afgeleide financiële instrumenten 
Afgeleide financiële instrumenten worden initieel gewaardeerd tegen 
reële waarde. Na initiële opname worden deze afgeleide financiële 
instrumenten aan het einde van elke verslagperiode geherwaardeerd 
tegen reële waarde. Afgeleide financiële instrumenten kunnen worden 
geclassificeerd als kasstroomafdekkingen, reëlewaardeafdekkingen 
of afdekkingen van netto-investeringen. Colruyt Group classificeert de 
afgeleide financiële instrumenten als kasstroomafdekkingen. 

Bij het afsluiten van de transactie documenteert Colruyt Group de 
relatie tussen het afdekkingsinstrument en het afgedekte instrument, 
alsook de doelstellingen en strategie inzake risicobeheer waarvoor 
de afdekkingstransactie wordt aangegaan. De afgeleide financiële 
instrumenten worden gepresenteerd als een vlottend actief of als een 
kortlopende verplichting.

Het effectieve gedeelte van wijzigingen in de reële waarde, van 
afgeleide financiële instrumenten die worden geclassificeerd als 
kasstroomafdekkingen, wordt opgenomen als een afzonderlijke 
component in het eigen vermogen, de ‘Kasstroomafdekkingsreserves’. 
De winst of het verlies met betrekking tot het niet-effectieve gedeelte 
wordt onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen onder 
de ‘Financieringsbaten’ of ‘Financieringslasten’.

De gecumuleerde bedragen opgenomen in de 
‘Kasstroomafdekkingsreserves’ worden getransfereerd naar de winst- 
en verliesrekening in de periode waarin het afgedekte instrument de 
winst- en verliesrekening beïnvloedt. De gecumuleerde bedragen van 
het afdekkingsinstrument worden verwerkt onder dezelfde post als 
het afgedekte instrument.

Een kasstroomafdekkingsrelatie wordt stopgezet wanneer:  
• de effectiviteitstest voor de afdekkingsrelatie faalt;
•  het afdekkingsinstrument verkocht, beëindigd of uitgeoefend wordt;
• de directie de aanmerking als afdekkingsinstrument herroept; of 
•  de verwachte toekomstige transactie niet langer zeer waarschijnlijk 

is.

Wanneer de toekomstige transactie niet langer zeer waarschijnlijk 
is, maar nog verwacht wordt om zich voor te doen, blijven de 
afdekkingswinsten en –verliezen die eerder via de niet-gerealiseerde 
resultaten werden verwerkt, in het eigen vermogen opgenomen tot 
de transactie de winst- en verliesrekening beïnvloedt. Zodra verwacht 
wordt dat de verwachte toekomstige transactie zich niet meer zal 
voordoen, wordt elke winst of elk verlies onmiddellijk in de winst- en 
verliesrekening opgenomen.

Bepaalde afgeleide financiële instrumenten kwalificeren niet voor 
hedge accounting. Wijzigingen in de reële waarde van afgeleide 
financiële instrumenten die niet kwalificeren voor hedge accounting 
worden onmiddellijk in de winst- en verliesrekening geboekt onder 
‘Financieringsbaten’ of ‘Financieringslasten’.

O. Opbrengsten 
Opbrengsten worden verwerkt op basis van een vijfstappenmodel. 
Opbrengsten uit hoofde van levering van goederen of diensten worden 
verwerkt tegen de vergoeding waarop Colruyt Group verwacht recht te 
hebben. 

Colruyt Group levert goederen, hetzij food of non-food, via diverse 
verkoopkanalen. 

Opbrengsten uit de verkoop van goederen – 
‘Detailhandel’

Verkoop van goederen in het segment ‘Detailhandel’, aan de kassa 
of online, beperkt zich tot één enkele transactie, zijnde de verkoop 
van goederen aan de kassa of online. Er is sprake van één enkele 
prestatieverplichting en opbrengsten worden erkend wanneer de 
zeggenschap van de goederen wordt overgedragen naar de klant. 

Voor bepaalde producten of diensten, zoals telefoonkaarten en 
pretparktickets, handelt Colruyt Group als tussenpersoon. Bijgevolg 
worden dan enkel de commissie-inkomsten in de omzet opgenomen.

De opbrengst van de verkoop van geschenkkaarten en –cheques wordt 
opgenomen wanneer de geschenkkaart of –cheque gebruikt wordt 
door de klant.

De transactieprijs wordt beïnvloed door een aantal 
kortingsmechanismes, die verwerkt worden als een variabele 
vergoeding en in resultaat genomen worden op het moment van de 
verkoop van de goederen. 
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K. Voorzieningen
Een voorziening wordt slechts in de geconsolideerde balans 
opgenomen indien er een in rechte afdwingbare of feitelijke 
verplichting rust op Colruyt Group als gevolg van een gebeurtenis 
uit het verleden en indien voor de afwikkeling van die verplichting 
waarschijnlijk een toekomstige uitstroom van middelen vereist is, die 
betrouwbaar geschat kan worden. Het bedrag van de voorziening is 
gebaseerd op de beste schatting van de uitgaven die vereist zijn om de 
op balansdatum bestaande verplichtingen volledig af te wikkelen.

Indien de invloed door verdiscontering van de toekomstige 
benodigde kasuitgaven materieel is, worden de voorzieningen 
jaarlijks geactualiseerd aan de hand van op balansdatum algemeen 
gehanteerde discontovoeten, die de tijdswaarde van geld uitdrukken.

Herstructureringsvoorzieningen worden opgenomen wanneer Colruyt 
Group een gedetailleerd en geformaliseerd herstructureringsplan 
heeft goedgekeurd en de herstructurering ofwel werd aangevat 
ofwel publiekelijk werd aangekondigd voor balansdatum. Deze 
voorzieningen omvatten enkel uitgaven die een rechtstreeks gevolg 
zijn van de herstructurering en geen verband houden met het 
voortzetten van de activiteiten van de entiteit.

Milieuvoorzieningen worden aangelegd in overeenstemming met 
enerzijds de wettelijke verplichtingen en anderzijds het door Colruyt 
Group opgestelde milieubeleid.

Met betrekking tot verlieslatende contracten wordt in de 
geconsolideerde balans een voorziening opgenomen voor het verschil 
tussen de onvermijdbare kosten om aan de verplichtingen van de 
overeenkomst te voldoen en de uit hoofde van de overeenkomst 
te verwachten opbrengsten. Voordat een voorziening wordt 
aangelegd, verwerkt Colruyt Group eerst een eventueel bijzonder 
waardeverminderingsverlies op de activa die gerelateerd zijn aan het 
contract.

L. Personeelsbeloningen

Vergoedingen na uitdiensttreding
Er zijn verschillende vergoedingen na uitdiensttreding binnen Colruyt 
Group:

•  Toegezegde-bijdrageregelingen met wettelijk gegarandeerd 
minimumrendement 
Werkgevers zijn in België verplicht om een minimumrendement te 
garanderen voor toegezegde-bijdrageregelingen over de duur van de 

loopbaan. Om die reden voldoen deze plannen aan de definitie van 
een toegezegd-pensioenregeling.

•  Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 
De mogelijkheid tot vervroegde uitdiensttreding, zoals die binnen 
Colruyt Group geldt voor personeelsleden van de Belgische 
ondernemingen, is gebaseerd op het in België geldende ‘Stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag’. Het regime van werkloosheid 
met bedrijfstoeslag en de voorwaarden in verband met de vereiste 
leeftijd en anciënniteit om werkloosheid met bedrijfstoeslag aan 
te gaan, zijn in algemene zin bepaald in cao nr. 17, zoals afgesloten 
door de Nationale Arbeidsraad, en in het koninklijk besluit van 
3 mei 2007 tot regeling van het ‘Stelsel van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag’ (B.S. 8 juni 2007). Daarnaast gelden nog andere door 
de Nationale Arbeidsraad afgesloten cao’s of binnen Colruyt Group 
specifiek voor bepaalde ondernemingen of sectoren aangegane 
cao’s, maar allen bieden ze voordelen die vergelijkbaar zijn met cao 
nr. 17. 

Deze vergoedingen zijn verschuldigd als gevolg van de beslissing 
van een vennootschap om het dienstverband van een werknemer 
te beëindigen vóór de normale pensioendatum. Aangezien bij de 
werknemers, bij de aanwerving of tijdens de dienstperiode een 
redelijke verwachting werd gecreëerd dat zij vóór de wettelijke 
pensioenleeftijd zullen kunnen instappen in het ‘Stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag’, worden deze vergoedingen 
verwerkt als vergoedingen na uitdiensttreding (toegezegd-
pensioenregeling).

•  Overige 
Andere vergoedingen te betalen bij uitdiensttreding omvatten 
onder andere afscheidspremies n.a.v. de pensionering of n.a.v. de 
toepassing van het ‘Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’ 
(Belgische vennootschappen) en wettelijk vastgelegde vergoedingen 
(Franse en Indische vennootschappen). Deze vergoedingen worden 
eveneens als toegezegd-pensioenregelingen verwerkt.

De verplichtingen uit hoofde van deze stelsels en de hiermee 
gerelateerde kosten, worden bepaald op basis van de ‘projected unit 
credit’ methode met behulp van actuariële berekeningen welke aan 
het einde van elk boekjaar worden uitgevoerd. Een volledige actuariële 
waardering op basis van bijgewerkte personeelsgegevens wordt ten 
minste om de drie jaar uitgevoerd. In de jaren waar geen volledige 
actuariële waardering wordt uitgevoerd, worden door de actuaris 
prognoses gebruikt op basis van het voorgaande jaar met bijgewerkte 
veronderstellingen (discontovoet, loonsverhoging en verloop). Deze 
verplichtingen, opgenomen in de geconsolideerde balans, worden 
berekend als zijnde de contante waarde van de geschatte toekomstige 

uitgaande kasstromen, berekend op basis van een disconteringsvoet 
op balansdatum die overeenkomt met het marktrendement van 
hoogwaardige ondernemingsobligaties met een resterende looptijd 
die de termijn van deze verplichtingen benadert, verminderd met de 
reële waarde van de betreffende fondsbeleggingen. De verplichtingen 
voor het ‘Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’ worden 
aangelegd voor de populatie van werknemers waarvan met voldoende 
zekerheid kan gesteld worden dat ze gebruik zullen maken van het 
regime van werkloosheid met bedrijfstoeslag. De verplichtingen voor 
de toegezegde-bijdrageregelingen met wettelijk minimumrendement 
worden aangelegd voor alle daarop rechthebbende werknemers van 
Colruyt Group.

De kosten met betrekking tot de bovenstaande stelsels bestaan uit 
volgende componenten:
•  de aan het dienstjaar toegerekende pensioenkost, die de toename 

omvat in de contante waarde van de verplichting als gevolg van het 
leveren van diensten door werknemers tijdens het voorbije boekjaar;

•  de pensioenkost van verstreken diensttijd, die de wijziging omvat 
in de contante waarde van de verplichting met betrekking tot 
pensioenrechten voor geleverde prestaties van werknemers in 
voorgaande perioden, als gevolg van een wijziging of een inperking 
van het bestaande pensioenplan;

•  de eventuele winst of het eventuele verlies bij afwikkeling van de 
pensioenverplichting;

•  de nettorente op de nettoverplichting, die het gevolg is van het 
verstrijken van de tijd;

•  de actuariële winsten en verliezen, die het effect omvatten van de 
verschillen tussen vorige actuariële parameters en de werkelijkheid, 
en de wijzigingen in actuariële parameters.

De eerste drie bestanddelen worden in de winst- en verliesrekening 
verwerkt onder ‘Personeelsbeloningen’. De nettorente op de 
nettoverplichting wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening 
onder ‘Netto financieel resultaat’. Actuariële winsten en verliezen 
worden opgenomen in de niet-gerealiseerde resultaten.

Winstparticipatie
In het kader van de wet van 22 mei 2001 betreffende de 
werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en 
tot instelling van een winstpremie voor de werknemers biedt  
Colruyt Group zijn personeelsleden, tewerkgesteld in België, een 
deelname in de winst aan onder de vorm van een winstparticipatie, 
dewelke in speciën/cash wordt toegekend. De winstparticipatie wordt 
opgenomen in het boekjaar waarin de winst werd gerealiseerd. 
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Kortingen op kapitaalverhoging
Overeenkomstig artikel 7:204 van het Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen biedt Colruyt Group een korting aan op de jaarlijkse 
kapitaalverhoging die voor zijn personeel is gereserveerd. Deze korting 
wordt als een personeelskost opgenomen ten laste van de periode 
waarin de kapitaalverhoging wordt doorgevoerd.

M. Financiële verplichtingen
Financiële verplichtingen worden als volgt geclassificeerd:
•  financiële verplichtingen aan geamortiseerde kostprijs; en
•  financiële verplichtingen aan reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen via winst- en verliesrekening.

Financiële verplichtingen aan geamortiseerde kostprijs

Financiële verplichtingen van Colruyt Group gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs omvatten de rentedragende verplichtingen, 
handelsschulden en overige verplichtingen. De financiële 
verplichtingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde, 
na aftrek van de transactiekosten. Na initiële opname worden deze 
financiële verplichtingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, met interestkosten 
opgenomen volgens de effectieve rente.

De effectieve rentemethode is een methode voor het berekenen van 
de geamortiseerde kostprijs van een financiële verplichting en voor 
het toerekenen van interestkosten aan de desbetreffende periode. 
De effectieve rentevoet is de rentevoet die de verwachte stroom 
van toekomstige geldbetalingen tijdens de verwachte looptijd van 
de financiële schuld of, indien relevant, een kortere periode, exact 
verdisconteert tot de nettoboekwaarde bij initiële opname.  

Financiële verplichtingen aan reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen via winst- en verliesrekening

Financiële verplichtingen van Colruyt Group gewaardeerd tegen 
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen via winst- 
en verliesrekening omvatten afgeleide financiële instrumenten die 
worden afgesloten door Colruyt Group om haar blootstelling aan 
valutarisico’s die voortvloeien uit haar operationele activiteiten in te 
dekken. Colruyt Group voert geen speculatieve transacties uit.           

Deze financiële verplichtingen worden initieel opgenomen aan 
reële waarde met inbegrip van eventuele transactiekosten die direct 
toewijsbaar zijn aan deze financiële verplichtingen. Na initiële opname 
worden deze financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële 
waarde met reëlewaardeveranderingen via winst- en verliesrekening.

N. Afgeleide financiële instrumenten 
Afgeleide financiële instrumenten worden initieel gewaardeerd tegen 
reële waarde. Na initiële opname worden deze afgeleide financiële 
instrumenten aan het einde van elke verslagperiode geherwaardeerd 
tegen reële waarde. Afgeleide financiële instrumenten kunnen worden 
geclassificeerd als kasstroomafdekkingen, reëlewaardeafdekkingen 
of afdekkingen van netto-investeringen. Colruyt Group classificeert de 
afgeleide financiële instrumenten als kasstroomafdekkingen. 

Bij het afsluiten van de transactie documenteert Colruyt Group de 
relatie tussen het afdekkingsinstrument en het afgedekte instrument, 
alsook de doelstellingen en strategie inzake risicobeheer waarvoor 
de afdekkingstransactie wordt aangegaan. De afgeleide financiële 
instrumenten worden gepresenteerd als een vlottend actief of als een 
kortlopende verplichting.

Het effectieve gedeelte van wijzigingen in de reële waarde, van 
afgeleide financiële instrumenten die worden geclassificeerd als 
kasstroomafdekkingen, wordt opgenomen als een afzonderlijke 
component in het eigen vermogen, de ‘Kasstroomafdekkingsreserves’. 
De winst of het verlies met betrekking tot het niet-effectieve gedeelte 
wordt onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen onder 
de ‘Financieringsbaten’ of ‘Financieringslasten’.

De gecumuleerde bedragen opgenomen in de 
‘Kasstroomafdekkingsreserves’ worden getransfereerd naar de winst- 
en verliesrekening in de periode waarin het afgedekte instrument de 
winst- en verliesrekening beïnvloedt. De gecumuleerde bedragen van 
het afdekkingsinstrument worden verwerkt onder dezelfde post als 
het afgedekte instrument.

Een kasstroomafdekkingsrelatie wordt stopgezet wanneer:  
• de effectiviteitstest voor de afdekkingsrelatie faalt;
•  het afdekkingsinstrument verkocht, beëindigd of uitgeoefend wordt;
• de directie de aanmerking als afdekkingsinstrument herroept; of 
•  de verwachte toekomstige transactie niet langer zeer waarschijnlijk 

is.

Wanneer de toekomstige transactie niet langer zeer waarschijnlijk 
is, maar nog verwacht wordt om zich voor te doen, blijven de 
afdekkingswinsten en –verliezen die eerder via de niet-gerealiseerde 
resultaten werden verwerkt, in het eigen vermogen opgenomen tot 
de transactie de winst- en verliesrekening beïnvloedt. Zodra verwacht 
wordt dat de verwachte toekomstige transactie zich niet meer zal 
voordoen, wordt elke winst of elk verlies onmiddellijk in de winst- en 
verliesrekening opgenomen.

Bepaalde afgeleide financiële instrumenten kwalificeren niet voor 
hedge accounting. Wijzigingen in de reële waarde van afgeleide 
financiële instrumenten die niet kwalificeren voor hedge accounting 
worden onmiddellijk in de winst- en verliesrekening geboekt onder 
‘Financieringsbaten’ of ‘Financieringslasten’.

O. Opbrengsten 
Opbrengsten worden verwerkt op basis van een vijfstappenmodel. 
Opbrengsten uit hoofde van levering van goederen of diensten worden 
verwerkt tegen de vergoeding waarop Colruyt Group verwacht recht te 
hebben. 

Colruyt Group levert goederen, hetzij food of non-food, via diverse 
verkoopkanalen. 

Opbrengsten uit de verkoop van goederen – 
‘Detailhandel’

Verkoop van goederen in het segment ‘Detailhandel’, aan de kassa 
of online, beperkt zich tot één enkele transactie, zijnde de verkoop 
van goederen aan de kassa of online. Er is sprake van één enkele 
prestatieverplichting en opbrengsten worden erkend wanneer de 
zeggenschap van de goederen wordt overgedragen naar de klant. 

Voor bepaalde producten of diensten, zoals telefoonkaarten en 
pretparktickets, handelt Colruyt Group als tussenpersoon. Bijgevolg 
worden dan enkel de commissie-inkomsten in de omzet opgenomen.

De opbrengst van de verkoop van geschenkkaarten en –cheques wordt 
opgenomen wanneer de geschenkkaart of –cheque gebruikt wordt 
door de klant.

De transactieprijs wordt beïnvloed door een aantal 
kortingsmechanismes, die verwerkt worden als een variabele 
vergoeding en in resultaat genomen worden op het moment van de 
verkoop van de goederen. 
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K. Voorzieningen
Een voorziening wordt slechts in de geconsolideerde balans 
opgenomen indien er een in rechte afdwingbare of feitelijke 
verplichting rust op Colruyt Group als gevolg van een gebeurtenis 
uit het verleden en indien voor de afwikkeling van die verplichting 
waarschijnlijk een toekomstige uitstroom van middelen vereist is, die 
betrouwbaar geschat kan worden. Het bedrag van de voorziening is 
gebaseerd op de beste schatting van de uitgaven die vereist zijn om de 
op balansdatum bestaande verplichtingen volledig af te wikkelen.

Indien de invloed door verdiscontering van de toekomstige 
benodigde kasuitgaven materieel is, worden de voorzieningen 
jaarlijks geactualiseerd aan de hand van op balansdatum algemeen 
gehanteerde discontovoeten, die de tijdswaarde van geld uitdrukken.

Herstructureringsvoorzieningen worden opgenomen wanneer Colruyt 
Group een gedetailleerd en geformaliseerd herstructureringsplan 
heeft goedgekeurd en de herstructurering ofwel werd aangevat 
ofwel publiekelijk werd aangekondigd voor balansdatum. Deze 
voorzieningen omvatten enkel uitgaven die een rechtstreeks gevolg 
zijn van de herstructurering en geen verband houden met het 
voortzetten van de activiteiten van de entiteit.

Milieuvoorzieningen worden aangelegd in overeenstemming met 
enerzijds de wettelijke verplichtingen en anderzijds het door Colruyt 
Group opgestelde milieubeleid.

Met betrekking tot verlieslatende contracten wordt in de 
geconsolideerde balans een voorziening opgenomen voor het verschil 
tussen de onvermijdbare kosten om aan de verplichtingen van de 
overeenkomst te voldoen en de uit hoofde van de overeenkomst 
te verwachten opbrengsten. Voordat een voorziening wordt 
aangelegd, verwerkt Colruyt Group eerst een eventueel bijzonder 
waardeverminderingsverlies op de activa die gerelateerd zijn aan het 
contract.

L. Personeelsbeloningen

Vergoedingen na uitdiensttreding
Er zijn verschillende vergoedingen na uitdiensttreding binnen Colruyt 
Group:

•  Toegezegde-bijdrageregelingen met wettelijk gegarandeerd 
minimumrendement 
Werkgevers zijn in België verplicht om een minimumrendement te 
garanderen voor toegezegde-bijdrageregelingen over de duur van de 

loopbaan. Om die reden voldoen deze plannen aan de definitie van 
een toegezegd-pensioenregeling.

•  Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 
De mogelijkheid tot vervroegde uitdiensttreding, zoals die binnen 
Colruyt Group geldt voor personeelsleden van de Belgische 
ondernemingen, is gebaseerd op het in België geldende ‘Stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag’. Het regime van werkloosheid 
met bedrijfstoeslag en de voorwaarden in verband met de vereiste 
leeftijd en anciënniteit om werkloosheid met bedrijfstoeslag aan 
te gaan, zijn in algemene zin bepaald in cao nr. 17, zoals afgesloten 
door de Nationale Arbeidsraad, en in het koninklijk besluit van 
3 mei 2007 tot regeling van het ‘Stelsel van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag’ (B.S. 8 juni 2007). Daarnaast gelden nog andere door 
de Nationale Arbeidsraad afgesloten cao’s of binnen Colruyt Group 
specifiek voor bepaalde ondernemingen of sectoren aangegane 
cao’s, maar allen bieden ze voordelen die vergelijkbaar zijn met cao 
nr. 17. 

Deze vergoedingen zijn verschuldigd als gevolg van de beslissing 
van een vennootschap om het dienstverband van een werknemer 
te beëindigen vóór de normale pensioendatum. Aangezien bij de 
werknemers, bij de aanwerving of tijdens de dienstperiode een 
redelijke verwachting werd gecreëerd dat zij vóór de wettelijke 
pensioenleeftijd zullen kunnen instappen in het ‘Stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag’, worden deze vergoedingen 
verwerkt als vergoedingen na uitdiensttreding (toegezegd-
pensioenregeling).

•  Overige 
Andere vergoedingen te betalen bij uitdiensttreding omvatten 
onder andere afscheidspremies n.a.v. de pensionering of n.a.v. de 
toepassing van het ‘Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’ 
(Belgische vennootschappen) en wettelijk vastgelegde vergoedingen 
(Franse en Indische vennootschappen). Deze vergoedingen worden 
eveneens als toegezegd-pensioenregelingen verwerkt.

De verplichtingen uit hoofde van deze stelsels en de hiermee 
gerelateerde kosten, worden bepaald op basis van de ‘projected unit 
credit’ methode met behulp van actuariële berekeningen welke aan 
het einde van elk boekjaar worden uitgevoerd. Een volledige actuariële 
waardering op basis van bijgewerkte personeelsgegevens wordt ten 
minste om de drie jaar uitgevoerd. In de jaren waar geen volledige 
actuariële waardering wordt uitgevoerd, worden door de actuaris 
prognoses gebruikt op basis van het voorgaande jaar met bijgewerkte 
veronderstellingen (discontovoet, loonsverhoging en verloop). Deze 
verplichtingen, opgenomen in de geconsolideerde balans, worden 
berekend als zijnde de contante waarde van de geschatte toekomstige 

uitgaande kasstromen, berekend op basis van een disconteringsvoet 
op balansdatum die overeenkomt met het marktrendement van 
hoogwaardige ondernemingsobligaties met een resterende looptijd 
die de termijn van deze verplichtingen benadert, verminderd met de 
reële waarde van de betreffende fondsbeleggingen. De verplichtingen 
voor het ‘Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’ worden 
aangelegd voor de populatie van werknemers waarvan met voldoende 
zekerheid kan gesteld worden dat ze gebruik zullen maken van het 
regime van werkloosheid met bedrijfstoeslag. De verplichtingen voor 
de toegezegde-bijdrageregelingen met wettelijk minimumrendement 
worden aangelegd voor alle daarop rechthebbende werknemers van 
Colruyt Group.

De kosten met betrekking tot de bovenstaande stelsels bestaan uit 
volgende componenten:
•  de aan het dienstjaar toegerekende pensioenkost, die de toename 

omvat in de contante waarde van de verplichting als gevolg van het 
leveren van diensten door werknemers tijdens het voorbije boekjaar;

•  de pensioenkost van verstreken diensttijd, die de wijziging omvat 
in de contante waarde van de verplichting met betrekking tot 
pensioenrechten voor geleverde prestaties van werknemers in 
voorgaande perioden, als gevolg van een wijziging of een inperking 
van het bestaande pensioenplan;

•  de eventuele winst of het eventuele verlies bij afwikkeling van de 
pensioenverplichting;

•  de nettorente op de nettoverplichting, die het gevolg is van het 
verstrijken van de tijd;

•  de actuariële winsten en verliezen, die het effect omvatten van de 
verschillen tussen vorige actuariële parameters en de werkelijkheid, 
en de wijzigingen in actuariële parameters.

De eerste drie bestanddelen worden in de winst- en verliesrekening 
verwerkt onder ‘Personeelsbeloningen’. De nettorente op de 
nettoverplichting wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening 
onder ‘Netto financieel resultaat’. Actuariële winsten en verliezen 
worden opgenomen in de niet-gerealiseerde resultaten.

Winstparticipatie
In het kader van de wet van 22 mei 2001 betreffende de 
werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en 
tot instelling van een winstpremie voor de werknemers biedt  
Colruyt Group zijn personeelsleden, tewerkgesteld in België, een 
deelname in de winst aan onder de vorm van een winstparticipatie, 
dewelke in speciën/cash wordt toegekend. De winstparticipatie wordt 
opgenomen in het boekjaar waarin de winst werd gerealiseerd. 
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Opbrengsten uit de verkoop van goederen –  
‘Groothandel en Foodservice’
Opbrengsten uit de verkoop van goederen in het segment 
‘Groothandel en Foodservice’, worden opgenomen op het moment van 
de levering aan, of van afhaling door, de ‘Groothandel en Foodservice’ 
klant. Voor de bepaling van de transactieprijs maakt Colruyt Group 
gebruik van samenwerkingsovereenkomsten. Indien kortingen worden 
toegekend aan de ‘Groothandel en Foodservice’ klant, dan worden 
deze in mindering van de verkoopprijs gebracht.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen –   
‘Overige activiteiten’

Opbrengsten uit ‘Overige activiteiten’ betreffen voornamelijk 
opbrengsten uit de verkoop van brandstof, het leveren van print- en 
documentatie management solutions en activiteiten gerelateerd aan 
energie. 

De verkoop van brandstof beperkt zich tot één enkele transactie 
waarbij de transactie wordt afgehandeld aan de pomp. De toegekende 
kortingen worden onmiddellijk in mindering gebracht van de 
transactieprijs.

Opbrengsten uit de verlening van diensten 
Opbrengsten uit verleende diensten, andere dan diegene opgenomen 
in ‘Opbrengsten uit de verkoop van goederen – ‘Overige activiteiten’’ 
worden op contractbasis beoordeeld om te besluiten of de  
prestatieverplichtingen voldaan worden doorheen de tijd of op een 
bepaald moment in de tijd.

Huuropbrengsten
Huuropbrengsten gegenereerd uit gewone huurcontracten of 
uit operationele sublease overeenkomsten worden op lineaire 
basis, gespreid over de huurperiode, opgenomen in de ‘Overige 
bedrijfsopbrengsten’. 

Opbrengsten uit groenestroomcertificaten
Colruyt Group verkrijgt groenestroomcertificaten van de gewestelijke 
overheden voor de productie van elektriciteit. De opbrengsten die uit 
deze certificaten voortvloeien, worden in de geconsolideerde winst- en 
verliesrekening opgenomen in de rubriek ‘Overige bedrijfsopbrengsten’.

Voor de leveranciersactiviteiten dient Colruyt Group periodiek 
certificaten in te leveren om te voldoen aan de quota’s opgelegd door 
de gewestelijke overheden. Hiervoor worden zowel certificaten uit de 
productieactiviteit gebruikt als certificaten aangekocht op de markt.

Op de geconsolideerde balans worden de certificaten die nog niet 
zijn aangewend op balansdatum opgenomen onder de ‘Voorraden’. 
Aangekochte certificaten worden gewaardeerd aan de aankoopprijs, 
en certificaten toegekend naar aanleiding van de productieactiviteit 
worden gewaardeerd aan de minimumprijs gegarandeerd door de 
gewestelijke overheden. De beweging van certificaten in voorraad 
wordt in de geconsolideerde winst- en verliesrekening opgenomen in 
de rubriek ‘Diensten en diverse goederen’.

Dividendopbrengsten uit financiële activa en 
financieringsbaten

Dividenden, ontvangen uit financiële activa, worden opgenomen 
in de geconsolideerde winst- en verliesrekening op het moment 
van toekenning. Rentebaten worden opgenomen op basis van de 
effectieve rentemethode. Wijzigingen in de reële waarde van afgeleide 
financiële instrumenten die niet kwalificeren voor hedge accounting 
worden onmiddellijk opgenomen in de geconsolideerde winst- en 
verliesrekening.

P. Kosten

Leverancierstussenkomsten
Leverancierstussenkomsten worden in mindering van de kosten 
opgenomen.

Indien deze tussenkomsten specifiek ontvangen zijn ter vergoeding 
van welbepaalde gemaakte publicitaire kosten, dan worden zij in 
mindering gebracht van deze specifieke kosten. In alle andere gevallen 
worden zij in mindering van de aankopen opgenomen.

Huurbetalingen
Betalingen gedaan voor leaseovereenkomsten op korte termijn 
of leaseovereenkomsten met een geringe waarde worden in de 
geconsolideerde winst- en verliesrekening verwerkt op een lineaire 
basis over de duur van de leaseovereenkomst.  

Financieringslasten
Financieringslasten hebben betrekking op interesten op leningen, 
interesten op aflossingen van leaseverplichtingen, aanpassingen aan 
de reële waarde van financiële activa aan reële waarde met verwerking 
van waardeveranderingen via de winst- en verliesrekening en 
aanpassingen aan de tijdswaarde van verplichtingen. De rentelasten 
worden opgenomen op basis van de effectieve rentemethode. 

Wijzigingen in de reële waarde van afgeleide financiële instrumenten 
die niet kwalificeren voor hedge accounting worden onmiddellijk 
opgenomen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening.

Alle overige financieringslasten worden opgenomen op het moment 
dat ze zich voordoen.  

Q. Winstbelastingen
De winstbelastingen van het boekjaar betreffen de verschuldigde 
belastingen alsook de uitgestelde belastingen en worden 
gerapporteerd in overeenstemming met IAS 12, ‘Winstbelastingen’. 
De belasting wordt geboekt in de winst- en verliesrekening, behalve 
voor zover ze betrekking heeft op posten die buiten de winst- en 
verliesrekening worden verwerkt of voor zover ze betrekking heeft op 
een bedrijfscombinatie.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de 
naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst van 
het boekjaar, berekend aan de belastingtarieven en op basis van 
de belastingwetgeving waarvan het wetgevingsproces materieel 
is afgesloten tegen het einde van de verslagperiode, evenals elke 
herziening van belastingen die verschuldigd (of terugbetaalbaar) 
is voor de voorgaande jaren. De belastingen worden berekend in 
overeenstemming met de belastingwetgeving die van toepassing is in 
elk land waar Colruyt Group actief is. 

Uitgestelde belastingen worden berekend aan de hand van de 
‘balansmethode’, op tijdelijke verschillen die voorkomen tussen 
enerzijds de fiscale waarde van de activa en verplichtingen en 
anderzijds hun boekwaarde in de geconsolideerde balans. Er 
wordt echter geen rekening gehouden met volgende verschillen: 
de eerste opname van goodwill, initiële waarderingsverschillen 
van activa en verplichtingen die geen bedrijfscombinatie betreffen 
en die geen invloed hebben op de winst vóór belastingen of de 
fiscale winst, en verschillen met betrekking tot investeringen in 
dochterondernemingen, geassocieerde deelnemingen en joint 
ventures voor zover de groep in staat is het tijdstip van afloop van 
deze tijdelijke verschillen te bepalen en het waarschijnlijk is dat ze 
niet zullen worden afgewikkeld in de voorzienbare toekomst.
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De uitgestelde belastingen worden gewaardeerd op basis van 
de belastingtarieven (en de belastingwetgeving) waarvan het 
wetgevingsproces materieel is afgesloten tegen het einde van de 
verslagperiode. Een uitgestelde belastingvordering wordt enkel 
opgenomen in de geconsolideerde balans indien het voldoende 
zeker is dat de verrekenbare tijdelijke verschillen, de ongebruikte 
belastingfaciliteiten en de niet-gecompenseerde fiscale verliezen in de 
afzienbare toekomst met fiscale winsten kunnen worden verrekend. 
Uitgestelde belastingvorderingen worden niet langer opgenomen 
indien het niet langer waarschijnlijk is dat de belastingbesparing zal 
kunnen worden gerealiseerd.

Additionele winstbelastingen naar aanleiding van dividenduitkeringen 
of meerwaarden op aandelen in dochterondernemingen worden 
slechts opgenomen op het moment van, respectievelijk, de beslissing 
tot uitkering van het desbetreffende dividend en de beslissing tot 
realisatie van de desbetreffende meerwaarde.

R. Transfer pricing
De prijzen voor transacties tussen dochterondernemingen, 
geassocieerde ondernemingen en joint ventures en bijgevolg ook 
tussen segmenten worden op een zakelijke, objectieve grondslag 
bepaald.

S. Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen na balansdatum, die bijkomende informatie 
verschaffen over de situatie van Colruyt Group op balansdatum 
(’adjusting events’) worden verwerkt in de geconsolideerde 
jaarrekening. Andere gebeurtenissen na balansdatum (‘non-
adjusting events’) worden enkel vermeld in de toelichtingen bij de 
geconsolideerde jaarrekening als ze belangrijk geacht worden. 

2. Segmentinformatie
Colruyt Group rapporteert zijn operationele segmenten naar aard van 
de activiteiten. Naast de operationele bedrijfssegmenten verschaft 
Colruyt Group ook de geografische informatie voor de regio’s waarin 
het actief is.

2.1. Operationele bedrijfssegmenten
Colruyt Group heeft zijn bedrijfsactiviteiten ingedeeld in drie 
operationele bedrijfssegmenten. 

Bij de bepaling van de operationele segmenten werd er rekening 
gehouden met de operationele kenmerken van iedere activiteit. 
Hierbij werden twee belangrijke bedrijfssegmenten geïdentificeerd, 
zijnde ‘Detailhandel (Retail)’ en ‘Groothandel en Foodservice’. 
Het onderscheid tussen beide operationele segmenten werd 
vooral bepaald door de vastgestelde verschillen inzake markten 
en bedrijfsmodellen. De andere identificeerbare segmenten 
voldoen niet aan de kwantitatieve drempels, zoals vooropgesteld 
in IFRS 8 ‘Operationele segmenten’, en werden bijgevolg samen 
gerapporteerd in het operationele segment ‘Overige activiteiten’. De 
groepsondersteunende activiteiten bundelen verschillende afdelingen 
en leveren diensten aan de verschillende enseignes binnen Colruyt 
Group. Deze activiteiten zijn onder meer marketing en communicatie, 
informatica, personeelszaken en selectie, financiën en andere centrale 
diensten. De kosten van groepsondersteunende activiteiten en het 
resultaat van hun interne doorrekening worden, waar mogelijk, 
toegewezen aan gerapporteerde segmenten.

Detailhandel (Retail)
Winkels in eigen beheer met rechtstreekse verkoop aan retailklanten 
en grootverbruikers. De tankstations in Frankrijk worden tevens in dit 
segment gepresenteerd omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn 
aan, en dus integraal verbonden met, de winkels in Frankrijk.

Groothandel en Foodservice
Levering aan groothandel, professionele afnemers en aangesloten 
zelfstandige ondernemers.

Overige activiteiten
Tankstations in België, printing en document management 
en duurzame energie. De tankstations in België worden, in 
tegenstelling tot de tankstations in Frankrijk, in een apart segment 
gepresenteerd omdat deze, met eigen commerciële doelstellingen en 
energiestrategie, los kunnen gezien worden van de winkels in België.

De resultaten van een operationeel segment omvatten posten die 
rechtstreeks of redelijkerwijs aan het segment kunnen worden 
toegewezen.

De omzet van elk operationeel bedrijfssegment omvat omzet 
uit de verkoop aan externe klanten en omzet uit transacties met 
andere operationele segmenten, zoals toegelicht in 3.1. Omzet per 
kasstroomgenererende eenheid.

De resultaten van de operationele segmenten worden geëvalueerd op 
basis van het bedrijfsresultaat (EBIT).

Het financiële resultaat en de winstbelastingen worden op het niveau 
van Colruyt Group beheerd en worden als een niet-toewijsbaar 
element gerapporteerd. 

De niet-geldelijke posten in de winst- en verliesrekening zijn 
voornamelijk afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen op 
vaste activa, voorzieningen en waardeverminderingen op vlottende 
activa. De posten ‘Afschrijvingen’ en ‘Bijzondere waardeverminderingen 
op vaste activa’ zijn de belangrijkste en worden bijgevolg opgenomen 
in de segmentinformatie.

De aansluiting tussen de operationele segmenten en de 
geconsolideerde cijfers van Colruyt Group wordt bekomen door de 
som van de operationele bedrijfssegmenten, de niet-toewijsbare 
elementen - waaronder ook de groepsondersteunende activiteiten - 
en de eliminaties binnen Colruyt Group.

Gezien de aard van zijn activiteiten, is Colruyt Group niet afhankelijk 
van een beperkt aantal grote klanten.
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Opbrengsten uit de verkoop van goederen –  
‘Groothandel en Foodservice’
Opbrengsten uit de verkoop van goederen in het segment 
‘Groothandel en Foodservice’, worden opgenomen op het moment van 
de levering aan, of van afhaling door, de ‘Groothandel en Foodservice’ 
klant. Voor de bepaling van de transactieprijs maakt Colruyt Group 
gebruik van samenwerkingsovereenkomsten. Indien kortingen worden 
toegekend aan de ‘Groothandel en Foodservice’ klant, dan worden 
deze in mindering van de verkoopprijs gebracht.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen –   
‘Overige activiteiten’

Opbrengsten uit ‘Overige activiteiten’ betreffen voornamelijk 
opbrengsten uit de verkoop van brandstof, het leveren van print- en 
documentatie management solutions en activiteiten gerelateerd aan 
energie. 

De verkoop van brandstof beperkt zich tot één enkele transactie 
waarbij de transactie wordt afgehandeld aan de pomp. De toegekende 
kortingen worden onmiddellijk in mindering gebracht van de 
transactieprijs.

Opbrengsten uit de verlening van diensten 
Opbrengsten uit verleende diensten, andere dan diegene opgenomen 
in ‘Opbrengsten uit de verkoop van goederen – ‘Overige activiteiten’’ 
worden op contractbasis beoordeeld om te besluiten of de  
prestatieverplichtingen voldaan worden doorheen de tijd of op een 
bepaald moment in de tijd.

Huuropbrengsten
Huuropbrengsten gegenereerd uit gewone huurcontracten of 
uit operationele sublease overeenkomsten worden op lineaire 
basis, gespreid over de huurperiode, opgenomen in de ‘Overige 
bedrijfsopbrengsten’. 

Opbrengsten uit groenestroomcertificaten
Colruyt Group verkrijgt groenestroomcertificaten van de gewestelijke 
overheden voor de productie van elektriciteit. De opbrengsten die uit 
deze certificaten voortvloeien, worden in de geconsolideerde winst- en 
verliesrekening opgenomen in de rubriek ‘Overige bedrijfsopbrengsten’.

Voor de leveranciersactiviteiten dient Colruyt Group periodiek 
certificaten in te leveren om te voldoen aan de quota’s opgelegd door 
de gewestelijke overheden. Hiervoor worden zowel certificaten uit de 
productieactiviteit gebruikt als certificaten aangekocht op de markt.

Op de geconsolideerde balans worden de certificaten die nog niet 
zijn aangewend op balansdatum opgenomen onder de ‘Voorraden’. 
Aangekochte certificaten worden gewaardeerd aan de aankoopprijs, 
en certificaten toegekend naar aanleiding van de productieactiviteit 
worden gewaardeerd aan de minimumprijs gegarandeerd door de 
gewestelijke overheden. De beweging van certificaten in voorraad 
wordt in de geconsolideerde winst- en verliesrekening opgenomen in 
de rubriek ‘Diensten en diverse goederen’.

Dividendopbrengsten uit financiële activa en 
financieringsbaten

Dividenden, ontvangen uit financiële activa, worden opgenomen 
in de geconsolideerde winst- en verliesrekening op het moment 
van toekenning. Rentebaten worden opgenomen op basis van de 
effectieve rentemethode. Wijzigingen in de reële waarde van afgeleide 
financiële instrumenten die niet kwalificeren voor hedge accounting 
worden onmiddellijk opgenomen in de geconsolideerde winst- en 
verliesrekening.

P. Kosten

Leverancierstussenkomsten
Leverancierstussenkomsten worden in mindering van de kosten 
opgenomen.

Indien deze tussenkomsten specifiek ontvangen zijn ter vergoeding 
van welbepaalde gemaakte publicitaire kosten, dan worden zij in 
mindering gebracht van deze specifieke kosten. In alle andere gevallen 
worden zij in mindering van de aankopen opgenomen.

Huurbetalingen
Betalingen gedaan voor leaseovereenkomsten op korte termijn 
of leaseovereenkomsten met een geringe waarde worden in de 
geconsolideerde winst- en verliesrekening verwerkt op een lineaire 
basis over de duur van de leaseovereenkomst.  

Financieringslasten
Financieringslasten hebben betrekking op interesten op leningen, 
interesten op aflossingen van leaseverplichtingen, aanpassingen aan 
de reële waarde van financiële activa aan reële waarde met verwerking 
van waardeveranderingen via de winst- en verliesrekening en 
aanpassingen aan de tijdswaarde van verplichtingen. De rentelasten 
worden opgenomen op basis van de effectieve rentemethode. 

Wijzigingen in de reële waarde van afgeleide financiële instrumenten 
die niet kwalificeren voor hedge accounting worden onmiddellijk 
opgenomen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening.

Alle overige financieringslasten worden opgenomen op het moment 
dat ze zich voordoen.  

Q. Winstbelastingen
De winstbelastingen van het boekjaar betreffen de verschuldigde 
belastingen alsook de uitgestelde belastingen en worden 
gerapporteerd in overeenstemming met IAS 12, ‘Winstbelastingen’. 
De belasting wordt geboekt in de winst- en verliesrekening, behalve 
voor zover ze betrekking heeft op posten die buiten de winst- en 
verliesrekening worden verwerkt of voor zover ze betrekking heeft op 
een bedrijfscombinatie.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de 
naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst van 
het boekjaar, berekend aan de belastingtarieven en op basis van 
de belastingwetgeving waarvan het wetgevingsproces materieel 
is afgesloten tegen het einde van de verslagperiode, evenals elke 
herziening van belastingen die verschuldigd (of terugbetaalbaar) 
is voor de voorgaande jaren. De belastingen worden berekend in 
overeenstemming met de belastingwetgeving die van toepassing is in 
elk land waar Colruyt Group actief is. 

Uitgestelde belastingen worden berekend aan de hand van de 
‘balansmethode’, op tijdelijke verschillen die voorkomen tussen 
enerzijds de fiscale waarde van de activa en verplichtingen en 
anderzijds hun boekwaarde in de geconsolideerde balans. Er 
wordt echter geen rekening gehouden met volgende verschillen: 
de eerste opname van goodwill, initiële waarderingsverschillen 
van activa en verplichtingen die geen bedrijfscombinatie betreffen 
en die geen invloed hebben op de winst vóór belastingen of de 
fiscale winst, en verschillen met betrekking tot investeringen in 
dochterondernemingen, geassocieerde deelnemingen en joint 
ventures voor zover de groep in staat is het tijdstip van afloop van 
deze tijdelijke verschillen te bepalen en het waarschijnlijk is dat ze 
niet zullen worden afgewikkeld in de voorzienbare toekomst.
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(in miljoen EUR)

Detailhandel
(Retail)

2020/21(1)

Groothandel  
en Foodservice

2020/21

Overige 
activiteiten

2020/21(2)

Operationele 
segmenten

2020/21

Omzet – extern 8.308,4 1.075,1 547,2 9.930,7

Omzet – intern 65,2 13,0 9,3 87,5

Bedrijfsresultaat (EBIT) 445,0 56,8 50,9 552,7
Aandeel in het resultaat van deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode (12,2) - 8,5 (3,7)

Verwervingen van materiële en immateriële vaste activa(3) 313,0 15,2 20,0 348,2
Afschrijvingen 245,3 19,9 12,0 277,2
Bijzondere waardeverminderingen op vaste activa 3,8 (0,1) - 3,7

(in miljoen EUR)

Operationele 
segmenten

2020/21

Niet-
toegewezen

2020/21

Eliminaties 
tussen 

operationele 
segmenten

2020/21
Geconsolideerd

2020/21

Omzet – extern 9.930,7 - - 9.930,7

Omzet – intern 87,5 - (87,5) -

Bedrijfsresultaat (EBIT) 552,7 (29,2) - 523,5
Aandeel in het resultaat van deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode (3,7) 0,2 - (3,5)
Netto financieel resultaat 0,9
Winstbelastingen (104,9)
Winst van het boekjaar 416,0

Verwervingen van materiële en immateriële vaste activa(3) 348,2 120,7 - 468,9
Afschrijvingen 277,2 45,8 - 323,0
Bijzondere waardeverminderingen op vaste activa 3,7 0,2 - 3,9

(1) The Fashion Society (voorheen Fraluc) wordt sinds augustus 2020 integraal geconsolideerd en sindsdien niet langer opgenomen als een joint venture volgens de vermogensmutatiemethode. 
(2) Omvat Joos Hybrid NV sinds augustus 2020. De hernieuwbare windenergie-activiteiten van Eoly NV werden in boekjaar 2020/21 ingebracht in de energieholding Virya Energy NV.
(3) Verwervingen van materiële en immateriële vaste activa zijn exclusief verwervingen via bedrijfscombinaties, IFRS 16 en wijziging in consolidatiemethode (The Fashion Society)
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(in miljoen EUR)

Detailhandel
(Retail)

2019/20

Groothandel  
en Foodservice

2019/20

Overige 
activiteiten

2019/20

Operationele 
segmenten

2019/20

Omzet – extern 7.897,0 962,5 721,5 9.581,0

Omzet – intern 59,1 6,3 9,2 74,6

Bedrijfsresultaat (EBIT) 476,6 45,1 17,7 539,4
Aandeel in het resultaat van deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 1,2 - 50,4 51,6

Verwervingen van materiële en immateriële vaste activa(1) 309,1 8,4 16,0 333,5
Afschrijvingen 219,7 19,4 11,5 250,6
Bijzondere waardeverminderingen op vaste activa 1,2 0,8 0,7 2,7

(in miljoen EUR)

Operationele 
segmenten

2019/20

Niet-
toegewezen

2019/20

Eliminaties 
tussen 

operationele 
segmenten

2019/20
Geconsolideerd

2019/20

Omzet – extern 9.581,0 - - 9.581,0

Omzet – intern 74,6 - (74,6) -

Bedrijfsresultaat (EBIT) 539,4 (28,0) - 511,4
Aandeel in het resultaat van deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 51,6 0,6 - 52,2
Netto financieel resultaat (2,2)
Winstbelastingen (129,9)
Winst van het boekjaar 431,5

Verwervingen van materiële en immateriële vaste activa(1) 333,5 76,8 - 410,3
Afschrijvingen 250,6 39,8 - 290,4
Bijzondere waardeverminderingen op vaste activa 2,7 2,1 - 4,8

(1) Verwervingen van materiële en immateriële vaste activa zijn exclusief verwervingen via bedrijfscombinaties, IFRS 16.
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(in miljoen EUR)

Detailhandel
(Retail)

2020/21(1)

Groothandel  
en Foodservice

2020/21

Overige 
activiteiten

2020/21(2)

Operationele 
segmenten

2020/21

Omzet – extern 8.308,4 1.075,1 547,2 9.930,7

Omzet – intern 65,2 13,0 9,3 87,5

Bedrijfsresultaat (EBIT) 445,0 56,8 50,9 552,7
Aandeel in het resultaat van deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode (12,2) - 8,5 (3,7)

Verwervingen van materiële en immateriële vaste activa(3) 313,0 15,2 20,0 348,2
Afschrijvingen 245,3 19,9 12,0 277,2
Bijzondere waardeverminderingen op vaste activa 3,8 (0,1) - 3,7

(in miljoen EUR)

Operationele 
segmenten

2020/21

Niet-
toegewezen

2020/21

Eliminaties 
tussen 

operationele 
segmenten

2020/21
Geconsolideerd

2020/21

Omzet – extern 9.930,7 - - 9.930,7

Omzet – intern 87,5 - (87,5) -

Bedrijfsresultaat (EBIT) 552,7 (29,2) - 523,5
Aandeel in het resultaat van deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode (3,7) 0,2 - (3,5)
Netto financieel resultaat 0,9
Winstbelastingen (104,9)
Winst van het boekjaar 416,0

Verwervingen van materiële en immateriële vaste activa(3) 348,2 120,7 - 468,9
Afschrijvingen 277,2 45,8 - 323,0
Bijzondere waardeverminderingen op vaste activa 3,7 0,2 - 3,9

(1) The Fashion Society (voorheen Fraluc) wordt sinds augustus 2020 integraal geconsolideerd en sindsdien niet langer opgenomen als een joint venture volgens de vermogensmutatiemethode. 
(2) Omvat Joos Hybrid NV sinds augustus 2020. De hernieuwbare windenergie-activiteiten van Eoly NV werden in boekjaar 2020/21 ingebracht in de energieholding Virya Energy NV.
(3) Verwervingen van materiële en immateriële vaste activa zijn exclusief verwervingen via bedrijfscombinaties, IFRS 16 en wijziging in consolidatiemethode (The Fashion Society)
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2.2. Geografische informatie
Omdat de klanten in zeer grote mate vanuit hun eigen regio worden bediend, is de geografische informatie gebaseerd op de locatie van de Entiteit en haar dochterondernemingen. 
De geografische informatie is de bijdrage in Colruyt Group van de landen waarin de entiteiten gevestigd zijn en omvat alle entiteiten van Colruyt Group die actief zijn in zowel de 
operationele segmenten als de groepsondersteunende activiteiten.

België: 

Vestiging van de Entiteit en een groot deel van haar dochterondernemingen; deze zijn actief in alle operationele segmenten en in de groepsondersteunende activiteiten.

Frankrijk:

Vestiging van de Franse dochterondernemingen. Deze ondernemingen zijn actief in de operationele segmenten ‘Detailhandel (Retail)’ en ‘Groothandel en Foodservice’ en in de 
groepsondersteunende activiteiten.

Overige:

De overige entiteiten vinden we terug in het Groothertogdom Luxemburg, Hongkong, India en Afrika. Herverzekeringsmaatschappij Locré SA (Groothertogdom Luxemburg) en de 
winkelactiviteit in het Groothertogdom Luxemburg zijn de belangrijkste activiteiten binnen deze geografische informatie.

Geografische informatie

(in miljoen EUR)

België Frankrijk Overige Totaal

2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20

Omzet 9.180,1 8.853,5 687,8 665,1 62,8 62,4 9.930,7 9.581,0
Verwervingen van materiële en immateriële vaste activa 431,2 373,4 37,3 36,1 0,4 0,8 468,9 410,3
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3. Omzet en brutowinst
(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Omzet 9.930,7 9.581,0
Kostprijs verkopen (7.138,8) (7.016,2)
Brutowinst 2.791,9 2.564,8
In % van de omzet 28,1% 26,8%

3.1. Omzet per kasstroomgenererende eenheid

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Detailhandel Food(1) 7.960,3 7.643,9
  Colruyt België en Luxemburg(2) 6.258,4 6.076,8
  OKay, Bio-Planet en Cru(3) 1.135,9 1.009,8
  Colruyt Frankrijk en DATS 24 Frankrijk 566,0 557,3
Detailhandel Non-food(1)(4) 348,1 253,1
Transacties met andere operationele segmenten 65,2 59,1

Detailhandel (Retail) 8.373,6 7.956,1
Groothandel 965,6 836,0
Foodservice 109,5 126,5
Transacties met andere operationele segmenten 13,0 6,3
Groothandel en Foodservice 1.088,1 968,8
DATS 24 België 531,7 715,5
Printing and document management solutions(5) 15,5 6,0
Transacties met andere operationele segmenten 9,3 9,2
Overige activiteiten 556,5 730,7

Totaal operationele segmenten 10.018,2 9.655,6
Eliminaties tussen operationele segmenten (87,5) (74,6)
Geconsolideerd 9.930,7 9.581,0

(1) De subtotalen ‘Food’ en ‘Non-food’ binnen het operationele segment ‘Detailhandel (Retail)’ zijn enkel ten informatieve titel. 
(2) Inclusief de omzet van de webshops Collect&Go, Bio-Planet, Collishop, Dreamland en Dreambaby gerealiseerd door de Colruyt-winkels.
(3) Inclusief de omzet van de webshops Collishop, Dreamland en Dreambaby gerealiseerd door de OKay- en Bio-Planet-winkels.
(4) Omvat de winkelomzet van Dreamland, Dreambaby en de omzet van Bike Republic en The Fashion Society Group (sinds 1 augustus 2020).
(5) Omvat de omzet van Symeta Hybrid NV (sinds 1 augustus 2020).
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2.2. Geografische informatie
Omdat de klanten in zeer grote mate vanuit hun eigen regio worden bediend, is de geografische informatie gebaseerd op de locatie van de Entiteit en haar dochterondernemingen. 
De geografische informatie is de bijdrage in Colruyt Group van de landen waarin de entiteiten gevestigd zijn en omvat alle entiteiten van Colruyt Group die actief zijn in zowel de 
operationele segmenten als de groepsondersteunende activiteiten.

België: 

Vestiging van de Entiteit en een groot deel van haar dochterondernemingen; deze zijn actief in alle operationele segmenten en in de groepsondersteunende activiteiten.

Frankrijk:

Vestiging van de Franse dochterondernemingen. Deze ondernemingen zijn actief in de operationele segmenten ‘Detailhandel (Retail)’ en ‘Groothandel en Foodservice’ en in de 
groepsondersteunende activiteiten.

Overige:

De overige entiteiten vinden we terug in het Groothertogdom Luxemburg, Hongkong, India en Afrika. Herverzekeringsmaatschappij Locré SA (Groothertogdom Luxemburg) en de 
winkelactiviteit in het Groothertogdom Luxemburg zijn de belangrijkste activiteiten binnen deze geografische informatie.

Geografische informatie

(in miljoen EUR)

België Frankrijk Overige Totaal

2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20

Omzet 9.180,1 8.853,5 687,8 665,1 62,8 62,4 9.930,7 9.581,0
Verwervingen van materiële en immateriële vaste activa 431,2 373,4 37,3 36,1 0,4 0,8 468,9 410,3
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4. Overige bedrijfsopbrengsten en -kosten

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Huur en huurgerelateerde opbrengsten 11,8 11,0
Gerealiseerde meerwaarden op de verkoop van vaste activa 10,6 15,5
Gerealiseerde meerwaarde op wijzigingen in de consolidatiekring 30,7 -
Ontvangen vergoedingen 108,3 105,6
Overige 24,1 26,4
Totaal overige bedrijfsopbrengsten 185,5 158,5

In het huidige boekjaar werd Eoly Energy NV ingebracht in Virya Energy NV waarbij een meerwaarde gerealiseerd werd van EUR 30,7 miljoen.
Ontvangen vergoedingen omvatten onder meer opbrengsten uit duurzame energie, diensten geleverd in opdracht van derden en inkomsten uit afvalrecyclage.

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Bedrijfsbelastingen 12,8 15,7
Onroerende voorheffing 14,7 12,7
Gerealiseerde minderwaarden op de verkoop van vaste activa 1,1 1,2
Overige 2,8 1,5
Totaal overige bedrijfskosten 31,4 31,1

 
5. Diensten en diverse goederen

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Huur en huurgerelateerde lasten 24,4 22,8
Onderhoud en herstellingen 86,5 71,0
Nutsvoorzieningen 90,7 79,6
Logistieke kosten 131,9 143,8
Erelonen, informatica en gerelateerde kosten 191,7 143,6
Administratie, marketing en overige kosten 106,4 78,2
Waardeverminderingen op vlottende activa 1,7 6,9
Totaal diensten en diverse goederen 633,3 545,9
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6. Personeelsbeloningen

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Bezoldigingen(1) 1.117,1 1.040,2
Socialezekerheidsbijdragen 238,9 227,8
Ingehuurd en interim personeel 103,9 65,0
Winstdeelnemingsprogramma’s voor personeel(2) 35,6 37,3
Bijdragen aan toegezegde-bijdrageregelingen met wettelijk gegarandeerd minimumrendement 16,9 18,7
Overige vergoedingen na uitdiensttreding 1,5 1,8
Korting op kapitaalverhoging voorbehouden voor personeel 1,8 2,7
Overige personeelskosten 48,7 44,2
Compenserende bedragen (102,1) (98,0)
Totaal personeelsbeloningen 1.462,3 1.339,7
Aantal personeelsleden in VTE op balansdatum 31.189 29.056

(1) Waarvan loonmassa België EUR 1.034,2 miljoen bedraagt voor boekjaar 2020/21 (EUR 962,9 miljoen voor boekjaar 2019/20).
(2) Deze lijn omvat de volledige kost van de winstdeelnemingsprogramma’s, inclusief de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid.

Kapitaalverhoging voorbehouden voor personeel

Colruyt Group biedt aan zijn werknemers elk jaar de mogelijkheid aan om in te schrijven op een jaarlijkse kapitaalverhoging van de moedermaatschappij Etn. Fr. Colruyt NV. De 
korting toegestaan op deze kapitaalverhoging is conform artikel 7:204 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Tijdens de jongste kapitaalverhoging onderschreven 
2.025 medewerkers 222.372 aandelen, wat overeenkomt met een kapitaalinbreng van EUR 10,3 miljoen. De toegestane korting hierop bedroeg EUR 1,8 miljoen en wordt als een 
personeelsvoordeel geboekt.

2020/21 2019/20

Aantal onderschreven aandelen 222.372 380.498
Toegestane korting per aandeel (in EUR) 7,9 7,2
Totaal toegestane korting (in miljoen EUR) 1,8 2,7

Compenserende bedragen

Personeelsbeloningen worden vrij van compenserende bedragen gepresenteerd. Onder compenserende bedragen dient vooral de invloed van de binnen Colruyt Group geproduceerde 
vaste activa begrepen te worden. 

Aantal personeelsleden

Het aantal tewerkgestelde personeelsleden in VTE omvat uitsluitend werknemers in vast dienstverband. Bestuurders, interim personeel, ingehuurd personeel en jobstudenten worden 
bijgevolg niet opgenomen.
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4. Overige bedrijfsopbrengsten en -kosten

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Huur en huurgerelateerde opbrengsten 11,8 11,0
Gerealiseerde meerwaarden op de verkoop van vaste activa 10,6 15,5
Gerealiseerde meerwaarde op wijzigingen in de consolidatiekring 30,7 -
Ontvangen vergoedingen 108,3 105,6
Overige 24,1 26,4
Totaal overige bedrijfsopbrengsten 185,5 158,5

In het huidige boekjaar werd Eoly Energy NV ingebracht in Virya Energy NV waarbij een meerwaarde gerealiseerd werd van EUR 30,7 miljoen.
Ontvangen vergoedingen omvatten onder meer opbrengsten uit duurzame energie, diensten geleverd in opdracht van derden en inkomsten uit afvalrecyclage.

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Bedrijfsbelastingen 12,8 15,7
Onroerende voorheffing 14,7 12,7
Gerealiseerde minderwaarden op de verkoop van vaste activa 1,1 1,2
Overige 2,8 1,5
Totaal overige bedrijfskosten 31,4 31,1

 
5. Diensten en diverse goederen

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Huur en huurgerelateerde lasten 24,4 22,8
Onderhoud en herstellingen 86,5 71,0
Nutsvoorzieningen 90,7 79,6
Logistieke kosten 131,9 143,8
Erelonen, informatica en gerelateerde kosten 191,7 143,6
Administratie, marketing en overige kosten 106,4 78,2
Waardeverminderingen op vlottende activa 1,7 6,9
Totaal diensten en diverse goederen 633,3 545,9
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7. Netto financieel resultaat

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Rentebaten op klanten- en overige leningen die geen bijzondere waardevermindering hebben ondergaan 1,6 2,6
Ontvangen dividenden 1,0 -
Rentebaten op vastrentende effecten en samengestelde instrumenten gewaardeerd aan reële waarde via de winst- en verliesrekening 1,4 0,2
Aanpassingen aan de reële waarde van financiële activa en passiva gewaardeerd aan reële waarde via de winst- en verliesrekening 3,1 1,2
Meerwaarden op verkoop van financiële activa 0,4 0,4
Aanpassing aan de tijdswaarde van activa 0,2 0,2
Wisselkoersopbrengsten 0,5 1,9
Overige 0,3 0,8
Financieringsbaten 8,5 7,3
Rentelasten op korte- en langetermijnleningen 1,1 0,4
Aanpassingen aan de reële waarde van financiële activa en passiva gewaardeerd aan reële waarde via de winst- en verliesrekening 0,6 2,6
Minderwaarden op verkoop van financiële activa 0,6 0,8
Aanpassing aan de tijdswaarde van verplichtingen 4,7 3,9

Wisselkoersverliezen 0,5 1,2
Overige 0,1 0,6
Financieringslasten 7,6 9,5

Netto financieel resultaat 0,9 (2,2)
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8. Winstbelastingen

 
8.1. Winstbelastingen opgenomen in de winst- en verliesrekening

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

A) Effectief belastingtarief
Winst vóór belastingen (zonder aandeel in het resultaat van deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode) 524,4 509,2
Winstbelastingen 104,9 129,9
Effectief belastingtarief(2) 20,01% 25,52%

B) Aansluiting tussen het effectief belastingtarief en het toepasselijk belastingtarief(1) 24,70% 28,62%
Winst vóór belastingen (zonder aandeel in het resultaat van deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode) 524,4 509,2
Winstbelastingen (op basis van het toepasselijk belastingtarief) 129,5 145,8
Niet-belastbare winst/niet-aftrekbare uitgaven 4,1 6,5
Permanente verschillen 1,9 2,6
Effect van fiscale aftrekken(2) (24,2) (23,6)
Overige (6,4) (1,4)
Winstbelastingen 104,9 129,9
Effectief belastingtarief 20,01% 25,52%

C) Winstbelastingen opgenomen in de winst- en verliesrekening
Verschuldigde belastingen 80,6 135,3
Uitgestelde belastingen 24,5 (4,0)
Correcties van voorgaande jaren (0,2) (1,4)
Totaal winstbelastingen 104,9 129,9

(1)  Het toepasselijk belastingtarief is het gewogen gemiddelde belastingtarief van de Entiteit en al haar geconsolideerde dochterondernemingen in verschillende rechtsgebieden (België: 25,00%, Frankrijk: 28,00%, Groothertogdom Luxemburg: 24,94%,                    
India: 25,17%, Hong Kong: 16,50%, Senegal: 30,00%).                                                                                                                                                                                                                                         

(2) De belastingvoet werd in 2020/21 beïnvloed door de hervorming van de vennootschapsbelasting in België, de investeringen in innovatie- en veranderingsprojecten en de inbreng van Eoly Energy NV in Virya Energy NV.

8.2. Belastingeffecten opgenomen in de niet-gerealiseerde resultaten
Sommige belastingeffecten zijn niet verwerkt in de winst- en verliesrekening, maar zijn opgenomen in de niet-gerealiseerde resultaten van het boekjaar.

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Belastingeffect op herwaardering van de vergoedingen na uitdiensttreding op lange termijn 1,9 (7,8)
Kasstroomafdekkingsreserves (0,8) -
Totaal belastingeffecten opgenomen in de niet-gerealiseerde resultaten 1,1 (7,8)
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7. Netto financieel resultaat

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Rentebaten op klanten- en overige leningen die geen bijzondere waardevermindering hebben ondergaan 1,6 2,6
Ontvangen dividenden 1,0 -
Rentebaten op vastrentende effecten en samengestelde instrumenten gewaardeerd aan reële waarde via de winst- en verliesrekening 1,4 0,2
Aanpassingen aan de reële waarde van financiële activa en passiva gewaardeerd aan reële waarde via de winst- en verliesrekening 3,1 1,2
Meerwaarden op verkoop van financiële activa 0,4 0,4
Aanpassing aan de tijdswaarde van activa 0,2 0,2
Wisselkoersopbrengsten 0,5 1,9
Overige 0,3 0,8
Financieringsbaten 8,5 7,3
Rentelasten op korte- en langetermijnleningen 1,1 0,4
Aanpassingen aan de reële waarde van financiële activa en passiva gewaardeerd aan reële waarde via de winst- en verliesrekening 0,6 2,6
Minderwaarden op verkoop van financiële activa 0,6 0,8
Aanpassing aan de tijdswaarde van verplichtingen 4,7 3,9

Wisselkoersverliezen 0,5 1,2
Overige 0,1 0,6
Financieringslasten 7,6 9,5

Netto financieel resultaat 0,9 (2,2)
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9. Goodwill
De opgenomen goodwill betreft hoofdzakelijk goodwill ontstaan naar aanleiding van de overname van volledige bedrijfsentiteiten. Voor meer informatie omtrent de definitie, opname 
en waardering van goodwill verwijzen we naar toelichting 1. Grondslagen voor financiële verslaggeving in het huidige financieel verslag. 

Zoals in de grondslagen uitgeschreven, wordt goodwill niet afgeschreven maar jaarlijks op bijzondere waardevermindering getest op het niveau van de kasstroomgenererende 
eenheden (KGE). Colruyt Group beschouwt als KGE de bedrijfstakken of bedrijfsentiteiten. De test op bijzondere waardevermindering van goodwill bestaat uit het vergelijken van 
de realiseerbare waarde van elke KGE met haar boekwaarde, inclusief goodwill, en een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt geboekt indien de boekwaarde hoger is dan de 
realiseerbare waarde. Gezien de recente verwerving van The Fashion Society NV is deze niet mee opgenomen in de impairmenttesten over het huidige boekjaar.

De realiseerbare waarde van elke bedrijfsentiteit is de bedrijfswaarde of, indien hoger, de reële waarde min de verkoopkosten. Bij het opmaken van kasstroomprognoses baseert Colruyt 
Group zich op groeiverwachtingen en toekomstige marges afgeleid van de gerealiseerde cijfers van het laatst beschikbare boekjaar en van vooruitzichten voor een periode van 5 tot 
10 jaar. De toegepaste groeipercentages houden rekening met de verwachte inflatie en omvatten geen niet-organische groei. Gezien het belang van deze operationele parameters in 
de berekening van de bedrijfswaarde, worden deze enerzijds centraal via afstemmings- en validatieprocessen van dichtbij opgevolgd en worden anderzijds externe informatiebronnen 
gebruikt om tot deze parameters te komen.

Voor de bepaling van de discontovoet gebruikt Colruyt Group het ‘Capital Asset Pricing Model’. Voor deze verslagperiode werden volgende componenten in dit model gebruikt: een ‘Risk-
Free Interest Rate’ van 0% tot 1% (vorige verslagperiode: 0% tot 1%), een ‘Market Risk Premium’ van 6% tot 7% (vorige verslagperiode: 6% tot 7%) en een ‘unlevered’ Beta van 0,4 (vorige 
verslagperiode: 0,5). Voor Colruyt Group resulteerde dit in een gewogen gemiddelde kapitaalkost (WACC) voor de twee grootste operationele segmenten die tussen de 2,5% en 4,0% ligt 
(vorige verslagperiode: tussen 3,3% en 4,7%). De discontovoeten worden minstens jaarlijks herzien.

Colruyt Group gebruikt veronderstellingen aangepast aan de eigenschappen van de verschillende onderliggende kasstroomgenererende eenheden. Voor de belangrijkste 
kasstroomgenererende eenheden is Colruyt Group uitgegaan van volgende verwachte gemiddelde omzetgroeipercentages voor de komende 5 tot 10 jaar: 
• operationeel bedrijfssegment ‘Detailhandel (Retail)’: gemiddeld 1% (vorige verslagperiode: gemiddeld 1%); 
• operationeel bedrijfssegment ‘Groothandel en Foodservice’: gemiddeld 4% (vorige verslagperiode: gemiddeld 2%).

Om de terminale waarde via de verdisconteerde kasstroommethode te kunnen berekenen, wordt gebruikgemaakt van het Gordon-groeimodel. Het aandeel van de verdisconteerde 
eindwaarde bevindt zich in een vork tussen 70% en 85% van de berekende bedrijfswaarde. De impairmenttesten werden uitgevoerd in februari 2021.

Het management is van mening dat de veronderstellingen zoals hierboven beschreven, gebruikt in de bedrijfswaardeberekening, de beste inschattingen geven van de toekomstige 
ontwikkeling. Indien een terminaal groeipercentage van 0% (in plaats van 1%) of een WACC van 8% wordt gebruikt in de berekening, dan heeft dit geen wezenlijke invloed op de globale 
conclusie van de berekening. Bijgevolg blijven de vaststellingen bij de uitgevoerde testen op bijzondere waardevermindering voor alle kasstroomgenererende eenheden ongewijzigd.

De verdeling van goodwill over de kasstroomgenererende eenheden is als volgt:

(in miljoen EUR) 31.03.21 31.03.20

Detailhandel Food 53,7 45,8
Detailhandel Non-food 52,2 4,3
Detailhandel (Retail) 105,9 50,1
Groothandel - 0,4
Foodservice 10,2 10,2
Groothandel en Foodservice 10,2 10,6
Printing and document management solutions 8,8 -
Overige activiteiten 8,8 -

Geconsolideerd 124,9 60,7
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De bewegingen in de post ‘Goodwill’ kunnen als volgt worden gedetailleerd:

(in miljoen EUR)

Bruto  
boekwaarde  

2020/21

Gecumuleerde  
afschrijvingen en  

bijzondere waarde-
verminderingen 

2020/21

Netto  
boekwaarde  

2020/21

Bruto  
boekwaarde  

2019/20

Gecumuleerde  
afschrijvingen en  

bijzondere waarde-
verminderingen 

2019/20

Netto  
boekwaarde  

2019/20

Per 1 april 84,5 (23,8) 60,7 79,2 (23,8) 55,4
Verwervingen 64,6 - 64,6 5,3 - 5,3
Overige - (0,4) (0,4) - - -
Per 31 maart 149,1 (24,2) 124,9 84,5 (23,8) 60,7

 
 

10. Immateriële vaste activa

(in miljoen EUR)
Ontwikkelde 

immateriële activa

Concessies, software, 
licenties en 

gelijkaardige rechten
Verworven 

klantenbestanden

Activa in ontwikkeling 
en andere 

immateriële activa  Totaal

Aanschaffingswaarde
Per 1 april 2020 16,9 222,9 5,6 103,4 348,8
Verwervingen via bedrijfscombinatie - 0,3 - - 0,3
Verwervingen 4,7 18,4 - 67,9 91,0
Verkopen en buitengebruikstellingen - (0,2) - - (0,2)
Wijziging in de consolidatiemethode 0,1 1,5 - 12,6 14,2
Overboeking - 34,1 0,3 (34,4) -
Per 31 maart 2021 21,7 277,0 5,9 149,5 454,1

Afschrijvingen
Per 1 april 2020 (8,1) (120,7) - (0,1) (128,9)
Afschrijvingen (2,6) (26,9) - - (29,5)
Verkopen en buitengebruikstellingen - 0,2 - - 0,2
Wijziging in de consolidatiemethode - 0,1 - - 0,1
Per 31 maart 2021 (10,7) (147,3) - (0,1) (158,1)

Bijzondere waardeverminderingen
Per 1 april 2020 - (10,1) (4,4) (2,1) (16,6)
Bijzondere waardeverminderingen - (0,8) - (1,5) (2,3)
Per 31 maart 2021 - (10,9) (4,4) (3,6) (18,9)

Netto boekwaarde per 31 maart 2021 11,0 118,8 1,5 145,8 277,1

FINANCIEEL VERSLAG  |  Geconsolideerde rekeningen • Verklaring • Verslag van de commissaris • Toelichtingen • Definities244

9. Goodwill
De opgenomen goodwill betreft hoofdzakelijk goodwill ontstaan naar aanleiding van de overname van volledige bedrijfsentiteiten. Voor meer informatie omtrent de definitie, opname 
en waardering van goodwill verwijzen we naar toelichting 1. Grondslagen voor financiële verslaggeving in het huidige financieel verslag. 

Zoals in de grondslagen uitgeschreven, wordt goodwill niet afgeschreven maar jaarlijks op bijzondere waardevermindering getest op het niveau van de kasstroomgenererende 
eenheden (KGE). Colruyt Group beschouwt als KGE de bedrijfstakken of bedrijfsentiteiten. De test op bijzondere waardevermindering van goodwill bestaat uit het vergelijken van 
de realiseerbare waarde van elke KGE met haar boekwaarde, inclusief goodwill, en een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt geboekt indien de boekwaarde hoger is dan de 
realiseerbare waarde. Gezien de recente verwerving van The Fashion Society NV is deze niet mee opgenomen in de impairmenttesten over het huidige boekjaar.

De realiseerbare waarde van elke bedrijfsentiteit is de bedrijfswaarde of, indien hoger, de reële waarde min de verkoopkosten. Bij het opmaken van kasstroomprognoses baseert Colruyt 
Group zich op groeiverwachtingen en toekomstige marges afgeleid van de gerealiseerde cijfers van het laatst beschikbare boekjaar en van vooruitzichten voor een periode van 5 tot 
10 jaar. De toegepaste groeipercentages houden rekening met de verwachte inflatie en omvatten geen niet-organische groei. Gezien het belang van deze operationele parameters in 
de berekening van de bedrijfswaarde, worden deze enerzijds centraal via afstemmings- en validatieprocessen van dichtbij opgevolgd en worden anderzijds externe informatiebronnen 
gebruikt om tot deze parameters te komen.

Voor de bepaling van de discontovoet gebruikt Colruyt Group het ‘Capital Asset Pricing Model’. Voor deze verslagperiode werden volgende componenten in dit model gebruikt: een ‘Risk-
Free Interest Rate’ van 0% tot 1% (vorige verslagperiode: 0% tot 1%), een ‘Market Risk Premium’ van 6% tot 7% (vorige verslagperiode: 6% tot 7%) en een ‘unlevered’ Beta van 0,4 (vorige 
verslagperiode: 0,5). Voor Colruyt Group resulteerde dit in een gewogen gemiddelde kapitaalkost (WACC) voor de twee grootste operationele segmenten die tussen de 2,5% en 4,0% ligt 
(vorige verslagperiode: tussen 3,3% en 4,7%). De discontovoeten worden minstens jaarlijks herzien.

Colruyt Group gebruikt veronderstellingen aangepast aan de eigenschappen van de verschillende onderliggende kasstroomgenererende eenheden. Voor de belangrijkste 
kasstroomgenererende eenheden is Colruyt Group uitgegaan van volgende verwachte gemiddelde omzetgroeipercentages voor de komende 5 tot 10 jaar: 
• operationeel bedrijfssegment ‘Detailhandel (Retail)’: gemiddeld 1% (vorige verslagperiode: gemiddeld 1%); 
• operationeel bedrijfssegment ‘Groothandel en Foodservice’: gemiddeld 4% (vorige verslagperiode: gemiddeld 2%).

Om de terminale waarde via de verdisconteerde kasstroommethode te kunnen berekenen, wordt gebruikgemaakt van het Gordon-groeimodel. Het aandeel van de verdisconteerde 
eindwaarde bevindt zich in een vork tussen 70% en 85% van de berekende bedrijfswaarde. De impairmenttesten werden uitgevoerd in februari 2021.

Het management is van mening dat de veronderstellingen zoals hierboven beschreven, gebruikt in de bedrijfswaardeberekening, de beste inschattingen geven van de toekomstige 
ontwikkeling. Indien een terminaal groeipercentage van 0% (in plaats van 1%) of een WACC van 8% wordt gebruikt in de berekening, dan heeft dit geen wezenlijke invloed op de globale 
conclusie van de berekening. Bijgevolg blijven de vaststellingen bij de uitgevoerde testen op bijzondere waardevermindering voor alle kasstroomgenererende eenheden ongewijzigd.

De verdeling van goodwill over de kasstroomgenererende eenheden is als volgt:

(in miljoen EUR) 31.03.21 31.03.20

Detailhandel Food 53,7 45,8
Detailhandel Non-food 52,2 4,3
Detailhandel (Retail) 105,9 50,1
Groothandel - 0,4
Foodservice 10,2 10,2
Groothandel en Foodservice 10,2 10,6
Printing and document management solutions 8,8 -
Overige activiteiten 8,8 -

Geconsolideerd 124,9 60,7
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11. Materiële vaste activa

(in miljoen EUR)
Terreinen en 

gebouwen

Installaties, 
machines en 

uitrusting

Meubilair 
en rollend 
materieel

Gebruiks- 
rechten

Overige 
materiële 

vaste activa
Activa in 

aanbouw Totaal

Aanschaffingswaarde
Per 1 april 2020 2.776,1 831,6 494,7 185,0 157,1 67,8 4.512,3
Herwaardering(1) - - - 40,8 - - 40,8
Verwervingen via bedrijfscombinatie 7,9 0,7 0,1 6,6 1,6 - 16,9
Verwervingen 166,8 45,7 85,4 4,7 27,9 47,4 377,9
Verkopen en buitengebruikstellingen (24,8) (15,7) (28,2) (1,2) (2,9) (1,3) (74,1)
Wijziging in consolidatiemethode 7,4 (35,0) 1,8 56,8 19,0 (0,1) 49,9
Overboeking 24,1 20,0 (5,6) (8,0) 0,2 (30,7) -
Omrekeningsverschillen (0,2) (0,1) - - - - (0,3)
Per 31 maart 2021 2.957,3 847,2 548,2 284,7 202,9 83,1 4.923,4

Afschrijvingen
Per 1 april 2020 (1.172,9) (480,4) (345,1) (33,1) (81,9) - (2.113,4)
Herwaardering(1) - - - 1,7 - - 1,7
Afschrijvingen (126,4) (58,7) (61,2) (33,3) (13,9) - (293,5)
Verkopen en buitengebruikstellingen 20,9 8,2 22,4 1,0 1,5 - 54,0
Wijziging in consolidatiemethode - 11,2 - 0,1 - - 11,3
Overboeking (0,6) (10,4) 6,5 4,5 - - -
Omrekeningsverschillen - 0,1 - - - - 0,1
Per 31 maart 2021 (1.279,0) (530,0) (377,4) (59,1) (94,3) - (2.339,8)

Bijzondere waardeverminderingen
Per 1 april 2020 (5,3) (1,7) - - (0,3) - (7,3)
Bijzondere waardeverminderingen (1,4) (0,2) - - (0,1) - (1,7)
Verkopen en buitengebruikstellingen 1,4 0,5 - - 0,1 - 2,0
Per 31 maart 2021 (5,3) (1,4) - - (0,3) - (7,0)

Netto boekwaarde per 31 maart 2021 1.673,0 315,8 170,8 225,6 108,3 83,1 2.576,6

(1) Omvat enerzijds het effect van de herwaardering van de gebruiksrechten ingevolge indexaties (enkel bij aanschaffingswaarden), en anderzijds wijzigingen aan de leaseportefeuille (verlenging/stopzetting/nieuwe leaseovereenkomsten).

FINANCIEEL VERSLAG  |  Geconsolideerde rekeningen • Verklaring • Verslag van de commissaris • Toelichtingen • Definities246

 

(in miljoen EUR)
Ontwikkelde 

immateriële activa

Concessies, software, 
licenties en 

gelijkaardige rechten
Verworven klanten-

bestanden

Activa in ontwikkeling 
en andere 

immateriële activa Totaal

Aanschaffingswaarde
Per 1 april 2019 13,1 197,4 4,4 59,3 274,2
Verwervingen via bedrijfscombinatie 0,2 0,2 1,2 0,1 1,7
Verwervingen 4,0 8,9 - 61,7 74,6
Verkopen en buitengebruikstellingen (0,4) (1,3) - - (1,7)
Overboeking - 17,7 - (17,7) -
Per 31 maart 2020 16,9 222,9 5,6 103,4 348,8

Afschrijvingen
Per 1 april 2019 (6,4) (101,8) - - (108,2)
Afschrijvingen (2,1) (20,1) - (0,1) (22,3)
Verkopen en buitengebruikstellingen 0,4 1,2 - - 1,6
Per 31 maart 2020 (8,1) (120,7) - (0,1) (128,9)

Bijzondere waardeverminderingen
Per 1 april 2019 - (9,9) (4,4) (0,6) (14,9)
Bijzondere waardeverminderingen - (0,2) - (1,5) (1,7)
Per 31 maart 2020 - (10,1) (4,4) (2,1) (16,6)

Netto boekwaarde per 31 maart 2020 8,8 92,1 1,2 101,2 203,3

De concessies, software, licenties en gelijkaardige rechten ten belope van EUR 118,8 miljoen (vorige verslagperiode EUR 92,1 miljoen), bestaan voornamelijk uit vergunningen 
en software die grotendeels intern ontwikkeld werd. De eigen software nog in ontwikkeling aan het einde van het huidige boekjaar bedraagt EUR 133,3 miljoen (tegenover                         
EUR 100,9 miljoen vorig boekjaar). Tijdens het huidige boekjaar verwierf de groep voor EUR 91,0 miljoen (tegenover EUR 74,6 miljoen vorig boekjaar) aan immateriële vaste activa, 
waarvan EUR 77,5 miljoen (tegenover EUR 63,6 miljoen vorig boekjaar) intern ontwikkeld werd. 
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11. Materiële vaste activa

(in miljoen EUR)
Terreinen en 

gebouwen

Installaties, 
machines en 

uitrusting

Meubilair 
en rollend 
materieel

Gebruiks- 
rechten

Overige 
materiële 

vaste activa
Activa in 

aanbouw Totaal

Aanschaffingswaarde
Per 1 april 2020 2.776,1 831,6 494,7 185,0 157,1 67,8 4.512,3
Herwaardering(1) - - - 40,8 - - 40,8
Verwervingen via bedrijfscombinatie 7,9 0,7 0,1 6,6 1,6 - 16,9
Verwervingen 166,8 45,7 85,4 4,7 27,9 47,4 377,9
Verkopen en buitengebruikstellingen (24,8) (15,7) (28,2) (1,2) (2,9) (1,3) (74,1)
Wijziging in consolidatiemethode 7,4 (35,0) 1,8 56,8 19,0 (0,1) 49,9
Overboeking 24,1 20,0 (5,6) (8,0) 0,2 (30,7) -
Omrekeningsverschillen (0,2) (0,1) - - - - (0,3)
Per 31 maart 2021 2.957,3 847,2 548,2 284,7 202,9 83,1 4.923,4

Afschrijvingen
Per 1 april 2020 (1.172,9) (480,4) (345,1) (33,1) (81,9) - (2.113,4)
Herwaardering(1) - - - 1,7 - - 1,7
Afschrijvingen (126,4) (58,7) (61,2) (33,3) (13,9) - (293,5)
Verkopen en buitengebruikstellingen 20,9 8,2 22,4 1,0 1,5 - 54,0
Wijziging in consolidatiemethode - 11,2 - 0,1 - - 11,3
Overboeking (0,6) (10,4) 6,5 4,5 - - -
Omrekeningsverschillen - 0,1 - - - - 0,1
Per 31 maart 2021 (1.279,0) (530,0) (377,4) (59,1) (94,3) - (2.339,8)

Bijzondere waardeverminderingen
Per 1 april 2020 (5,3) (1,7) - - (0,3) - (7,3)
Bijzondere waardeverminderingen (1,4) (0,2) - - (0,1) - (1,7)
Verkopen en buitengebruikstellingen 1,4 0,5 - - 0,1 - 2,0
Per 31 maart 2021 (5,3) (1,4) - - (0,3) - (7,0)

Netto boekwaarde per 31 maart 2021 1.673,0 315,8 170,8 225,6 108,3 83,1 2.576,6

(1) Omvat enerzijds het effect van de herwaardering van de gebruiksrechten ingevolge indexaties (enkel bij aanschaffingswaarden), en anderzijds wijzigingen aan de leaseportefeuille (verlenging/stopzetting/nieuwe leaseovereenkomsten).
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(in miljoen EUR)
Ontwikkelde 

immateriële activa

Concessies, software, 
licenties en 

gelijkaardige rechten
Verworven klanten-

bestanden

Activa in ontwikkeling 
en andere 

immateriële activa Totaal

Aanschaffingswaarde
Per 1 april 2019 13,1 197,4 4,4 59,3 274,2
Verwervingen via bedrijfscombinatie 0,2 0,2 1,2 0,1 1,7
Verwervingen 4,0 8,9 - 61,7 74,6
Verkopen en buitengebruikstellingen (0,4) (1,3) - - (1,7)
Overboeking - 17,7 - (17,7) -
Per 31 maart 2020 16,9 222,9 5,6 103,4 348,8

Afschrijvingen
Per 1 april 2019 (6,4) (101,8) - - (108,2)
Afschrijvingen (2,1) (20,1) - (0,1) (22,3)
Verkopen en buitengebruikstellingen 0,4 1,2 - - 1,6
Per 31 maart 2020 (8,1) (120,7) - (0,1) (128,9)

Bijzondere waardeverminderingen
Per 1 april 2019 - (9,9) (4,4) (0,6) (14,9)
Bijzondere waardeverminderingen - (0,2) - (1,5) (1,7)
Per 31 maart 2020 - (10,1) (4,4) (2,1) (16,6)

Netto boekwaarde per 31 maart 2020 8,8 92,1 1,2 101,2 203,3

De concessies, software, licenties en gelijkaardige rechten ten belope van EUR 118,8 miljoen (vorige verslagperiode EUR 92,1 miljoen), bestaan voornamelijk uit vergunningen 
en software die grotendeels intern ontwikkeld werd. De eigen software nog in ontwikkeling aan het einde van het huidige boekjaar bedraagt EUR 133,3 miljoen (tegenover                         
EUR 100,9 miljoen vorig boekjaar). Tijdens het huidige boekjaar verwierf de groep voor EUR 91,0 miljoen (tegenover EUR 74,6 miljoen vorig boekjaar) aan immateriële vaste activa, 
waarvan EUR 77,5 miljoen (tegenover EUR 63,6 miljoen vorig boekjaar) intern ontwikkeld werd. 
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(in miljoen EUR)
Terreinen en 

gebouwen

Installaties, 
machines en 

uitrusting

Meubilair 
en rollend 
materieel Gebruiksrechten

Overige 
materiële 

vaste activa
Activa in 

aanbouw Totaal

Aanschaffingswaarde
Per 1 april 2019 2.629,0 751,3 503,5 36,4 177,8 88,7 4.186,7
Initiële erkenning IFRS 16 - - - 115,8 - - 115,8
Herwaardering(1) - - - 45,5 - - 45,5
Verwervingen via bedrijfscombinatie 0,1 0,1 - 4,9 0,8 - 5,9
Verwervingen 136,6 95,0 54,2 - 9,5 40,5 335,8
Verkopen en buitengebruikstellingen (57,3) (24,1) (61,8) - (33,2) (0,4) (176,8)
Overboeking 68,1 9,4 (1,1) (17,6) 2,2 (61,0) -
Omrekeningsverschillen (0,4) (0,1) (0,1) - - - (0,6)
Per 31 maart 2020 2.776,1 831,6 494,7 185,0 157,1 67,8 4.512,3

Afschrijvingen
Per 1 april 2019 (1.084,2) (446,8) (355,1) (15,2) (80,1) - (1.981,4)
Herwaardering(1) - - - 0,3 - - 0,3
Afschrijvingen (125,0) (55,9) (51,7) (23,1) (12,4) - (268,1)
Verkopen en buitengebruikstellingen 41,3 23,7 60,1 - 10,4 - 135,5
Overboeking (5,1) (1,5) 1,5 4,9 0,2 - -
Omrekeningsverschillen 0,1 0,1 0,1 - - - 0,3
Per 31 maart 2020 (1.172,9) (480,4) (345,1) (33,1) (81,9) - (2.113,4)

Bijzondere waardeverminderingen
Per 1 april 2019 (5,4) (0,9) - - - - (6,3)
Bijzondere waardeverminderingen (1,4) (0,8) - - (0,9) - (3,1)
Verkopen en buitengebruikstellingen 1,5 - - - 0,6 - 2,1
Per 31 maart 2020 (5,3) (1,7) - - (0,3) - (7,3)

Netto boekwaarde per 31 maart 2020 1.597,9 349,5 149,6 151,9 74,9 67,8 2.391,6
(1) Omvat enerzijds het effect van de herwaardering van de gebruiksrechten ingevolge indexaties (enkel bij aanschaffingswaarden), en anderzijds wijzigingen aan de leaseportefeuille (verlenging/stopzetting/nieuwe leaseovereenkomsten).

Er worden net zoals vorig boekjaar geen zekerheden gesteld voor aangegane verplichtingen (toelichting 25. Rentedragende verplichtingen).

De netto boekwaarde van de post ‘Gebruiksrechten’ bedraagt EUR 225,6 miljoen in het huidige boekjaar (vergelijkende verslagperiode EUR 151,9 miljoen) en bestaat uit de leasing  
van gebouwen (EUR 222,5 miljoen), terreinen ( EUR 1,5 miljoen) en rollend materieel en machines (EUR 1,6 miljoen). 
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Op de materiële vaste activa werd een bijzondere waardevermindering geboekt van EUR 1,7 miljoen die voornamelijk gerelateerd is aan het uitbreiden, hervestigen en vernieuwen 
van bestaande winkels. De bijzondere waardevermindering werd verwerkt in de winst- en verliesrekening van de huidige verslagperiode onder de post ‘Afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen op vaste activa’ binnen de operationele segmenten ‘Detailhandel (Retail)’, ‘Groothandel en Foodservice’ en ‘Overige activiteiten’. 

De ontvangen subsidies zijn vervat in de netto boekwaarde van het betrokken materieel vast actief. Deze subsidies bedragen netto:

(in miljoen EUR)
Terreinen en 

gebouwen

Installaties, 
machines en 

uitrusting

Meubilair 
en rollend 
materieel Gebruiksrechten

Overige 
materiële 

vaste activa
Activa in 

aanbouw Totaal

Per 31 maart 2020 (7,8) (5,3) (0,1) - - (0,5) (13,7)

Per 31 maart 2021 (6,7) (5,0) (0,2) - - (0,3) (12,2)

De opname van de subsidies in de winst- en verliesrekening bedraagt EUR 1,5 miljoen (vorige verslagperiode eveneens EUR 1,5 miljoen).  

De subsidies bestaan voornamelijk uit de subsidie voor de bouw van het logistieke centrum te Ath/Lessines. De voornaamste voorwaarde verbonden aan de toekenning van deze 
subsidie is de tewerkstellingsvoorwaarde, waaraan nog steeds voldaan is.

12. Investeringen in geassocieerde ondernemingen
  

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Boekwaarde per 1 april 262,3 41,5
Verwervingen/kapitaalverhogingen 56,7 232,3
Kapitaalverminderingen (0,3) (0,7)
Aandeel in het resultaat van het boekjaar 8,9 (0,3)
Aandeel in de niet-gerealiseerde resultaten (11,4) -
Dividend (0,2) (10,5)
Overige (2,6) -
Boekwaarde per 31 maart 313,4 262,3

De investeringen in geassocieerde ondernemingen bestaan voor het boekjaar 2020/21 uit de niet-beursgenoteerde bedrijven AgeCore SA (16,67%), First Retail International 2 NV 
(4,73%), Vendis Capital NV (10,87%), Newpharma Group NV (26,00%), Scallog SAS (23,73%) en Virya Energy NV (60,87%). Deze investeringen worden beschouwd als geassocieerde 
ondernemingen, en worden opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode, omdat Colruyt Group een invloed van betekenis heeft op basis van indicatoren zoals gedefinieerd in 
paragraaf 6 van IAS 28 ‘Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures’. 

De deelnemingen in Scallog SAS en Newpharma Group NV worden gepresenteerd in het operationele segment ‘Detailhandel (Retail)’, de deelneming in Virya Energy NV wordt 
gepresenteerd in het operationele segment ‘Overige activiteiten’ en de deelnemingen in AgeCore SA, First Retail International 2 NV en Vendis Capital NV in het segment ‘Niet 
toegewezen’.
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(in miljoen EUR)
Terreinen en 

gebouwen

Installaties, 
machines en 

uitrusting

Meubilair 
en rollend 
materieel Gebruiksrechten

Overige 
materiële 

vaste activa
Activa in 

aanbouw Totaal

Aanschaffingswaarde
Per 1 april 2019 2.629,0 751,3 503,5 36,4 177,8 88,7 4.186,7
Initiële erkenning IFRS 16 - - - 115,8 - - 115,8
Herwaardering(1) - - - 45,5 - - 45,5
Verwervingen via bedrijfscombinatie 0,1 0,1 - 4,9 0,8 - 5,9
Verwervingen 136,6 95,0 54,2 - 9,5 40,5 335,8
Verkopen en buitengebruikstellingen (57,3) (24,1) (61,8) - (33,2) (0,4) (176,8)
Overboeking 68,1 9,4 (1,1) (17,6) 2,2 (61,0) -
Omrekeningsverschillen (0,4) (0,1) (0,1) - - - (0,6)
Per 31 maart 2020 2.776,1 831,6 494,7 185,0 157,1 67,8 4.512,3

Afschrijvingen
Per 1 april 2019 (1.084,2) (446,8) (355,1) (15,2) (80,1) - (1.981,4)
Herwaardering(1) - - - 0,3 - - 0,3
Afschrijvingen (125,0) (55,9) (51,7) (23,1) (12,4) - (268,1)
Verkopen en buitengebruikstellingen 41,3 23,7 60,1 - 10,4 - 135,5
Overboeking (5,1) (1,5) 1,5 4,9 0,2 - -
Omrekeningsverschillen 0,1 0,1 0,1 - - - 0,3
Per 31 maart 2020 (1.172,9) (480,4) (345,1) (33,1) (81,9) - (2.113,4)

Bijzondere waardeverminderingen
Per 1 april 2019 (5,4) (0,9) - - - - (6,3)
Bijzondere waardeverminderingen (1,4) (0,8) - - (0,9) - (3,1)
Verkopen en buitengebruikstellingen 1,5 - - - 0,6 - 2,1
Per 31 maart 2020 (5,3) (1,7) - - (0,3) - (7,3)

Netto boekwaarde per 31 maart 2020 1.597,9 349,5 149,6 151,9 74,9 67,8 2.391,6
(1) Omvat enerzijds het effect van de herwaardering van de gebruiksrechten ingevolge indexaties (enkel bij aanschaffingswaarden), en anderzijds wijzigingen aan de leaseportefeuille (verlenging/stopzetting/nieuwe leaseovereenkomsten).

Er worden net zoals vorig boekjaar geen zekerheden gesteld voor aangegane verplichtingen (toelichting 25. Rentedragende verplichtingen).

De netto boekwaarde van de post ‘Gebruiksrechten’ bedraagt EUR 225,6 miljoen in het huidige boekjaar (vergelijkende verslagperiode EUR 151,9 miljoen) en bestaat uit de leasing  
van gebouwen (EUR 222,5 miljoen), terreinen ( EUR 1,5 miljoen) en rollend materieel en machines (EUR 1,6 miljoen). 
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Colruyt Group heeft op 25 mei 2020 bepaalde activa gerelateerd aan de hernieuwbare windenergie-activiteiten van Eoly ingebracht in de energieholding Virya Energy NV, waardoor het 
aandeel van Colruyt Group in Virya Energy NV steeg tot 60,87%.

In april 2020 heeft energieholding Virya Energy NV een akkoord getekend met Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) om haar belang in Parkwind NV te verhogen tot 100%. In 
het kader van deze overeenkomst heeft PMV ook een minderheidsbelang verworven in Arcadis Ost 1, een Duits windpark dat door Parkwind NV ontwikkeld wordt in de Baltische Zee. 
Closing van de transactie vond plaats in juni 2020.

In het huidige boekjaar werd een dividend van EUR 0,2 miljoen ontvangen van AgeCore SA, terwijl in vorig boekjaar een dividend van EUR 10,3 miljoen ontvangen werd van Vendis 
Capital NV.

De geconsolideerde cijfers van de materiële geassocieerde ondernemingen zijn als volgt:

Virya Energy NV (in miljoen EUR) 31.12.20 31.12.19(2)

Vaste activa 1.804,2 701,3
Vlottende activa 234,8 0,1
Langlopende verplichtingen 1.084,4 -
Kortlopende verplichtingen 140,6 -
Nettoactiva 814,0 701,4
   waarvan minderheidsbelangen 61,5 -
   waarvan eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij 752,5 701,4
Aandeel van Colruyt Group in nettoactiva 458,0 404,7
Aanpassing voor Colruyt Group(1) (183,2) (181,2)

2020 2019

Omzet 78,7 -
Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (15,7) -
Niet-gerealiseerde resultaten (5,6) -
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (21,3) -
    waarvan minderheidsbelangen (2,3) -
    waarvan toe te rekenen aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij (19,0) -
Aandeel van Colruyt Group in gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (11,6) -
Aanpassing voor Colruyt Group(1) 8,7 -

(1)  De aanpassingen voor Colruyt Group kunnen hoofdzakelijk verklaard worden door het feit dat Colruyt Group de Parkwind entiteiten binnen Virya Energy NV waardeert aan historische waarde. Tevens worden effecten binnen de geconsolideerde cijfers           
van Virya Energy NV, die tot stand gekomen zijn door een verandering in de consolidatiemethode van de onderliggende entiteiten, geneutraliseerd door Colruyt Group aangezien deze niet van toepassing zijn voor Colruyt Group.

(2)  Aangezien Virya Energy NV pas opgericht werd op het einde van boekjaar 2019/20, werden voor boekjaar 2019/20 enkel de balansposities opgenomen in bovenstaande tabel. 
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13. Investeringen in joint ventures

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Boekwaarde per 1 april 36,1 212,7
Verwervingen/kapitaalverhogingen 6,7 0,4
Vervreemdingen (23,5) (217,9)
Aandeel in het resultaat van het boekjaar (12,4) 52,5
Aandeel in de niet-gerealiseerde resultaten - (12,9)
Overige - 1,3
Boekwaarde per 31 maart 6,9 36,1

De investeringen in joint ventures bestaan voor het boekjaar 2020/21 uit investeringen in de niet-beursgenoteerde bedrijven Achilles Design BV (24,70%), Kriket BV (24,81%), Daltix NV 
en Daltix Unipessoal LDA (64,75%), We Connect Data BV (16,03%) en Ticom NV (90,0%). Aangezien Colruyt Group de zeggenschap over deze bedrijven deelt met andere partijen worden 
deze joint ventures in de geconsolideerde cijfers opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode. 
In de loop van het boekjaar werden belangen verworven in de vennootschappen Kriket BV (april 2020), Daltix NV en Daltix Unipessoal LDA (juni 2020) en We Connect Data BV (augustus 
2020). Het belang in Ticom NV werd verhoogd (november 2020), waardoor deze vennootschap nu ook als joint venture werd opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode.

Op 3 september 2020 heeft Colruyt Group zijn participatie in Fraluc verhoogd van 68% tot meer dan 96%. De deelneming in Fraluc wordt sinds 1 augustus 2020 verwerkt als een 
dochteronderneming volgens de integrale consolidatiemethode, en voor de eerste 4 maanden van het boekjaar nog als een joint venture volgens de vermogensmutatiemethode. 
Er werden in de loop van het boekjaar nog aandelen van de minderheidsaandeelhouders verworven waardoor het aandeel van Colruyt Group steeg tot 98%. In maart 2021 werd de 
maatschappelijke benaming van de vennootschap gewijzigd in The Fashion Society NV.

De participatie in Trybou Bio BV werd opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode, maar door het uitoefenen van een calloptie in februari 2021 is Colruyt Group de enige 
aandeelhouder, waardoor deze participatie volgens de integrale consolidatiemethode wordt opgenomen op 31 maart 2021. Aangezien de transactie op het einde van het boekjaar 
gebeurde, werd het resultaat van het boekjaar wel nog via de vermogensmutatiemethode opgenomen.

De balans van Parkwind NV werd niet opgenomen in de toelichting van de materiële joint ventures over boekjaar 2019/20, aangezien Parkwind NV aan het einde van het vorig boekjaar 
opgenomen werd via Virya Energy NV. Het resultaat van Parkwind NV (60,13%) werd wel nog opgenomen voor het volledig boekjaar 2019/20 aangezien de inbreng in Virya Energy NV op 
het einde van het vorige boekjaar gebeurde.

De deelnemingen in The Fashion Society NV, Kriket BV, Daltix NV en Daltix Unipessoal LDA, Ticom NV en Trybou Bio BV worden gepresenteerd in het operationele segment ‘Detailhandel 
(Retail)’ en de deelnemingen in Achilles Design BV en We Connect Data BV in het operationele segment ‘Overige activiteiten’.

De belangrijkste activiteiten van deze ondernemingen vinden plaats in België. 

De geconsolideerde cijfers van de materiële joint ventures zijn als volgt:
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Colruyt Group heeft op 25 mei 2020 bepaalde activa gerelateerd aan de hernieuwbare windenergie-activiteiten van Eoly ingebracht in de energieholding Virya Energy NV, waardoor het 
aandeel van Colruyt Group in Virya Energy NV steeg tot 60,87%.

In april 2020 heeft energieholding Virya Energy NV een akkoord getekend met Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) om haar belang in Parkwind NV te verhogen tot 100%. In 
het kader van deze overeenkomst heeft PMV ook een minderheidsbelang verworven in Arcadis Ost 1, een Duits windpark dat door Parkwind NV ontwikkeld wordt in de Baltische Zee. 
Closing van de transactie vond plaats in juni 2020.

In het huidige boekjaar werd een dividend van EUR 0,2 miljoen ontvangen van AgeCore SA, terwijl in vorig boekjaar een dividend van EUR 10,3 miljoen ontvangen werd van Vendis 
Capital NV.

De geconsolideerde cijfers van de materiële geassocieerde ondernemingen zijn als volgt:

Virya Energy NV (in miljoen EUR) 31.12.20 31.12.19(2)

Vaste activa 1.804,2 701,3
Vlottende activa 234,8 0,1
Langlopende verplichtingen 1.084,4 -
Kortlopende verplichtingen 140,6 -
Nettoactiva 814,0 701,4
   waarvan minderheidsbelangen 61,5 -
   waarvan eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij 752,5 701,4
Aandeel van Colruyt Group in nettoactiva 458,0 404,7
Aanpassing voor Colruyt Group(1) (183,2) (181,2)

2020 2019

Omzet 78,7 -
Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (15,7) -
Niet-gerealiseerde resultaten (5,6) -
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (21,3) -
    waarvan minderheidsbelangen (2,3) -
    waarvan toe te rekenen aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij (19,0) -
Aandeel van Colruyt Group in gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (11,6) -
Aanpassing voor Colruyt Group(1) 8,7 -

(1)  De aanpassingen voor Colruyt Group kunnen hoofdzakelijk verklaard worden door het feit dat Colruyt Group de Parkwind entiteiten binnen Virya Energy NV waardeert aan historische waarde. Tevens worden effecten binnen de geconsolideerde cijfers           
van Virya Energy NV, die tot stand gekomen zijn door een verandering in de consolidatiemethode van de onderliggende entiteiten, geneutraliseerd door Colruyt Group aangezien deze niet van toepassing zijn voor Colruyt Group.

(2)  Aangezien Virya Energy NV pas opgericht werd op het einde van boekjaar 2019/20, werden voor boekjaar 2019/20 enkel de balansposities opgenomen in bovenstaande tabel. 
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14. Financiële activa

14.1. Vaste activa

(in miljoen EUR) 31.03.21 31.03.20

Financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten 16,5 14,0
Financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via winst- en verliesrekening 95,1 0,5
Totaal 111,6 14,5

De financiële activa die onder vaste activa gepresenteerd staan, zijn als volgt geëvolueerd tijdens het boekjaar:

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Per 1 april 14,5 8,9
Verwervingen 97,9 -
Kapitaalverhogingen 0,3 3,1
Kapitaalverminderingen (3,5) -
Aanpassing aan de reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten 2,8 2,5
Verkopen (0,4) -
Per 31 maart 111,6 14,5

 

De financiële activa gewaardeerd aan reële waarde met verwerking via niet-gerealiseerde resultaten bestaan voornamelijk uit deelnemingen in portefeuillemaatschappijen Sofindev III 
NV (10,88%) en Sofindev IV NV (9,42%), de deelneming in North Sea Wind CV (7,18%) en de deelnemingen in investeringsfondsen Good Harvest Belgium I SRL (1,13%) en Blue Horizon 
Ventures I SCSp RAIF (1,09%). De deelnemingen in de verschillende maatschappijen worden gewaardeerd aan reële waarde, berekend als het aandeel van Colruyt Group in het eigen 
vermogen van deze vennootschappen, voor de investeringsvehikels gecorrigeerd voor de reële waarde van hun eigen investeringsportefeuille. 

De financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via winst- en verliesrekening bestaan voornamelijk uit converteerbare obligaties (EUR 95,0 miljoen) uitgegeven door de 
geassocieerde onderneming Virya Energy NV. Dit samengesteld instrument werd opgenomen in twee tranches (de eerste in juni 2020 en de tweede in januari 2021) en heeft een 
looptijd tot juni 2022. Colruyt Group tekende in op 792.023 obligaties (in totaal werden 1.301.213 obligaties uitgegeven door Virya Energy NV). Indien Virya Energy NV opteert om de 
converteerbare obligaties niet vervroegd terug te betalen, heeft Colruyt Group de mogelijkheid om op vervaldatum haar obligaties om te zetten in aandelen van Virya Energy NV aan een 
vooraf bepaalde conversieprijs. Dit financieel instrument werd door Colruyt Group opgenomen als financieel actief aan de conversieprijs en weerspiegelt de reële waarde op 31 maart 
2021. De marktconforme parameters van dit financieel instrument werden bepaald door een onafhankelijke externe partij.

Tijdens de huidige verslagperiode zijn de financiële vaste activa netto toegenomen met EUR 97,1 miljoen. Dit is voornamelijk te verklaren door de intekening op de converteerbare 
obligaties van Virya Energy NV aan een conversiewaarde van EUR 95,0 miljoen, de initiele opname van de deelnemingen in de investeringsfondsen Good Harvest Belgium I SRL en Blue 
Horizon Ventures I SCSp RAIF voor een totaal bedrag van EUR 2,9 miljoen, een reëlewaardeaanpassing voor Sofindev IV NV van EUR 2,8 miljoen en een netto kapitaalbeweging voor 
Sofindev IV NV van EUR -3,1 miljoen.

Vorige verslagperiode namen de financiële vaste activa toe met EUR 5,6 miljoen. Dit was voornamelijk te verklaren door een volstorting van het kapitaal van EUR 2,0 miljoen voor de 
vennootschap Sofindev IV NV en reëlewaardeaanpassingen voor Sofindev III NV en Sofindev IV NV voor in totaal EUR 2,4 miljoen. Bijkomend werd ingetekend op de kapitaalverhoging 
van North Sea Wind CV voor een bedrag van EUR 1,1 miljoen.
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The Fashion Society NV (in miljoen EUR) 2020/21(1) 2019/20

Vaste activa - 135,0
    Met inbegrip van goodwill - 34,5
Vlottende activa - 60,7
    Met inbegrip van geldmiddelen en kasequivalenten - 5,4
Langlopende verplichtingen - 79,4
    Met inbegrip van langlopende financiële verplichtingen (exclusief handelsschulden en overige verplichtingen en voorzieningen) - 78,9
Kortlopende verplichtingen - 65,2
    Met inbegrip van kortlopende financiële verplichtingen (exclusief handelsschulden en overige verplichtingen en voorzieningen) - 34,4
Nettoactiva - 51,1
   waarvan eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij - 51,1
Aandeel van Colruyt Group in nettoactiva - 35,1
Goodwill (op niveau van Colruyt Group) - 0,6

Omzet 43,1 166,1
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op vaste activa (15,5) (18,0)
Financieringslasten (0,7) (1,6)
Winstbelastingen 1,5 (1,5)
Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (17,0) 2,9
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (17,0) 2,9
    waarvan toe te rekenen aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij (17,0) 2,9
Aandeel van Colruyt Group in gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (11,6) 2,0

(1) Betreft het resultaat voor de periode van 1 april tot en met 31 juli 2020. Dit resultaat werd uitzonderlijk negatief beïnvloed door de COVID-19 gezondheidscrisis.

Parkwind NV(1) (in miljoen EUR) 2019

Omzet 92,2
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op vaste activa (43,6)
Financieringsbaten 2,1
Financieringslasten (11,8)
Winstbelastingen 0,6
Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 11,8
Niet-gerealiseerde resultaten (38,5)
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (26,7)
    waarvan minderheidsbelangen (5,9)
    waarvan toe te rekenen aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij (20,8)
Aandeel van Colruyt Group in gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (12,5)

(1) Bovenstaande tabel bevat enkel resultaatsposten aangezien Parkwind NV eind vorig boekjaar opgenomen werd via Virya Energy NV.

Colruyt Group had vorig jaar volgens contractuele overeenkomsten de verplichting aangegaan om, indien opgevraagd door Parkwind NV, voldoende financiële middelen te voorzien  
tot een maximum van EUR 17,5 miljoen.
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14. Financiële activa

14.1. Vaste activa

(in miljoen EUR) 31.03.21 31.03.20

Financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten 16,5 14,0
Financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via winst- en verliesrekening 95,1 0,5
Totaal 111,6 14,5

De financiële activa die onder vaste activa gepresenteerd staan, zijn als volgt geëvolueerd tijdens het boekjaar:

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Per 1 april 14,5 8,9
Verwervingen 97,9 -
Kapitaalverhogingen 0,3 3,1
Kapitaalverminderingen (3,5) -
Aanpassing aan de reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten 2,8 2,5
Verkopen (0,4) -
Per 31 maart 111,6 14,5

 

De financiële activa gewaardeerd aan reële waarde met verwerking via niet-gerealiseerde resultaten bestaan voornamelijk uit deelnemingen in portefeuillemaatschappijen Sofindev III 
NV (10,88%) en Sofindev IV NV (9,42%), de deelneming in North Sea Wind CV (7,18%) en de deelnemingen in investeringsfondsen Good Harvest Belgium I SRL (1,13%) en Blue Horizon 
Ventures I SCSp RAIF (1,09%). De deelnemingen in de verschillende maatschappijen worden gewaardeerd aan reële waarde, berekend als het aandeel van Colruyt Group in het eigen 
vermogen van deze vennootschappen, voor de investeringsvehikels gecorrigeerd voor de reële waarde van hun eigen investeringsportefeuille. 

De financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via winst- en verliesrekening bestaan voornamelijk uit converteerbare obligaties (EUR 95,0 miljoen) uitgegeven door de 
geassocieerde onderneming Virya Energy NV. Dit samengesteld instrument werd opgenomen in twee tranches (de eerste in juni 2020 en de tweede in januari 2021) en heeft een 
looptijd tot juni 2022. Colruyt Group tekende in op 792.023 obligaties (in totaal werden 1.301.213 obligaties uitgegeven door Virya Energy NV). Indien Virya Energy NV opteert om de 
converteerbare obligaties niet vervroegd terug te betalen, heeft Colruyt Group de mogelijkheid om op vervaldatum haar obligaties om te zetten in aandelen van Virya Energy NV aan een 
vooraf bepaalde conversieprijs. Dit financieel instrument werd door Colruyt Group opgenomen als financieel actief aan de conversieprijs en weerspiegelt de reële waarde op 31 maart 
2021. De marktconforme parameters van dit financieel instrument werden bepaald door een onafhankelijke externe partij.

Tijdens de huidige verslagperiode zijn de financiële vaste activa netto toegenomen met EUR 97,1 miljoen. Dit is voornamelijk te verklaren door de intekening op de converteerbare 
obligaties van Virya Energy NV aan een conversiewaarde van EUR 95,0 miljoen, de initiele opname van de deelnemingen in de investeringsfondsen Good Harvest Belgium I SRL en Blue 
Horizon Ventures I SCSp RAIF voor een totaal bedrag van EUR 2,9 miljoen, een reëlewaardeaanpassing voor Sofindev IV NV van EUR 2,8 miljoen en een netto kapitaalbeweging voor 
Sofindev IV NV van EUR -3,1 miljoen.

Vorige verslagperiode namen de financiële vaste activa toe met EUR 5,6 miljoen. Dit was voornamelijk te verklaren door een volstorting van het kapitaal van EUR 2,0 miljoen voor de 
vennootschap Sofindev IV NV en reëlewaardeaanpassingen voor Sofindev III NV en Sofindev IV NV voor in totaal EUR 2,4 miljoen. Bijkomend werd ingetekend op de kapitaalverhoging 
van North Sea Wind CV voor een bedrag van EUR 1,1 miljoen.
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The Fashion Society NV (in miljoen EUR) 2020/21(1) 2019/20

Vaste activa - 135,0
    Met inbegrip van goodwill - 34,5
Vlottende activa - 60,7
    Met inbegrip van geldmiddelen en kasequivalenten - 5,4
Langlopende verplichtingen - 79,4
    Met inbegrip van langlopende financiële verplichtingen (exclusief handelsschulden en overige verplichtingen en voorzieningen) - 78,9
Kortlopende verplichtingen - 65,2
    Met inbegrip van kortlopende financiële verplichtingen (exclusief handelsschulden en overige verplichtingen en voorzieningen) - 34,4
Nettoactiva - 51,1
   waarvan eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij - 51,1
Aandeel van Colruyt Group in nettoactiva - 35,1
Goodwill (op niveau van Colruyt Group) - 0,6

Omzet 43,1 166,1
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op vaste activa (15,5) (18,0)
Financieringslasten (0,7) (1,6)
Winstbelastingen 1,5 (1,5)
Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (17,0) 2,9
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (17,0) 2,9
    waarvan toe te rekenen aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij (17,0) 2,9
Aandeel van Colruyt Group in gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (11,6) 2,0

(1) Betreft het resultaat voor de periode van 1 april tot en met 31 juli 2020. Dit resultaat werd uitzonderlijk negatief beïnvloed door de COVID-19 gezondheidscrisis.

Parkwind NV(1) (in miljoen EUR) 2019

Omzet 92,2
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op vaste activa (43,6)
Financieringsbaten 2,1
Financieringslasten (11,8)
Winstbelastingen 0,6
Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 11,8
Niet-gerealiseerde resultaten (38,5)
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (26,7)
    waarvan minderheidsbelangen (5,9)
    waarvan toe te rekenen aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij (20,8)
Aandeel van Colruyt Group in gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (12,5)

(1) Bovenstaande tabel bevat enkel resultaatsposten aangezien Parkwind NV eind vorig boekjaar opgenomen werd via Virya Energy NV.

Colruyt Group had vorig jaar volgens contractuele overeenkomsten de verplichting aangegaan om, indien opgevraagd door Parkwind NV, voldoende financiële middelen te voorzien  
tot een maximum van EUR 17,5 miljoen.
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14.2. Vlottende activa

(in miljoen EUR) 31.03.21 31.03.20

Eigenvermogensinstrumenten gewaardeerd aan reële waarde via winst- en verliesrekening 10,9 8,5
Vastrentende effecten gewaardeerd aan reële waarde via winst- en verliesrekening 16,1 14,8
Financiële activa gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs 6,1 4,3
Afgeleide financiële instrumenten - kasstroomafdekkingsinstrumenten 3,3 0,2
Totaal 36,4 27,8

 
De financiële activa die onder vlottende activa gepresenteerd staan, zijn als volgt geëvolueerd tijdens het boekjaar: 

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Per 1 april 27,8 31,0
Verwervingen 7,1 4,8
Verkopen (4,2) (6,6)
Aanpassing aan de reële waarde via winst- en verliesrekening 2,7 (1,3)
Aanpassing aan de reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten 3,1 0,2
Omrekeningsverschillen (0,1) (0,3)
Per 31 maart 36,4 27,8

De eigenvermogensinstrumenten en vastrentende effecten gewaardeerd aan reële waarde via winst- en verliesrekening betreffen voornamelijk financiële activa aangehouden door de 
Luxemburgse herverzekeringsmaatschappij Locré SA (EUR 27,0 miljoen voor de huidige periode). Financiële activa gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs hebben betrekking op 
een termijnrekening aangehouden door Colruyt IT Consultancy India Private Limited. De afgeleide financiële instrumenten zijn voornamelijk gerelateerd aan de reële waarde van het 
inflatieswap-contract voor het indekken van toekomstige loonstijgingen door inflatie en de openstaande valuta-indekkingen voor kasstroomafdekkingsdoeleinden.

De eigenvermogensinstrumenten en vastrentende effecten worden gewaardeerd op basis van hun slotkoers op 31 maart 2021. 

Aanpassingen aan de reële waarde worden verwerkt via de winst- en verliesrekening. Het rendement op de vastrentende effecten bedraagt gemiddeld 0,9% met een maximum van 
4,9%. De looptijden variëren tussen 5 en 30 jaar, met een gemiddelde looptijd van 10 jaar.  

De kasstroomafdekkingsinstrumenten worden gewaardeerd op basis van hun reële waarde op 31 maart 2021. Aanpassingen aan de reële waarde worden verwerkt via de niet-
gerealiseerde resultaten door de classificatie als hedge accounting. 

Voor meer informatie over hoe Colruyt Group omgaat met beleggingsrisico’s verwijzen we naar toelichting 27. Risicobeheer.

Door de aanpassing aan de reële waarde van de vlottende activa op 31 maart 2021 werd een nettowinst gerealiseerd van EUR 2,7 miljoen voor het huidige boekjaar (t.o.v. een 
nettoverlies van EUR 1,3 miljoen voor het boekjaar 2019/20).
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15. Bedrijfscombinaties 
Op 3 september 2020 heeft Colruyt Group zijn participatie in The Fashion Society, de voormalige Fraluc, verhoogd van 68% tot meer dan 96%. The Fashion Society NV is de holding 
die de kledingketens ZEB, PointCarré, The Fashion Store en ZEB For Stars omvat. De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op 24 november haar toestemming verleend 
voor deze transactie. De deelneming in The Fashion Society wordt sinds 1 augustus 2020 verwerkt als een dochteronderneming volgens de integrale consolidatiemethode, en 
niet langer als een joint venture volgens de vermogensmutatiemethode. De transactie resulteerde in een goodwill van EUR 22,3 miljoen. Bij het bepalen van deze goodwill werd 
rekening gehouden met een voorwaardelijke variabele vergoeding waarbij een zo accuraat mogelijke inschatting van het bedrag finaal zal worden berekend op het einde van de 
waarderingsperiode. Deze herberekening kan mogelijks resulteren in de aanpassing van de reeds erkende goodwill. Er werden in de loop van het boekjaar 2020/21 nog aandelen van de 
minderheidsaandeelhouders verworven waardoor het aandeel van Colruyt Group steeg tot 98%.

De overnamebalans van The Fashion Society kan als volgt worden samengevat:

(in miljoen EUR) 31.07.20

Vaste activa 135,8
Vlottende activa 53,5
Langlopende verplichtingen 80,6
Kortlopende verplichtingen 74,6
Nettoactiva 34,1

Er waren geen andere materiële bedrijfscombinaties, noch in boekjaar 2020/21, noch in boekjaar 2019/20.

16. Activa aangehouden voor verkoop en verkoop van dochterondernemingen

16.1. Activa aangehouden voor verkoop 

Er werden geen activa geclassificeerd als ‘Activa aangehouden voor verkoop’, noch in boekjaar 2020/21, noch in boekjaar 2019/20.

16.2. Verkoop van dochterondernemingen
Er waren geen materiële verkopen van dochterondernemingen, noch in boekjaar 2020/21, noch in boekjaar 2019/20. 
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14.2. Vlottende activa

(in miljoen EUR) 31.03.21 31.03.20

Eigenvermogensinstrumenten gewaardeerd aan reële waarde via winst- en verliesrekening 10,9 8,5
Vastrentende effecten gewaardeerd aan reële waarde via winst- en verliesrekening 16,1 14,8
Financiële activa gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs 6,1 4,3
Afgeleide financiële instrumenten - kasstroomafdekkingsinstrumenten 3,3 0,2
Totaal 36,4 27,8

 
De financiële activa die onder vlottende activa gepresenteerd staan, zijn als volgt geëvolueerd tijdens het boekjaar: 

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Per 1 april 27,8 31,0
Verwervingen 7,1 4,8
Verkopen (4,2) (6,6)
Aanpassing aan de reële waarde via winst- en verliesrekening 2,7 (1,3)
Aanpassing aan de reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten 3,1 0,2
Omrekeningsverschillen (0,1) (0,3)
Per 31 maart 36,4 27,8

De eigenvermogensinstrumenten en vastrentende effecten gewaardeerd aan reële waarde via winst- en verliesrekening betreffen voornamelijk financiële activa aangehouden door de 
Luxemburgse herverzekeringsmaatschappij Locré SA (EUR 27,0 miljoen voor de huidige periode). Financiële activa gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs hebben betrekking op 
een termijnrekening aangehouden door Colruyt IT Consultancy India Private Limited. De afgeleide financiële instrumenten zijn voornamelijk gerelateerd aan de reële waarde van het 
inflatieswap-contract voor het indekken van toekomstige loonstijgingen door inflatie en de openstaande valuta-indekkingen voor kasstroomafdekkingsdoeleinden.

De eigenvermogensinstrumenten en vastrentende effecten worden gewaardeerd op basis van hun slotkoers op 31 maart 2021. 

Aanpassingen aan de reële waarde worden verwerkt via de winst- en verliesrekening. Het rendement op de vastrentende effecten bedraagt gemiddeld 0,9% met een maximum van 
4,9%. De looptijden variëren tussen 5 en 30 jaar, met een gemiddelde looptijd van 10 jaar.  

De kasstroomafdekkingsinstrumenten worden gewaardeerd op basis van hun reële waarde op 31 maart 2021. Aanpassingen aan de reële waarde worden verwerkt via de niet-
gerealiseerde resultaten door de classificatie als hedge accounting. 

Voor meer informatie over hoe Colruyt Group omgaat met beleggingsrisico’s verwijzen we naar toelichting 27. Risicobeheer.

Door de aanpassing aan de reële waarde van de vlottende activa op 31 maart 2021 werd een nettowinst gerealiseerd van EUR 2,7 miljoen voor het huidige boekjaar (t.o.v. een 
nettoverlies van EUR 1,3 miljoen voor het boekjaar 2019/20).
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17. Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen
De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen zijn als volgt toe te rekenen: 

17.1. Netto boekwaarde

(in miljoen EUR)
Activa Verplichtingen Saldo

31.03.21 31.03.20 31.03.21 31.03.20 31.03.21 31.03.20
Immateriële vaste activa 7,1 9,1 (0,2) (0,1) 6,9 9,0
Materiële vaste activa 0,6 0,7 (126,9) (127,1) (126,3) (126,4)
Voorraden 0,1 0,2 (1,1) (0,9) (1,0) (0,7)
Vorderingen 1,2 4,0 (7,3) (6,1) (6,1) (2,1)
Verplichtingen m.b.t. personeelsbeloningen 28,0 31,3 - - 28,0 31,3
Overige voorzieningen 2,7 2,3 (10,9) (9,9) (8,2) (7,6)
Overige verplichtingen 59,5 47,4 (3,8) (0,8) 55,7 46,6
Overdraagbare fiscale verliezen, aftrekposten  
en terugvorderbare betaalde belastingen

72,4 88,1 - - 72,4 88,1

Bruto uitgestelde belastingvorderingen/(-verplichtingen) 171,6 183,1 (150,2) (144,9) 21,4 38,2
Niet-erkende belastingvorderingen en -verplichtingen (95,8) (82,2) 20,7 9,7 (75,1) (72,5)
Compensatie vorderingen/verplichtingen (63,5) (80,8) 63,5 80,8 - -
Netto uitgestelde belastingvorderingen/(-verplichtingen) 12,3 20,1 (66,0) (54,4) (53,7) (34,3)

17.2. Evolutie van de netto boekwaarde

(in miljoen EUR)
Activa Verplichtingen Saldo

2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20

Netto boekwaarde per 1 april 20,1 20,7 (54,4) (51,2) (34,3) (30,5)
Mutatie via winst- en verliesrekening (13,8) (0,6) (10,7) 4,6 (24,5) 4,0
Mutatie verwerkt in niet-gerealiseerde resultaten 2,0 - (0,9) (7,8) 1,1 (7,8)
Wijzigingen in de consolidatiekring 4,0 - - - 4,0 -
Netto boekwaarde per 31 maart 12,3 20,1 (66,0) (54,4) (53,7) (34,3)

Op 31 maart 2021 heeft Colruyt Group EUR 75,1 miljoen aan uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen niet opgenomen (op 31 maart 2020 EUR 72,5 miljoen). Dit bedrag 
heeft betrekking op tijdelijke verschillen, alsook op fiscale verliezen en ongebruikte fiscaal overdraagbare tegoeden voor een totaal van EUR 289,4 miljoen (EUR 252,1 miljoen voor het 
boekjaar 2019/20) waarvan EUR 284,3 miljoen overgedragen kan worden naar volgende verslagperiodes zonder tijdsbeperking (EUR 247,5 miljoen voor het boekjaar 2019/20).

Colruyt Group heeft enkel uitgestelde belastingvorderingen opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waartegen de overgedragen 
fiscale verliezen en ongebruikte fiscaal overdraagbare tegoeden kunnen worden afgezet. Onder toekomstig verstaat Colruyt Group een periode van vijf jaar.
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18. Voorraden
Voorraden vertegenwoordigen voornamelijk handelsgoederen. De gecumuleerde waardeverminderingen op de voorraad handelsgoederen bedragen EUR 58,2 miljoen voor het huidige 
boekjaar ten opzichte van EUR 4,8 miljoen voor het vorige boekjaar. De stijging is grotendeels te wijten aan het feit dat Colruyt Group de nodige voorzieningen heeft aangelegd voor 
COVID-19 gerelateerde voorraadrisico’s.

De voorraadkost opgenomen in de winst- en verliesrekening van 2020/21 bedraagt EUR 7.138,8 miljoen en werd gerapporteerd onder de rubriek ‘Kostprijs verkopen’. Vorig jaar bedroeg 
deze kost EUR 7.016,2 miljoen.

19. Handelsvorderingen en overige vorderingen

19.1. Overige vorderingen op lange termijn

(in miljoen EUR) 31.03.21 31.03.20

Leningen aan klanten 4,6 4,8
Leningen aan geassocieerde ondernemingen 9,3 -

Leningen aan joint ventures 0,7 1,4
Gegeven waarborgen 7,5 7,5
Leasevorderingen 15,0 11,2
Overige vorderingen 5,3 7,9
Totaal overige vorderingen op lange termijn 42,4 32,8

De klantenleningen bestaan vooral uit leningen aan zelfstandige ondernemers van Retail Partners Colruyt Group NV. Leningen aan klanten worden netto van eventuele 
waardeverminderingen gepresenteerd. De leningen worden gebruikelijk voor een periode van maximum 12 jaar afgesloten.

De ‘Gegeven waarborgen’ zijn verstrekt uit hoofde van aankoopverplichtingen.

De leasevorderingen (EUR 15,0 miljoen) hebben betrekking op financiële sublease-overeenkomsten voor gebouwen.
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19.2. Handelsvorderingen en overige vorderingen op korte termijn

(in miljoen EUR) 31.03.21 31.03.20

Handelsvorderingen 542,9 527,3
Totaal handelsvorderingen 542,9 527,3
BTW 7,8 4,1
Over te dragen kosten 37,9 33,2
Leningen aan klanten vervallend binnen het jaar 1,2 1,1
Rente 4,6 1,2
Leasevorderingen 3,6 3,0
Overige vorderingen 23,1 33,6
Totaal overige vorderingen op korte termijn 78,2 76,2

Handelsvorderingen

Handelsvorderingen worden netto van waardeverminderingen getoond. Deze waardeverminderingen bedragen per 31 maart 2021 EUR 17,6 miljoen (per 31 maart 2020                       
EUR 18,6 miljoen).

Overige vorderingen

Overige vorderingen worden netto van waardeverminderingen getoond. Deze waardeverminderingen bedragen per 31 maart 2021 EUR 0,7 miljoen (per 31 maart 2020 EUR 0,8 miljoen). 

De ‘Overige vorderingen’ bestaan voornamelijk uit vorderingen voor schadevergoedingen. 

De vervaldagen van de handelsvorderingen zijn als volgt:

(in miljoen EUR)
31.03.21 31.03.20

Nominale waarde Waardeverminderingen Nominale waarde Waardeverminderingen
Niet vervallen 511,7 (0,2) 508,6 (1,2)
Vervallen tussen 1 en 6 maand 21,9 (4,0) 18,4 (5,8)
Meer dan 6 maand vervallen 26,9 (13,4) 18,9 (11,6)
Totaal 560,5 (17,6) 545,9 (18,6)
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De bewegingen van de waardeverminderingen op de handels- en overige vorderingen zijn als volgt: 

(in miljoen EUR)

Waardeverminderingen 
op handelsvorderingen

Waardeverminderingen 
op overige vorderingen

2020/21 2019/20 2020/21 2019/20
Per 1 april (18,6) (15,4) (0,8) (0,6)
Toevoeging (21,5) (11,2) - (0,2)
Terugname 19,7 4,5 0,1 -
Gebruik 2,8 3,5 - -
Per 31 maart (17,6) (18,6) (0,7) (0,8)

Voor meer informatie over de opvolging van openstaande handels- en overige vorderingen verwijzen we naar toelichting 27.1.c. Kredietrisico.

20. Geldmiddelen en kasequivalenten 

(in miljoen EUR) 31.03.21 31.03.20

Termijnrekeningen met oorspronkelijke looptijd van drie maanden of minder 50,1 50,0
Overige geldmiddelen en kasequivalenten 234,4 213,8
Geldmiddelen en kasequivalenten 284,5 263,8

Opgenomen kaskredieten 1,2 0,5
Totaal verplichtingen 1,2 0,5

Netto geldmiddelen en kasequivalenten 283,3 263,3

Er zijn geen materiële niet-beschikbare geldmiddelen en kasequivalenten.
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19.2. Handelsvorderingen en overige vorderingen op korte termijn

(in miljoen EUR) 31.03.21 31.03.20

Handelsvorderingen 542,9 527,3
Totaal handelsvorderingen 542,9 527,3
BTW 7,8 4,1
Over te dragen kosten 37,9 33,2
Leningen aan klanten vervallend binnen het jaar 1,2 1,1
Rente 4,6 1,2
Leasevorderingen 3,6 3,0
Overige vorderingen 23,1 33,6
Totaal overige vorderingen op korte termijn 78,2 76,2

Handelsvorderingen

Handelsvorderingen worden netto van waardeverminderingen getoond. Deze waardeverminderingen bedragen per 31 maart 2021 EUR 17,6 miljoen (per 31 maart 2020                       
EUR 18,6 miljoen).

Overige vorderingen

Overige vorderingen worden netto van waardeverminderingen getoond. Deze waardeverminderingen bedragen per 31 maart 2021 EUR 0,7 miljoen (per 31 maart 2020 EUR 0,8 miljoen). 

De ‘Overige vorderingen’ bestaan voornamelijk uit vorderingen voor schadevergoedingen. 

De vervaldagen van de handelsvorderingen zijn als volgt:

(in miljoen EUR)
31.03.21 31.03.20

Nominale waarde Waardeverminderingen Nominale waarde Waardeverminderingen
Niet vervallen 511,7 (0,2) 508,6 (1,2)
Vervallen tussen 1 en 6 maand 21,9 (4,0) 18,4 (5,8)
Meer dan 6 maand vervallen 26,9 (13,4) 18,9 (11,6)
Totaal 560,5 (17,6) 545,9 (18,6)
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21. Eigen vermogen

21.1. Kapitaal-management
Het doel van Colruyt Group inzake het beheer van zijn eigen vermogen bestaat erin een gezonde financiële structuur te behouden met een minimale afhankelijkheid van externe 
financiering en bovendien aandeelhouderswaarde te creëren. De Raad van Bestuur streeft ernaar het jaarlijks dividend per aandeel minstens te laten toenemen in verhouding met de 
toename van de groepswinst. De pay-out bedraagt dit boekjaar 48,0%(1). Volgens de statutaire bepalingen is ten minste 90% van de uitkeerbare winst bestemd voor de aandeelhouders 
en ten hoogste 10% voor de bestuurders. Verder tracht Colruyt Group aandeelhouderswaarde te creëren door het inkopen van eigen aandelen. De Raad van Bestuur is door de 
Buitengewone Algemene Vergadering van 10 oktober 2019 gemachtigd om maximum 27.610.418 eigen aandelen van de vennootschap te verwerven. Deze machtiging geldt voor een 
duur van vijf jaar. Betrokkenheid van het personeel bij de groei van Colruyt Group is ook één van de prioriteiten van Colruyt Group, vandaar dat sinds 1987 elk jaar een kapitaalverhoging 
voorbehouden voor het personeel wordt georganiseerd.
(1) Voor meer informatie verwijzen we naar toelichting 21.4 Dividenden.

21.2. Kapitaal
Als gevolg van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 8 oktober 2020 werd het kapitaal verhoogd met 222.372 aandelen; dit komt overeen met een 
kapitaalinbreng van EUR 10,3 miljoen. 

Het kapitaal van de Entiteit per 31 maart 2021 bedraagt EUR 357,4 miljoen verdeeld over 136.154.960 volstorte gewone aandelen zonder nominale waarde. Alle aandelen, behalve deze 
in eigen bezit, zijn winstdelend.

De Raad van Bestuur is gemachtigd om, binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, het kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van in totaal EUR 315,0 miljoen.

De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt overgegaan mogen gebeuren door inbreng in geld of in natura, door omzetting van gelijk welke reserves, door uitgifte 
van converteerbare obligaties, en kunnen in het algemeen op elke wijze plaatsvinden mits de wettelijke voorschriften na te leven. De voorwaarden van de kapitaalverhogingen, waartoe 
krachtens deze machtiging wordt overgegaan, en de rechten en de plichten verbonden aan de nieuwe aandelen worden met naleving van de wettelijke voorschriften door de Raad van 
Bestuur bepaald. 

Deze machtiging is geldig voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van de machtiging verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering in de 
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging kan éénmaal of meer malen, telkens voor maximum vijf jaar verlengd worden door een besluit van de Algemene Vergadering, 
beraadslagend volgens de voorschriften voorzien voor de wijziging van de statuten. De huidige machtiging vervalt in oktober 2021.

21.3. Eigen aandelen
Eigen aandelen worden opgenomen aan de kostprijs van de ingekochte aandelen. Per 31 maart 2021 hield Colruyt Group 1.368.388 eigen aandelen aan; dit vertegenwoordigt 1,01% van 
de uitgegeven aandelen op balansdatum. Voor meer detail omtrent inkoop eigen aandelen verwijzen we naar het deel Corporate Governance.

Bij notariële akte van 8 oktober 2020 heeft de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV 2.500.000 van de ingekochte eigen aandelen vernietigd.

21.4. Dividenden
Op 11 juni 2021 werd een brutodividend van EUR 197,5 miljoen of EUR 1,47 per aandeel voorgesteld door de Raad van Bestuur. Vorig boekjaar bedroeg dit EUR 183,1 miljoen of         
EUR 1,35 per aandeel. Het brutodividend houdt rekening met het aantal eigen aandelen op 11 juni 2021. Het dividend werd niet verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening van het 
boekjaar 2020/21.

FINANCIEEL VERSLAG  |  Geconsolideerde rekeningen • Verklaring • Verslag van de commissaris • Toelichtingen • Definities



261260

21.5. Aandeelhoudersstructuur
Volgens de laatste mededeling van een akkoord van onderling overleg van 27 augustus 2020 en rekening houdende met de eigen aandelen in bezit van de vennootschap per 31 maart 
2021, ziet de structuur van het aandeelhouderschap van Etn. Fr. Colruyt NV er als volgt uit: 

Aandelen

Familie Colruyt en aanverwanten 79.166.409
Etn. Fr. Colruyt NV (eigen aandelen)(1) 1.368.388
Groep Sofina 3.765.115
Totaal van in overleg handelende personen 84.299.912

(1) Situatie op 31 maart 2021.

De rest van het totaal aantal uitgegeven aandelen (136.154.960 aandelen per 31 maart 2021) zijnde 51.855.048 aandelen of 38,09%, bevindt zich in handen van het publiek. Voor meer 
detail hieromtrent verwijzen we naar het deel Corporate Governance.

22. Winst per aandeel

2020/21 2019/20

Totale bedrijfsactiviteit
Winst van het boekjaar (aandeel van de groep) (in miljoen EUR) 415,3 431,0
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 135.503.424 137.279.011
Winst per aandeel – gewoon en verwaterd (in EUR) 3,06 3,14

Aangezien er voor beide verslagperiodes geen beëindigde bedrijfsactiviteiten zijn, is bovenstaande tabel tevens geldig voor de informatieverschaffing inzake voortgezette activiteiten. 

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen

2020/21 2019/20

Aantal uitstaande aandelen per 1 april 135.632.720 137.856.430
Invloed van kapitaalverhoging 64.241 106.751
Invloed van als winstdeelneming toegekende aandelen - 8.476
Invloed van ingekochte aandelen (193.537) (692.646)
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen per 31 maart 135.503.424 137.279.011
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21. Eigen vermogen

21.1. Kapitaal-management
Het doel van Colruyt Group inzake het beheer van zijn eigen vermogen bestaat erin een gezonde financiële structuur te behouden met een minimale afhankelijkheid van externe 
financiering en bovendien aandeelhouderswaarde te creëren. De Raad van Bestuur streeft ernaar het jaarlijks dividend per aandeel minstens te laten toenemen in verhouding met de 
toename van de groepswinst. De pay-out bedraagt dit boekjaar 48,0%(1). Volgens de statutaire bepalingen is ten minste 90% van de uitkeerbare winst bestemd voor de aandeelhouders 
en ten hoogste 10% voor de bestuurders. Verder tracht Colruyt Group aandeelhouderswaarde te creëren door het inkopen van eigen aandelen. De Raad van Bestuur is door de 
Buitengewone Algemene Vergadering van 10 oktober 2019 gemachtigd om maximum 27.610.418 eigen aandelen van de vennootschap te verwerven. Deze machtiging geldt voor een 
duur van vijf jaar. Betrokkenheid van het personeel bij de groei van Colruyt Group is ook één van de prioriteiten van Colruyt Group, vandaar dat sinds 1987 elk jaar een kapitaalverhoging 
voorbehouden voor het personeel wordt georganiseerd.
(1) Voor meer informatie verwijzen we naar toelichting 21.4 Dividenden.

21.2. Kapitaal
Als gevolg van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 8 oktober 2020 werd het kapitaal verhoogd met 222.372 aandelen; dit komt overeen met een 
kapitaalinbreng van EUR 10,3 miljoen. 

Het kapitaal van de Entiteit per 31 maart 2021 bedraagt EUR 357,4 miljoen verdeeld over 136.154.960 volstorte gewone aandelen zonder nominale waarde. Alle aandelen, behalve deze 
in eigen bezit, zijn winstdelend.

De Raad van Bestuur is gemachtigd om, binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, het kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van in totaal EUR 315,0 miljoen.

De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt overgegaan mogen gebeuren door inbreng in geld of in natura, door omzetting van gelijk welke reserves, door uitgifte 
van converteerbare obligaties, en kunnen in het algemeen op elke wijze plaatsvinden mits de wettelijke voorschriften na te leven. De voorwaarden van de kapitaalverhogingen, waartoe 
krachtens deze machtiging wordt overgegaan, en de rechten en de plichten verbonden aan de nieuwe aandelen worden met naleving van de wettelijke voorschriften door de Raad van 
Bestuur bepaald. 

Deze machtiging is geldig voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van de machtiging verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering in de 
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging kan éénmaal of meer malen, telkens voor maximum vijf jaar verlengd worden door een besluit van de Algemene Vergadering, 
beraadslagend volgens de voorschriften voorzien voor de wijziging van de statuten. De huidige machtiging vervalt in oktober 2021.

21.3. Eigen aandelen
Eigen aandelen worden opgenomen aan de kostprijs van de ingekochte aandelen. Per 31 maart 2021 hield Colruyt Group 1.368.388 eigen aandelen aan; dit vertegenwoordigt 1,01% van 
de uitgegeven aandelen op balansdatum. Voor meer detail omtrent inkoop eigen aandelen verwijzen we naar het deel Corporate Governance.

Bij notariële akte van 8 oktober 2020 heeft de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV 2.500.000 van de ingekochte eigen aandelen vernietigd.

21.4. Dividenden
Op 11 juni 2021 werd een brutodividend van EUR 197,5 miljoen of EUR 1,47 per aandeel voorgesteld door de Raad van Bestuur. Vorig boekjaar bedroeg dit EUR 183,1 miljoen of         
EUR 1,35 per aandeel. Het brutodividend houdt rekening met het aantal eigen aandelen op 11 juni 2021. Het dividend werd niet verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening van het 
boekjaar 2020/21.
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23. Voorzieningen

(in miljoen EUR) Milieurisico’s Overige risico’s Totaal

Langlopende voorzieningen 3,1 22,9 26,0
Kortlopende voorzieningen - 1,0 1,0
Per 31 maart 2021 3,1 23,9 27,0

Per 1 april 2020 4,2 35,2 39,4
Toevoeging 0,7 3,5 4,2
Gebruik (1,6) (1,2) (2,8)
Terugname (0,2) (13,2) (13,4)
Wijziging in consolidatiemethode - (0,4) (0,4)
Per 31 maart 2021 3,1 23,9 27,0

Langlopende voorzieningen 4,1 34,8 38,9
Kortlopende voorzieningen 0,1 0,4 0,5
Per 31 maart 2020 4,2 35,2 39,4

Per 1 april 2019 2,4 24,2 26,6
Toevoeging 2,6 15,3 17,9
Gebruik - (1,8) (1,8)
Terugname (0,8) (2,5) (3,3)
Per 31 maart 2020 4,2 35,2 39,4

De voorziening voor milieurisico’s is voornamelijk aangelegd voor saneringskosten in de tankstationactiviteit DATS 24 alsook voor de sanering van terreinen bij overnames.

De overige voorzieningen bestaan onder andere uit voorzieningen voor hangende geschillen, leegstand, herverzekeringen en garantieverplichtingen. 
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24. Langlopende verplichtingen met betrekking tot personeelsbeloningen

(in miljoen EUR) 31.03.21 31.03.20

Toegezegde-bijdrageregelingen met wettelijk gegarandeerd minimumrendement 115,7 99,6
Vergoedingen in het kader van ‘Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’ 9,2 10,6
Overige vergoedingen na uitdiensttreding 9,5 8,8
Totaal 134,4 119,0

Colruyt Group biedt verscheidene vergoedingen na uitdiensttreding aan. Deze bevatten pensioenplannen en andere regelingen inzake vergoedingen na uitdiensttreding. 
Overeenkomstig IAS 19 ‘Personeelsbeloningen’ worden de vergoedingen na uitdiensttreding ingedeeld als toegezegde-bijdrageregelingen dan wel als toegezegd-pensioenregelingen.

 
24.1. Toegezegde-bijdrageregelingen met wettelijk gegarandeerd minimumrendement
Door de wet op de aanvullende pensioenen (WAP) zijn werkgevers in België verplicht om een minimumrendement te garanderen voor toegezegde-bijdrageregelingen over de duur van 
de loopbaan. Voor bijdragen tot en met 31 december 2015 was dit minimumrendement 3,25% op de werkgeversbijdragen en 3,75% op de werknemersbijdragen. Naar aanleiding van 
een wetswijziging in december 2015 is de te garanderen rentevoet met ingang van 1 januari 2016 variabel op basis van een mechanisme gelinkt aan het rendement van de Belgische 
OLO met een minimum van 1,75% en een maximum van 3,75%. Sinds 2016 is het minimumrendement gelijk aan 1,75%.

Door deze wetswijzigingen, én door het feit dat in de loop van 2016 een duidelijk standpunt is ingenomen door regulatoire instanties, én vermits betrouwbare schattingen kunnen 
gemaakt worden voor deze pensioenplannen, worden de Belgische toegezegde-bijdrageregelingen sinds boekjaar 2016/17 beschouwd als toegezegd-pensioenregelingen. Deze worden 
gewaardeerd onder IAS 19 op basis van de ‘projected unit credit’ methode. 

Het in de geconsolideerde balans opgenomen bedrag dat voortvloeit uit de verplichtingen van de groep met betrekking tot haar toegezegde-bijdrageregelingen met wettelijk 
gegarandeerd minimumrendement ziet er als volgt uit:

(in miljoen EUR) 31.03.21 31.03.20

Contante waarde van de bruto verplichting uit hoofde van toegezegde-bijdrageregelingen met wettelijk gegarandeerd minimumrendement 294,4 264,3
Reële waarde van fondsbeleggingen 178,7 164,7
Tekort/(overschot) voor gefinancierde plannen 115,7 99,6

Totale verplichting voor personeelsbeloningen, waarvan:
Gedeelte opgenomen als langlopende verplichtingen 115,7 99,6
Gedeelte opgenomen als vaste activa - -
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23. Voorzieningen

(in miljoen EUR) Milieurisico’s Overige risico’s Totaal

Langlopende voorzieningen 3,1 22,9 26,0
Kortlopende voorzieningen - 1,0 1,0
Per 31 maart 2021 3,1 23,9 27,0

Per 1 april 2020 4,2 35,2 39,4
Toevoeging 0,7 3,5 4,2
Gebruik (1,6) (1,2) (2,8)
Terugname (0,2) (13,2) (13,4)
Wijziging in consolidatiemethode - (0,4) (0,4)
Per 31 maart 2021 3,1 23,9 27,0

Langlopende voorzieningen 4,1 34,8 38,9
Kortlopende voorzieningen 0,1 0,4 0,5
Per 31 maart 2020 4,2 35,2 39,4

Per 1 april 2019 2,4 24,2 26,6
Toevoeging 2,6 15,3 17,9
Gebruik - (1,8) (1,8)
Terugname (0,8) (2,5) (3,3)
Per 31 maart 2020 4,2 35,2 39,4

De voorziening voor milieurisico’s is voornamelijk aangelegd voor saneringskosten in de tankstationactiviteit DATS 24 alsook voor de sanering van terreinen bij overnames.

De overige voorzieningen bestaan onder andere uit voorzieningen voor hangende geschillen, leegstand, herverzekeringen en garantieverplichtingen. 
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De evolutie in de contante waarde van de bruto verplichtingen uit hoofde van toegezegde-bijdrageregelingen met wettelijk gegarandeerd minimumrendement is als volgt:

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Per 1 april 264,3 269,5
Aan het boekjaar toegerekende pensioenkosten 16,9 18,7
Rentekosten 4,6 3,4
Ervaringsaanpassingen (2,7) (5,1)
Wijziging van financiële assumpties 26,6 (17,1)
Wijziging van demografische assumpties (10,2) -
Pensioenbetalingen uit het plan (6,2) (6,4)
Bijdragen door deelnemers 3,7 3,6
Betaalde onkosten en belastingen (2,6) (2,3)
Per 31 maart 294,4 264,3

De fondsbeleggingen (EUR 178,7 miljoen) bestaan volledig uit beleggingen in verzekeringscontracten. 

De evolutie in de reële waarde van de fondsbeleggingen is als volgt: 

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Per 1 april 164,7 153,9
Werkgeversbijdragen 18,1 16,7
Rentebaten 3,2 2,2
Rendement op fondsbeleggingen (2,2) (3,0)
Pensioenbetalingen uit het plan (6,2) (6,4)
Bijdragen door deelnemers 3,7 3,6
Betaalde onkosten en belastingen (2,6) (2,3)
Per 31 maart 178,7 164,7
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De bedragen die zijn opgenomen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening en in het geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van deze 
toegezegde-bijdrageregelingen met wettelijk gegarandeerd minimumrendement zijn de volgende:

(in miljoen EUR) 31.03.21 31.03.20

Totaal aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten(1) 16,9 18,7
Nettorente(2) 1,4 1,2
Componenten die zijn geboekt in de winst- en verliesrekening 18,3 19,9

Ervaringsaanpassingen (2,7) (5,1)
Wijziging van financiële assumpties 26,6 (17,1)
Wijziging van demografische assumpties (10,2) -
Rendement op fondsbeleggingen 2,2 3,0
Componenten die zijn geboekt in niet-gerealiseerde resultaten 15,9 (19,2)

(1) In de geconsolideerde winst- en verliesrekening inbegrepen in ‘Personeelsbeloningen.’
(2) In de geconsolideerde winst- en verliesrekening inbegrepen in ‘Netto financieel resultaat.’

De voornaamste actuariële veronderstellingen die gebruikt werden bij het berekenen van de verplichtingen inzake toegezegde-bijdrageregelingen met wettelijk gegarandeerd 
minimumrendement kunnen als volgt samengevat worden: 
• discontovoet: : 0,95% t.o.v. 1,75% vorig boekjaar; 
• prijsinflatie: 1,80% (identiek aan vorig boekjaar); 
• salarisinflatie: 2,30% (identiek aan vorig boekjaar).

Omschrijving van de belangrijkste risico’s

Colruyt Group wordt door haar toegezegd–pensioenregelingen blootgesteld aan een aantal risico’s, waarvan de meest belangrijke hieronder toegelicht worden:

Volatiliteit van de fondsbeleggingen – investeringsrisico

De pensioenverplichtingen worden berekend aan de hand van een discontovoet bepaald op basis van kwaliteitsvolle bedrijfsrendementen. Indien de fondsbeleggingen dit rendement 
niet halen, kan de toegezegd-pensioenverplichting in hoofde van Colruyt Group toenemen. Colruyt Group reduceert het investeringsrisico door te investeren in verzekeringscontracten 
in plaats van eigenvermogensinstrumenten.

Interestrisico

Een daling in de rendementen zullen de pensioenverplichtingen doen toenemen, hoewel dit deels zal gecompenseerd worden door een toename in de waarde van obligaties 
aangehouden door de pensioenplannen.

Levensverwachting

Het merendeel van de pensioenverplichtingen zijn voordelen die bij leven aan de deelnemer worden verstrekt. Een toename van de levensverwachting zal bijgevolg leiden tot een 
toename van de pensioenverplichtingen.

Salarisverwachting

De reële waarde van de pensioenverplichtingen is berekend op basis van het huidige en het geschatte toekomstig salaris van de deelnemers in de pensioenplannen. Bijgevolg zal een 
toename in het salaris van de deelnemers in het pensioenplan resulteren in een verhoging van de pensioenverplichtingen.

FINANCIEEL VERSLAG  |  Geconsolideerde rekeningen • Verklaring • Verslag van de commissaris • Toelichtingen • Definities264

De evolutie in de contante waarde van de bruto verplichtingen uit hoofde van toegezegde-bijdrageregelingen met wettelijk gegarandeerd minimumrendement is als volgt:

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Per 1 april 264,3 269,5
Aan het boekjaar toegerekende pensioenkosten 16,9 18,7
Rentekosten 4,6 3,4
Ervaringsaanpassingen (2,7) (5,1)
Wijziging van financiële assumpties 26,6 (17,1)
Wijziging van demografische assumpties (10,2) -
Pensioenbetalingen uit het plan (6,2) (6,4)
Bijdragen door deelnemers 3,7 3,6
Betaalde onkosten en belastingen (2,6) (2,3)
Per 31 maart 294,4 264,3

De fondsbeleggingen (EUR 178,7 miljoen) bestaan volledig uit beleggingen in verzekeringscontracten. 

De evolutie in de reële waarde van de fondsbeleggingen is als volgt: 

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Per 1 april 164,7 153,9
Werkgeversbijdragen 18,1 16,7
Rentebaten 3,2 2,2
Rendement op fondsbeleggingen (2,2) (3,0)
Pensioenbetalingen uit het plan (6,2) (6,4)
Bijdragen door deelnemers 3,7 3,6
Betaalde onkosten en belastingen (2,6) (2,3)
Per 31 maart 178,7 164,7
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24.2. Vergoedingen in het kader van het ‘Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Per 1 april 10,6 18,9
Toevoeging(1) 0,5 0,9
Gebruik (1,0) (1,3)
Nettorente(2) 0,1 0,3
Ervaringsaanpassingen(3) (0,7) -
Wijziging van financiële assumpties(3) 0,7 (0,4)
Wijziging van demografische assumpties(3) (1,0) (7,8)
Per 31 maart 9,2 10,6

(1) In de geconsolideerde winst- en verliesrekening inbegrepen in ‘Personeelsbeloningen.’
(2) In de geconsolideerde winst- en verliesrekening inbegrepen in ‘Netto financieel resultaat.’
(3) In het geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten.

De mogelijkheid tot vervroegde uitdiensttreding, zoals die binnen Colruyt Group geldt voor personeelsleden van de Belgische ondernemingen, is gebaseerd op het in België geldende 
‘Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’. De waarderingsregels voor de verplichtingen en kosten uit hoofde van dit stelsel zijn opgenomen in de toelichting 1.4. Andere 
grondslagen van financiële verslaggeving.

Colruyt Group herziet de langetermijnassumpties met betrekking tot de verplichtingen uit hoofde van dit stelsel op regelmatige basis. Voor dit jaar hanteert de groep volgende 
parameters: 
• discontovoet: 1,20% t.o.v. 1,80% vorig boekjaar; 
• salarisinflatie: 2,30% (identiek aan vorig boekjaar).

De gewogen gemiddelde duurtijd van de verplichting voor de vergoedingen in het kader van het ‘Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’ is 15,78 jaar t.o.v. 17,20 jaar in het 
voorgaande jaar.

24.3. Overige vergoedingen na uitdiensttreding

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Per 1 april 8,8 8,7
Toevoeging(1) 1,0 0,9
Gebruik (0,5) (0,5)
Nettorente(2) 0,2 0,1
Rendement op fondsbeleggingen(3) - (0,1)
Ervaringsaanpassingen(3) (0,4) 0,1
Wijziging van financiële assumpties(3) 0,8 (0,4)
Wijziging van demografische assumpties(3) (0,4) -
Per 31 maart 9,5 8,8

(1) In de geconsolideerde winst- en verliesrekening inbegrepen in ‘Personeelsbeloningen’.
(2) In de geconsolideerde winst- en verliesrekening inbegrepen in ‘Netto financieel resultaat’.
(3) In het geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten.
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Andere vergoedingen te betalen bij pensionering omvatten onder andere anciënniteitspremies (Belgische vennootschappen) en wettelijk vastgelegde vergoedingen (Franse en Indische 
vennootschappen).

Voor de anciënniteitspremies (Belgische vennootschappen) hanteert Colruyt Group de volgende parameters: 
• discontovoet: 1,10% t.o.v. 1,75% vorig boekjaar; 
• salarisinflatie: 2,30% (identiek aan vorig boekjaar).

Voor de wettelijk vastgelegde vergoedingen worden de volgende parameters gebruikt: 
 
Franse vennootschappen: 
• discontovoet: 1,15% t.o.v. 1,75% vorig boekjaar; 
• salarisinflatie: 1,75% (identiek aan vorig boekjaar).

Indische vennootschappen: 
• discontovoet: 6,80% (identiek aan vorig boekjaar); 
• salarisinflatie: 10,00% (identiek aan vorig boekjaar).

 
Wijzigingen in de belangrijkste assumpties beïnvloeden de verplichtingen met betrekking tot personeelsbeloningen van de groep als volgt: 

(in miljoen EUR)

Toegezegde-bijdrageregelingen 
met wettelijk gegarandeerd 

minimumrendement

Vergoedingen in het kader van 
‘Stelsel van werkloosheid met 

bedrijfstoeslag’

Anciënniteitspremies 
(Belgische vennootschappen)

Wettelijk vastgelegde 
vergoedingen (Franse & 

Indische vennootschappen)

31.03.21 31.03.20 31.03.21 31.03.20 31.03.21 31.03.20 31.03.21 31.03.20
Basisscenario 115,7 99,6 9,2 10,6 4,1 3,8 5,4 5,0
Discontovoet + 0,5% 94,8 78,2 8,6 9,7 3,8 3,6 5,0 4,6
Discontovoet - 0,5% 139,0 118,6 9,9 11,5 4,4 4,1 5,9 5,5
Salarisinflatie + 0,5% 124,3 120,6 9,9 11,5 4,1 3,8 5,9 5,4
Salarisinflatie - 0,5% 107,7 80,3 8,2 9,7 4,1 3,8 5,1 4,7

Bovenstaande zijn zuiver hypothetische wijzigingen van individuele veronderstellingen waarbij alle andere veronderstellingen constant worden gehouden: economische factoren en 
hun wijzigingen zullen dikwijls tegelijkertijd meerdere veronderstellingen beïnvloeden en de impact van wijzigingen van de veronderstellingen is niet lineair. Bijgevolg is bovenstaande 
informatie niet noodzakelijk een redelijke weergave van toekomstige resultaten.
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24.2. Vergoedingen in het kader van het ‘Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Per 1 april 10,6 18,9
Toevoeging(1) 0,5 0,9
Gebruik (1,0) (1,3)
Nettorente(2) 0,1 0,3
Ervaringsaanpassingen(3) (0,7) -
Wijziging van financiële assumpties(3) 0,7 (0,4)
Wijziging van demografische assumpties(3) (1,0) (7,8)
Per 31 maart 9,2 10,6

(1) In de geconsolideerde winst- en verliesrekening inbegrepen in ‘Personeelsbeloningen.’
(2) In de geconsolideerde winst- en verliesrekening inbegrepen in ‘Netto financieel resultaat.’
(3) In het geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten.

De mogelijkheid tot vervroegde uitdiensttreding, zoals die binnen Colruyt Group geldt voor personeelsleden van de Belgische ondernemingen, is gebaseerd op het in België geldende 
‘Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’. De waarderingsregels voor de verplichtingen en kosten uit hoofde van dit stelsel zijn opgenomen in de toelichting 1.4. Andere 
grondslagen van financiële verslaggeving.

Colruyt Group herziet de langetermijnassumpties met betrekking tot de verplichtingen uit hoofde van dit stelsel op regelmatige basis. Voor dit jaar hanteert de groep volgende 
parameters: 
• discontovoet: 1,20% t.o.v. 1,80% vorig boekjaar; 
• salarisinflatie: 2,30% (identiek aan vorig boekjaar).

De gewogen gemiddelde duurtijd van de verplichting voor de vergoedingen in het kader van het ‘Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’ is 15,78 jaar t.o.v. 17,20 jaar in het 
voorgaande jaar.

24.3. Overige vergoedingen na uitdiensttreding

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Per 1 april 8,8 8,7
Toevoeging(1) 1,0 0,9
Gebruik (0,5) (0,5)
Nettorente(2) 0,2 0,1
Rendement op fondsbeleggingen(3) - (0,1)
Ervaringsaanpassingen(3) (0,4) 0,1
Wijziging van financiële assumpties(3) 0,8 (0,4)
Wijziging van demografische assumpties(3) (0,4) -
Per 31 maart 9,5 8,8

(1) In de geconsolideerde winst- en verliesrekening inbegrepen in ‘Personeelsbeloningen’.
(2) In de geconsolideerde winst- en verliesrekening inbegrepen in ‘Netto financieel resultaat’.
(3) In het geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten.
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25. Rentedragende verplichtingen

25.1. Termijnen en terugbetalingsschema

(in miljoen EUR) < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar Totaal

Leaseverplichtingen en gelijkaardige verplichtingen 41,2 126,7 74,9 242,8
Bankleningen 189,3 31,9 - 221,2
Totaal per 31 maart 2021 230,5 158,6 74,9 464,0

Financiële leaseverplichtingen en gelijkaardige verplichtingen 26,5 81,9 49,9 158,3
Bankleningen 1,5 3,7 1,9 7,1
Totaal per 31 maart 2020 28,0 85,6 51,8 165,4

De rentedragende verplichtingen bestaan voornamelijk uit leaseverplichtingen en bankleningen. De toename ten opzichte van vorige verslagperiode is het gevolg van de opname  
van kortetermijnfinancieringen en de integrale consolidatie van The Fashion Society.

 

25.2. Terugbetalingsschema leaseverplichtingen

(in miljoen EUR) 31.03.21 31.03.20

< 1 jaar 43,5 28,1
1-5 jaar 132,9 86,9
> 5 jaar 77,5 53,1
Totaal niet-verdisconteerde leasebetalingen 253,9 168,1

 

25.3. Terugbetalingsschema bankleningen en overige

(in miljoen EUR)
Totaal Rente Hoofdsom Totaal Rente Hoofdsom

31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.20 31.03.20 31.03.20
< 1 jaar 189,5 0,2 189,3 1,7 0,2 1,5
1-5 jaar 32,4 0,5 31,9 4,2 0,5 3,7
> 5 jaar - - - 2,3 0,4 1,9
Totaal 221,9 0,7 221,2 8,2 1,1 7,1
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26.  Handelsschulden, verplichtingen  
m.b.t. personeelsbeloningen en overige verplichtingen

(in miljoen EUR) 31.03.21 31.03.20

Handelsschulden (langlopend) 1,6 1,5
Totaal handelsschulden (langlopend) 1,6 1,5
Overige verplichtingen (langlopend) 14,8 0,7
Totaal overige verplichtingen (langlopend) 14,8 0,7
Handelsschulden 1.286,5 1.208,3
Ontvangen waarborgen en voorschotten op bestellingen 32,8 29,0
Totaal handelsschulden (kortlopend) 1.319,3 1.237,3
Kortlopende verplichtingen met betrekking tot personeelsbeloningen 539,8 488,4
BTW, accijnzen en overige operationele taksen 58,0 56,4
Dividenden 0,6 0,5
Over te dragen opbrengsten en toe te rekenen kosten 9,9 11,1
Afgeleide financiële instrumenten - kasstroomafdekkingsinstrumenten 0,3 -
Overige 5,1 4,4
Totaal verplichtingen m.b.t. personeelsbeloningen en overige verplichtingen (kortlopend) 613,7 560,8

Termijnen en terugbetalingsschema

(in miljoen EUR) < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar Totaal

Handelsschulden (langlopend) - 0,7 0,9 1,6
Overige verplichtingen (langlopend) - 14,8 - 14,8
Handelsschulden (kortlopend) 1.319,3 - - 1.319,3
Verplichtingen met betrekking tot personeelsbeloningen en overige verplichtingen (kortlopend) 613,7 - - 613,7
Totaal per 31 maart 2021 1.933,0 15,5 0,9 1.949,4

Handelsschulden (langlopend) - 0,9 0,6 1,5
Overige verplichtingen (langlopend) - 0,7 - 0,7
Handelsschulden (kortlopend) 1.237,3 - - 1.237,3
Verplichtingen met betrekking tot personeelsbeloningen en overige verplichtingen (kortlopend) 560,8 - - 560,8
Totaal per 31 maart 2020 1.798,1 1,6 0,6 1.800,3

FINANCIEEL VERSLAG  |  Geconsolideerde rekeningen • Verklaring • Verslag van de commissaris • Toelichtingen • Definities268

25. Rentedragende verplichtingen

25.1. Termijnen en terugbetalingsschema

(in miljoen EUR) < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar Totaal

Leaseverplichtingen en gelijkaardige verplichtingen 41,2 126,7 74,9 242,8
Bankleningen 189,3 31,9 - 221,2
Totaal per 31 maart 2021 230,5 158,6 74,9 464,0

Financiële leaseverplichtingen en gelijkaardige verplichtingen 26,5 81,9 49,9 158,3
Bankleningen 1,5 3,7 1,9 7,1
Totaal per 31 maart 2020 28,0 85,6 51,8 165,4

De rentedragende verplichtingen bestaan voornamelijk uit leaseverplichtingen en bankleningen. De toename ten opzichte van vorige verslagperiode is het gevolg van de opname  
van kortetermijnfinancieringen en de integrale consolidatie van The Fashion Society.

 

25.2. Terugbetalingsschema leaseverplichtingen

(in miljoen EUR) 31.03.21 31.03.20

< 1 jaar 43,5 28,1
1-5 jaar 132,9 86,9
> 5 jaar 77,5 53,1
Totaal niet-verdisconteerde leasebetalingen 253,9 168,1

 

25.3. Terugbetalingsschema bankleningen en overige

(in miljoen EUR)
Totaal Rente Hoofdsom Totaal Rente Hoofdsom

31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.20 31.03.20 31.03.20
< 1 jaar 189,5 0,2 189,3 1,7 0,2 1,5
1-5 jaar 32,4 0,5 31,9 4,2 0,5 3,7
> 5 jaar - - - 2,3 0,4 1,9
Totaal 221,9 0,7 221,2 8,2 1,1 7,1

FINANCIEEL VERSLAG  |  Geconsolideerde rekeningen • Verklaring • Verslag van de commissaris • Toelichtingen • Definities



270

27. Risicobeheer

27.1. Risico’s verbonden aan financiële instrumenten

A. Valutarisico
De operationele entiteiten van Colruyt Group bevinden zich in de eurozone, met uitzondering van de activiteiten in India, Hongkong en Afrika.

De omrekeningsrisico’s bij de consolidatie van de opbrengsten en kosten van dochterondernemingen die niet in euro rapporteren worden niet ingedekt.

Verder loopt Colruyt Group een transactioneel valutarisico op aankopen verricht in vreemde valuta. Colruyt Group gebruikt afgeleide financiële instrumenten om haar blootstelling aan 
dit type valutarisico en aan bepaalde inflatierisico’s te beperken, zonder speculatieve doeleinden.

Wisselkoersresultaten worden bij afwikkeling van aankopen in vreemde valuta rechtstreeks in de winst- en verliesrekening opgenomen.

De blootstelling van Colruyt Group aan wisselkoersschommelingen is gebaseerd op volgende posities in vreemde valuta:

(in miljoen EUR)
Netto positie

31.03.21 31.03.20
EUR/INR 0,9 0,4
USD/EUR (0,2) (1,8)
CAD/EUR - (0,1)
NZD/EUR (0,1) -
Totaal 0,6 (1,5)

De netto posities van de valuta zijn vóór eliminaties van intragroepsverrichtingen. Een positief bedrag betekent dat ondernemingen van Colruyt Group een netto vordering hebben in de 
eerste valuta. De tweede munt van het paar is de functionele valuta van de betreffende ondernemingen van Colruyt Group.

De invloed van de koerswijzigingen ten opzichte van de euro is relatief beperkt. 

B. Renterisico
Gezien de beperkte omvang van langlopende leningen en leaseverplichtingen op de balans dekt Colruyt Group zijn renterisico niet af. 

Op 31 maart 2021 was het totaal bedrag aan bank- en overige leningen EUR 221,2 miljoen (lang- en kortlopend samen) of 4,3% van het balanstotaal (EUR 7,1 miljoen op 31 maart 
2020) en 78,1% van de nettogeldmiddelen en kasequivalenten. In 2020/21 werd een kortetermijnfinanciering opgenomen voor een bedrag van EUR 176,7 miljoen, terwijl er geen 
kortetermijnfinanciering werd opgenomen in 2019/20. Deze leningen hebben voornamelijk een vaste rentevoet. 

De leaseverplichtingen van Colruyt Group bedragen EUR 242,8 miljoen in het huidige boekjaar, terwijl deze slechts EUR 158,3 miljoen bedroegen in het vorige boekjaar. De toename in 
de leaseverplichtingen is voornamelijk te verklaren door de integrale consolidatie van The Fashion Society NV vanaf boekjaar 2020/21. De leaseverplichtingen worden onder IFRS 16 
opgenomen met een vaste rentevoet.

Een wijziging in de rentevoeten zou geen materiële impact hebben op de gerealiseerde resultaten of de toekomstige kasstromen van Colruyt Group.
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C. Kredietrisico
Het kredietrisico met betrekking tot handelsvorderingen is beperkt, gezien het grote aantal retailklanten van Colruyt Group dat contant betaalt. Het grootste deel van de openstaande 
vorderingen van Colruyt Group situeert zich binnen de groothandelactiviteit, waar Colruyt Group aan zijn klanten de voor de sector gebruikelijke betalingstermijnen toestaat. De risico’s 
worden zo goed mogelijk beperkt door een regelmatige opvolging van de kredietwaardigheid van de groothandelklanten of zelfstandige ondernemers waaraan geleverd wordt. Waar 
nodig vraagt Colruyt Group bankwaarborgen. Het kredietrisico is gespreid over een relatief groot aantal klanten. Solucious NV heeft zijn kredietrisico ingedekt door het afsluiten van een 
kredietverzekering.

Van bepaalde klanten worden buitenbalansbankwaarborgen ontvangen ter zekerheidsstelling van de invorderbaarheid van de vorderingen van Colruyt Group. Voor de huidige 
verslagperiode geldt dat niet-geboekte bankwaarborgen werden ontvangen van diverse klanten die een totale schuld hadden openstaan ten belope van EUR 29,6 miljoen (vergelijkende 
verslagperiode EUR 34,4 miljoen). De invorderbaarheid van dit openstaand saldo werd, via de dekking door bankwaarborgen, in zekerheid gesteld voor een bedrag van EUR 24,9 miljoen 
(vergelijkende verslagperiode EUR 28,0 miljoen).

Colruyt Group maakt voor de berekening van de verwachte kredietverliezen, onder IFRS 9 ‘Financiële instrumenten’, gebruik van:  
- de vereenvoudigde benadering op basis van een provisiematrix; en 
- de algemene benadering waarbij kredietverliezen bepaald worden op het niveau van de individuele vordering.  
De keuze is afhankelijk van specifieke omstandigheden. 

D. Liquiditeitsrisico
Finco NV en Finco France SAS fungeren als een financiële coördinator voor Colruyt Group en zorgen ervoor dat alle entiteiten van Colruyt Group steeds over de nodige financiële 
middelen kunnen beschikken. Finco NV en Finco France SAS passen een systeem van cashpooling toe waarbij een overschot aan geldmiddelen en kasequivalenten bij bedrijven van 
Colruyt Group wordt gebruikt om het tekort bij andere aan te zuiveren. Finco NV en Finco France SAS zorgen ook voor de belegging van de geldmiddelen en kasequivalenten van Colruyt 
Group. Finco NV en Finco France SAS volgen via kasstroomprognoses voortdurend de liquiditeitspositie van Colruyt Group op. Colruyt Group diende de afgelopen jaren nagenoeg geen 
beroep te doen op externe financiering.

E. Overig marktrisico
De herverzekeringsmaatschappij van Colruyt Group, Locré SA, beheert een portefeuille van effecten (vastrentende effecten en aandelen). Deze wordt aangehouden ter dekking van het 
herverzekeringsrisico. De totale waarde van de financiële activa op korte termijn van Colruyt Group bedraagt op 31 maart 2021 EUR 36,4 miljoen (EUR 27,8 miljoen per 31 maart 2020); 
EUR 27,0 miljoen hiervan zit in de beleggingsportefeuille bij Locré SA (EUR 23,3 miljoen per 31 maart 2020). Schommelingen van beurskoersen en andere marktparameters kunnen 
bijgevolg een impact hebben op het financieel resultaat van Colruyt Group. In totaal werd voor het huidige boekjaar een netto opwaardering van EUR 2,7 miljoen (vorige verslagperiode 
een netto afwaardering van EUR -1,3 miljoen) geboekt.

De verhouding van de beleggingsportefeuille op korte termijn tot de nettogeldmiddelen en kasequivalenten van Colruyt Group bedraagt 12,8% (vorige verslagperiode 10,6%).

F. Financiële activa en verplichtingen per categorie en per klasse
In overeenstemming met IFRS 7 ‘Financiële Instrumenten: Informatieverschaffing’ en IFRS 13 ‘Waardering tegen reële waarde’ worden financiële instrumenten aan reële waarde 
ingedeeld in een reëlewaardehiërarchie.
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De reëlewaardehiërarchie is gebaseerd op gegevens ter waardering van financiële activa en verplichtingen op waarderingsdatum. Het onderscheid tussen de drie niveaus is het 
volgende: 
•  Niveau 1: de gegevens die worden gebruikt in het kader van de waarderingsmethodologie zijn officieel genoteerde (niet-aangepaste) marktprijzen voor identieke activa en passiva in 

een actieve markt.
•  Niveau 2: de reële waarde van financiële instrumenten die niet verhandeld worden op een actieve markt wordt bepaald aan de hand van waardebepalingstechnieken. Deze technieken 

maken zoveel mogelijk gebruik van waarneembare marktgegevens, wanneer beschikbaar, en steunen zo weinig mogelijk op entiteit-specifieke schattingen. 
•  Niveau 3: financiële instrumenten waarvan de reële waarde wordt bepaald met waarderingstechnieken waarvan sommige parameters berusten op niet-waarneembare 

marktgegevens.

Voor de bedragen opgenomen onder ‘Geamortiseerde kostprijs’ kunnen we besluiten dat in de meeste gevallen de boekwaarde gelijk is aan de reële waarde omwille van de aard van 
het instrument of omwille van het kortetermijnkarakter. De gevallen waar de geamortiseerde kostprijs afwijkt van de reële waarde zijn niet materieel. 
 
Voor de bedragen opgenomen onder ‘Waardering aan reële waarde’ verwijzen we naar toelichting 14. Financiële activa waar omschreven wordt hoe deze reële waarde werd bepaald. 
 
Op 12 juni 2020 heeft Colruyt Group ingetekend op een eerste tranche converteerbare obligaties met een looptijd van 24 maanden, uitgegeven door de geassocieerde onderneming 
Virya Energy NV voor een bedrag van EUR 63,9 miljoen. Op 15 januari 2021 werd dit bedrag verhoogd naar EUR 97,4 miljoen door het intekenen op een tweede tranche converteerbare 
obligaties met dezelfde vervaldatum als de eerste tranche, zijnde 12 juni 2022. De boekwaarde van EUR 95,0 miljoen komt overeen met de conversieprijs en weerspiegelt de reële 
waarde op 31 maart 2021. Dit samengesteld instrument wordt gewaardeerd aan reële waarde en opgenomen onder de categorie ‘Financiële activa aan reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen via winst- en verliesrekening’.

De financiële activa, geclassificeerd onder niveau 3, omvatten naast de converteerbare obligaties van Virya Energy NV onder meer de deelneming in de portefeuillemaatschappij 
Sofindev IV NV, de deelnemingen in de investeringsfondsen Good Harvest Belgium I SRL en Blue Horizon Ventures I SCSp RAIF en de deelneming in North Sea Wind CV, waarin Colruyt 
Group geen invloed van betekenis heeft.

De begin- en eindbalans voor de financiële activa geclassificeerd onder niveau 3 kunnen als volgt gereconcilieerd worden:  

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Per 1 april 14,5 8,9
Verwervingen 97,9 -
Kapitaalverhogingen 0,3 3,1
Kapitaalverminderingen (3,5) -
Aanpassing aan de reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten 2,8 2,5
Verkopen (0,4) -
Per 31 maart 111,6 14,5

 
 

27.2. Overige risico’s

A. COVID-19 gezondheidscrisis
Sinds het einde van boekjaar 2019/20 kent Colruyt Group diverse impacten als gevolg van de COVID-19 gezondheidscrisis. Bepaalde rubrieken van de resultatenrekening (met name 
omzet, brutowinst, diensten en diverse goederen, personeelsbeloningen en aandeel in het resultaat van deelnemingen) werden significant beïnvloed door de COVID-19 crisis. De 
COVID-19 impact kon evenwel niet op een eenduidige manier afgezonderd worden. 

De voedingswinkels verwerkten hogere volumes wat, zowel eind 2019/20 als in 2020/21, de omzet positief beïnvloedde. Als gevolg van de COVID-19 crisis werden alle niet-essentiële 
winkels in België, waaronder ook de non-food winkels van de groep (Dreamland, Dreambaby, The Fashion Society NV en Bike Republic), tijdelijk verplicht gesloten (van 18 maart tot en 
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(in miljoen EUR)

Waardering aan reële waarde

Geamortiseerde 
kostprijs

Officiële 
noteringen

Niveau 1

Waarneembare 
marktprijzen

Niveau 2

Niet-
waarneembare 

marktprijzen
Niveau 3 Totaal

Financiële activa aan reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen via niet-gerealiseerde resultaten
Aandelen - - - 16,5 16,5
Kasstroomafdekkingsinstrumenten - - 3,3 - 3,3
Financiële activa aan reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen via winst- en verliesrekening
Aandelen - 10,9 - 0,1 11,0
Vastrentende effecten - 16,1 - - 16,1
Samengestelde instrumenten - - - 95,0 95,0
Financiële activa aan geamortiseerde kostprijs
Termijndeposito's 6,1 - - - 6,1
Vorderingen 663,5 - - - 663,5
Geldmiddelen en kasequivalenten 284,5 - - - 284,5
Totaal per 31 maart 2021 954,1 27,0 3,3 111,6 1.096,0
Financiële verplichtingen
Rentedragende en overige verplichtingen 480,3 - - - 480,3
Handelsschulden 1.319,3 - - - 1.319,3
Kasstroomafdekkingsinstrumenten - 0,3 0,3
Opgenomen kaskredieten 1,2 - - - 1,2
Totaal per 31 maart 2021 1.800,8 - 0,3 - 1.801,1
Financiële activa aan reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen via niet-gerealiseerde resultaten
Aandelen - - - 14,0 14,0
Kasstroomafdekkingsinstrumenten 0,2 0,2
Financiële activa aan reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen via winst- en verliesrekening
Aandelen - 8,5 - 0,5 9,0
Vastrentende effecten - 14,8 - - 14,8
Financiële activa aan geamortiseerde kostprijs
Termijndeposito’s 4,3 - - - 4,3
Vorderingen 636,3 - - - 636,3
Geldmiddelen en kasequivalenten 263,8 - - - 263,8
Totaal per 31 maart 2020 904,4 23,3 0,2 14,5 942,4
Financiële verplichtingen
Rentedragende en overige verplichtingen 167,6 - - - 167,6
Handelsschulden 1.237,3 - - - 1.273,3
Opgenomen kaskredieten 0,5 - - - 0,5
Totaal per 31 maart 2020 1.405,4 - - - 1.405,4
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De reëlewaardehiërarchie is gebaseerd op gegevens ter waardering van financiële activa en verplichtingen op waarderingsdatum. Het onderscheid tussen de drie niveaus is het 
volgende: 
•  Niveau 1: de gegevens die worden gebruikt in het kader van de waarderingsmethodologie zijn officieel genoteerde (niet-aangepaste) marktprijzen voor identieke activa en passiva in 

een actieve markt.
•  Niveau 2: de reële waarde van financiële instrumenten die niet verhandeld worden op een actieve markt wordt bepaald aan de hand van waardebepalingstechnieken. Deze technieken 

maken zoveel mogelijk gebruik van waarneembare marktgegevens, wanneer beschikbaar, en steunen zo weinig mogelijk op entiteit-specifieke schattingen. 
•  Niveau 3: financiële instrumenten waarvan de reële waarde wordt bepaald met waarderingstechnieken waarvan sommige parameters berusten op niet-waarneembare 

marktgegevens.

Voor de bedragen opgenomen onder ‘Geamortiseerde kostprijs’ kunnen we besluiten dat in de meeste gevallen de boekwaarde gelijk is aan de reële waarde omwille van de aard van 
het instrument of omwille van het kortetermijnkarakter. De gevallen waar de geamortiseerde kostprijs afwijkt van de reële waarde zijn niet materieel. 
 
Voor de bedragen opgenomen onder ‘Waardering aan reële waarde’ verwijzen we naar toelichting 14. Financiële activa waar omschreven wordt hoe deze reële waarde werd bepaald. 
 
Op 12 juni 2020 heeft Colruyt Group ingetekend op een eerste tranche converteerbare obligaties met een looptijd van 24 maanden, uitgegeven door de geassocieerde onderneming 
Virya Energy NV voor een bedrag van EUR 63,9 miljoen. Op 15 januari 2021 werd dit bedrag verhoogd naar EUR 97,4 miljoen door het intekenen op een tweede tranche converteerbare 
obligaties met dezelfde vervaldatum als de eerste tranche, zijnde 12 juni 2022. De boekwaarde van EUR 95,0 miljoen komt overeen met de conversieprijs en weerspiegelt de reële 
waarde op 31 maart 2021. Dit samengesteld instrument wordt gewaardeerd aan reële waarde en opgenomen onder de categorie ‘Financiële activa aan reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen via winst- en verliesrekening’.

De financiële activa, geclassificeerd onder niveau 3, omvatten naast de converteerbare obligaties van Virya Energy NV onder meer de deelneming in de portefeuillemaatschappij 
Sofindev IV NV, de deelnemingen in de investeringsfondsen Good Harvest Belgium I SRL en Blue Horizon Ventures I SCSp RAIF en de deelneming in North Sea Wind CV, waarin Colruyt 
Group geen invloed van betekenis heeft.

De begin- en eindbalans voor de financiële activa geclassificeerd onder niveau 3 kunnen als volgt gereconcilieerd worden:  

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Per 1 april 14,5 8,9
Verwervingen 97,9 -
Kapitaalverhogingen 0,3 3,1
Kapitaalverminderingen (3,5) -
Aanpassing aan de reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten 2,8 2,5
Verkopen (0,4) -
Per 31 maart 111,6 14,5

 
 

27.2. Overige risico’s

A. COVID-19 gezondheidscrisis
Sinds het einde van boekjaar 2019/20 kent Colruyt Group diverse impacten als gevolg van de COVID-19 gezondheidscrisis. Bepaalde rubrieken van de resultatenrekening (met name 
omzet, brutowinst, diensten en diverse goederen, personeelsbeloningen en aandeel in het resultaat van deelnemingen) werden significant beïnvloed door de COVID-19 crisis. De 
COVID-19 impact kon evenwel niet op een eenduidige manier afgezonderd worden. 

De voedingswinkels verwerkten hogere volumes wat, zowel eind 2019/20 als in 2020/21, de omzet positief beïnvloedde. Als gevolg van de COVID-19 crisis werden alle niet-essentiële 
winkels in België, waaronder ook de non-food winkels van de groep (Dreamland, Dreambaby, The Fashion Society NV en Bike Republic), tijdelijk verplicht gesloten (van 18 maart tot en 
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In de winst- en verliesrekening worden huur en huurgerelateerde lasten voor roerende goederen opgenomen ten belope van EUR 18,7 miljoen (vorige verslagperiode EUR 15,8 miljoen). 
Deze huurlasten vloeien voornamelijk voort uit opzegbare overeenkomsten die niet voldoen aan de definitie van een leaseovereenkomst.

De verplichtingen inzake de aankopen van vaste activa ten belope van EUR 64,5 miljoen (vorige verslagperiode EUR 58,4 miljoen) omvatten voornamelijk contractuele verbintenissen 
voor de verwerving van terreinen en gebouwen. 

De verplichtingen tot aankoop van handelsgoederen ten belope van EUR 191,0 miljoen (vorige verslagperiode EUR 146,3 miljoen) resulteren uit met leveranciers afgesloten 
termijncontracten, die voor Colruyt Group als doel hebben een voldoende bevoorrading inzake bepaalde handelsgoederen te verzekeren, alsook aankoopverplichtingen met betrekking 
tot elektriciteit en groenestroomcertificaten, en de aankoopverplichtingen van kledingcollecties bij The Fashion Society NV.

Onder de lijn ‘Andere verplichtingen’ worden verplichtingen voortvloeiend uit diverse niet-opzegbare afgesloten termijncontracten inzake ICT-dienstverlening (voornamelijk voor 
onderhoud en ontwikkeling van software) opgenomen voor EUR 19,9 miljoen (vorige verslagperiode EUR 22,2 miljoen).

Naast de verplichtingen heeft Colruyt Group eveneens bepaalde rechten, die niet opgenomen zijn in de balans. Occasioneel verhuurt Colruyt Group bepaalde onroerende goederen op 
basis van leaseovereenkomsten.

De te ontvangen bedragen inzake deze rechten zijn als volgt in te delen:

(in miljoen EUR) 31.03.21 < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar

Leaseovereenkomsten waarbij als leasinggever wordt opgetreden 7,6 4,3 3,3 -

(in miljoen EUR) 31.03.20 < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar

Leaseovereenkomsten waarbij als leasinggever wordt opgetreden 7,5 4,0 3,5 -

De buitenbalansrechten voor leaseovereenkomsten bedragen EUR 7,6 miljoen (EUR 7,5 miljoen per 31 maart 2020) en hebben voornamelijk betrekking op operationele 
leaseovereenkomsten waarbij als leasinggever wordt opgetreden gerelateerd aan onderverhuurde activa. 

De rechten ten gevolge van niet-opzegbare overeenkomsten met betrekking tot roerende goederen zijn niet materieel.
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met 10 mei 2020, evenals in november 2020). De verplichte horeca-sluitingen in België resulteerden in een omzetdaling bij Solucious NV. De brandstofstations van DATS 24 NV kenden 
volumedalingen als gevolg van de COVID-19 crisis.

Om de volumetoenames te realiseren heeft Colruyt Group haar voedingswinkels, logistieke en productieafdelingen versterkt met zowel interne als externe medewerkers. Als dank voor 
de geleverde inspanningen, heeft Colruyt Group ook bijkomende vergoedingen en verlofdagen toegekend aan haar medewerkers. De groep blijft in al haar vestigingen maatregelen 
nemen om de veiligheid en gezondheid van de aanwezigen te beschermen en om de operationele werking te verzekeren. De kosten gerelateerd aan de verhoogde activiteiten en aan de 
ingevoerde maatregelen werden opgenomen in de resultatenrekening van boekjaar 2020/21. Colruyt Group heeft voorzieningen aangelegd voor COVID-19 gerelateerde voorraadrisico’s, 
evenals voor overige risico’s en kosten.

Mede dankzij het risicobeheersysteem van de groep worden continuïteits- en overige risico’s regelmatig opgevolgd, zowel bij dochterondernemingen als bij ondernemingen waarin 
Colruyt Group een deelneming heeft. De groep heeft op heden geen kennis van informatie die tot een materiële aanpassing van de resultaten of toelichtingen zou leiden.

B. Overige
Colruyt Group is verder blootgesteld aan een reeks overige risico’s die niet noodzakelijk een financieel karakter hebben, maar niettemin de financiële slagkracht van Colruyt Group 
eventueel zouden kunnen beïnvloeden. Voor een beschrijving van andere risico’s dan de hierboven vermelde en van de werkwijze waarop Colruyt Group met risico’s omgaat, verwijzen 
we naar het deel Corporate Governance. In dit kader verwijzen we eveneens naar het Auditcomité, dat op regelmatige basis de rapporten van de afdeling Risicobeheer (interne audit) 
bespreekt. 

28. Rechten en verplichtingen buiten balans

Op Colruyt Group rusten een aantal verplichtingen die niet opgenomen zijn in de balans. Deze zijn voornamelijk gerelateerd aan contractuele verplichtingen met betrekking tot 
toekomstige investeringen inzake materiële vaste activa en toekomstige aankopen van goederen en diensten. 

De verschuldigde bedragen inzake deze verplichtingen vervallen als volgt:

(in miljoen EUR) 31.03.21 < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar

Leaseovereenkomsten waarbij als leasingnemer wordt opgetreden(1) 4,1 1,8 2,3 -
Verplichtingen inzake aankopen materiële vaste activa 64,5 63,5 1,0 -
Verplichtingen inzake aankopen handelsgoederen 191,0 179,9 11,1 -
Andere verplichtingen 19,9 7,7 11,0 1,2

(in miljoen EUR) 31.03.20 < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar

Leaseovereenkomsten waarbij als leasingnemer wordt opgetreden(1) 2,7 1,0 1,7 -
Verplichtingen inzake aankopen materiële vaste activa 58,4 54,9 3,5 -
Verplichtingen inzake aankopen handelsgoederen 146,3 123,9 20,5 1,9
Andere verplichtingen 22,2 15,3 6,9 -

(1) Leaseovereenkomsten buiten het toepassingsgebied van IFRS 16.

 
De buitenbalansverplichtingen voor leaseovereenkomsten waarbij als leasingnemer wordt opgetreden bedragen EUR 4,1 miljoen (EUR 2,7 miljoen per 31 maart 2020) en hebben 
betrekking op leaseovereenkomsten met een geringe waarde of met een korte termijn. Daarnaast bevatten deze buitenbalansverplichtingen ook overeenkomsten die niet voldoen aan 
de definitie van een leaseovereenkomst.
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In de winst- en verliesrekening worden huur en huurgerelateerde lasten voor roerende goederen opgenomen ten belope van EUR 18,7 miljoen (vorige verslagperiode EUR 15,8 miljoen). 
Deze huurlasten vloeien voornamelijk voort uit opzegbare overeenkomsten die niet voldoen aan de definitie van een leaseovereenkomst.

De verplichtingen inzake de aankopen van vaste activa ten belope van EUR 64,5 miljoen (vorige verslagperiode EUR 58,4 miljoen) omvatten voornamelijk contractuele verbintenissen 
voor de verwerving van terreinen en gebouwen. 

De verplichtingen tot aankoop van handelsgoederen ten belope van EUR 191,0 miljoen (vorige verslagperiode EUR 146,3 miljoen) resulteren uit met leveranciers afgesloten 
termijncontracten, die voor Colruyt Group als doel hebben een voldoende bevoorrading inzake bepaalde handelsgoederen te verzekeren, alsook aankoopverplichtingen met betrekking 
tot elektriciteit en groenestroomcertificaten, en de aankoopverplichtingen van kledingcollecties bij The Fashion Society NV.

Onder de lijn ‘Andere verplichtingen’ worden verplichtingen voortvloeiend uit diverse niet-opzegbare afgesloten termijncontracten inzake ICT-dienstverlening (voornamelijk voor 
onderhoud en ontwikkeling van software) opgenomen voor EUR 19,9 miljoen (vorige verslagperiode EUR 22,2 miljoen).

Naast de verplichtingen heeft Colruyt Group eveneens bepaalde rechten, die niet opgenomen zijn in de balans. Occasioneel verhuurt Colruyt Group bepaalde onroerende goederen op 
basis van leaseovereenkomsten.

De te ontvangen bedragen inzake deze rechten zijn als volgt in te delen:

(in miljoen EUR) 31.03.21 < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar

Leaseovereenkomsten waarbij als leasinggever wordt opgetreden 7,6 4,3 3,3 -

(in miljoen EUR) 31.03.20 < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar

Leaseovereenkomsten waarbij als leasinggever wordt opgetreden 7,5 4,0 3,5 -

De buitenbalansrechten voor leaseovereenkomsten bedragen EUR 7,6 miljoen (EUR 7,5 miljoen per 31 maart 2020) en hebben voornamelijk betrekking op operationele 
leaseovereenkomsten waarbij als leasinggever wordt opgetreden gerelateerd aan onderverhuurde activa. 

De rechten ten gevolge van niet-opzegbare overeenkomsten met betrekking tot roerende goederen zijn niet materieel.
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29. Voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa
Voorwaardelijke verplichtingen en activa bevatten alle niet in de balans opgenomen items die Colruyt Group heeft ten opzichte van derden conform IAS 37 ‘Voorzieningen, 
voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa’.

Hierna volgt een overzicht van alle voorwaardelijke verplichtingen van Colruyt Group.

(in miljoen EUR) 31.03.21 31.03.20

Geschillen 1,9 6,6
Overige 0,6 0,1

Op balansdatum lopen er tegen Colruyt Group een beperkt aantal rechtszaken die, hoewel ze betwist worden, samen een voorwaardelijke verplichting vormen van EUR 1,9 miljoen 
(vorige verslagperiode EUR 6,6 miljoen). De hangende zaken hebben enkel betrekking op handelsrecht.

Net als vorige verslagperiode zijn er geen voorwaardelijke verplichtingen voor hangende zaken betreffende fiscale geschillen, gemeen recht en arbeidsrecht. De onder ‘Overige’ 
opgenomen verplichtingen zijn door Colruyt Group afgesloten waarborgen aan financiële instellingen. Deze waarborgen bestaan uit terugkoopverklaringen als bijkomende borg voor 
verleende financiering aan zelfstandige ondernemers voor EUR 0,6 miljoen (vorige verslagperiode EUR 0,1 miljoen). 

Bij verwerving van participaties en bepaling van goodwill wordt rekening gehouden met eventuele voorwaardelijke variabele vergoedingen, waarbij een zo accuraat mogelijke 
inschatting van het bedrag finaal wordt berekend op het einde van de waarderingsperiode.

Colruyt Group verwacht dat er geen belangrijke financiële nadelen zullen voortvloeien uit deze verplichtingen.

Er zijn geen materiële voorwaardelijke activa te vermelden.

30. Betaalde en voorgestelde dividenden
Per 6 oktober 2020 werd aan de aandeelhouders een brutodividend van EUR 1,35 per aandeel uitgekeerd.

Voor het boekjaar 2020/21 heeft de Raad van Bestuur een brutodividend van EUR 1,47 per aandeel voorgesteld, dat betaalbaar zal worden gesteld vanaf 5 oktober 2021. Aangezien de 
beslissing met betrekking tot de uitkering van een dividend een gebeurtenis na balansdatum is, die niet mag worden opgenomen in de balans, komt de uitkering die op de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders op 29 september 2021 nog moet worden goedgekeurd, er niet als verplichting in voor.

Ermee rekening houdend dat de door de Raad van Bestuur voorgestelde uitkering betrekking heeft op 134.333.807 aandelen (na aftrek van ingekochte eigen aandelen), zoals 
vastgesteld op       11 juni 2021, bedraagt het totaalbedrag van de voorgestelde dividenden EUR 197,5 miljoen.
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31. Verbonden partijen
Hierna wordt een overzicht geschetst van transacties met verbonden partijen. In deze toelichting worden enkel niet-geëlimineerde transacties opgenomen.

Colruyt Group identificeert, conform IAS 24, ‘Informatieverschaffing over verbonden partijen’, verschillende categorieën van verbonden partijen: 
a) key managers van Colruyt Group (deel Corporate Governance) en aanverwanten; 
b) entiteiten met zeggenschap over Colruyt Group; Korys NV gecontroleerd door Stichting Administratiekantoor Cozin (deel Corporate Governance); 
c) geassocieerde ondernemingen (toelichting 12. Investeringen in geassocieerde ondernemingen); 
d) joint ventures (toelichting 13. Investeringen in joint ventures); en 
e) entiteiten die worden gecontroleerd door personen behorend tot het key management van Colruyt Group. Met deze entiteiten heeft Colruyt Group geen materiële transacties;   
uitgezonderd met Smartmat NV. 

 
31.1.  Transacties met verbonden partijen exclusief vergoedingen  

toegekend aan managers op sleutelposities

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Opbrengsten 42,3 58,2
Kosten 11,6 2,8
Vorderingen 109,8 7,3
Verplichtingen 0,8 0,2
Betaalde dividenden 106,9 109,8

De hierboven toegelichte bedragen vloeien voort uit transacties onder voorwaarden die vergelijkbaar zijn met de voorwaarden die gelden in een zakelijke, objectieve transactie tussen 
onafhankelijke partijen.

Uit transacties met diverse verbonden partijen vloeien opbrengsten voort ten belope van EUR 42,3 miljoen (vorige verslagperiode EUR 58,2 miljoen). In het huidige boekjaar werd 
Eoly Energy NV ingebracht in Virya Energy NV waarbij een meerwaarde gerealiseerd werd van EUR 30,7 miljoen. Alsook werd er vast actief verkocht aan geassocieerde ondernemingen. 
Er werd in het vorig boekjaar een meerwaarde, ten belope van EUR 44,6 miljoen erkend bij de transactie waar de aandelen van Parkwind NV werden ingebracht in Virya Energy NV. 
Daarnaast werd een dividend ontvangen van Vendis Capital NV voor EUR 10,3 miljoen.

Colruyt Group en Korys namen de vereiste maatregelen in het kader van de belangenconflictregeling bij transacties met Virya Energy NV. Voor meer detail hieromtrent verwijzen we naar 
het deel Corporate Governance.

De kosten die uit transacties met diverse verbonden partijen voortvloeien, bedragen EUR 11,6 miljoen en hebben hoofdzakelijk betrekking op de aankoop van energiegerelateerde 
producten (EUR 4,9 miljoen). Daarnaast omvat dit ook voor EUR 3,3 miljoen aankopen handelsgoederen bij entiteiten die gecontroleerd worden door personen behorend tot het key 
management van Colruyt Group (vorige verslagperiode EUR 1,9 miljoen). Verder werden handelsgoederen gekocht van en vergoedingen betaald aan joint ventures ten belope van      
EUR 2,7 miljoen (vorige verslagperiode EUR 0,8 miljoen). 

De uitstaande vorderingen ten overstaan van verbonden partijen voor EUR 109,8 miljoen (vorige verslagperiode EUR 7,3 miljoen) betreffen voornamelijk uitstaande saldi ten opzichte 
van geassocieerde ondernemingen, die hoofdzakelijk uit samengestelde instrumenten aan marktconforme voorwaarden bestaan. 

De uitstaande verplichtingen ten overstaan van verbonden partijen bedragen EUR 0,8 miljoen (vorige verslagperiode EUR 0,2 miljoen). Het bedrag in het huidige boekjaar heeft 
voornamelijk betrekking op transacties ten overstaan van entiteiten die gecontroleerd worden door personen behorend tot het key management van Colruyt Group.
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29. Voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa
Voorwaardelijke verplichtingen en activa bevatten alle niet in de balans opgenomen items die Colruyt Group heeft ten opzichte van derden conform IAS 37 ‘Voorzieningen, 
voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa’.

Hierna volgt een overzicht van alle voorwaardelijke verplichtingen van Colruyt Group.

(in miljoen EUR) 31.03.21 31.03.20

Geschillen 1,9 6,6
Overige 0,6 0,1

Op balansdatum lopen er tegen Colruyt Group een beperkt aantal rechtszaken die, hoewel ze betwist worden, samen een voorwaardelijke verplichting vormen van EUR 1,9 miljoen 
(vorige verslagperiode EUR 6,6 miljoen). De hangende zaken hebben enkel betrekking op handelsrecht.

Net als vorige verslagperiode zijn er geen voorwaardelijke verplichtingen voor hangende zaken betreffende fiscale geschillen, gemeen recht en arbeidsrecht. De onder ‘Overige’ 
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Bij verwerving van participaties en bepaling van goodwill wordt rekening gehouden met eventuele voorwaardelijke variabele vergoedingen, waarbij een zo accuraat mogelijke 
inschatting van het bedrag finaal wordt berekend op het einde van de waarderingsperiode.

Colruyt Group verwacht dat er geen belangrijke financiële nadelen zullen voortvloeien uit deze verplichtingen.

Er zijn geen materiële voorwaardelijke activa te vermelden.

30. Betaalde en voorgestelde dividenden
Per 6 oktober 2020 werd aan de aandeelhouders een brutodividend van EUR 1,35 per aandeel uitgekeerd.

Voor het boekjaar 2020/21 heeft de Raad van Bestuur een brutodividend van EUR 1,47 per aandeel voorgesteld, dat betaalbaar zal worden gesteld vanaf 5 oktober 2021. Aangezien de 
beslissing met betrekking tot de uitkering van een dividend een gebeurtenis na balansdatum is, die niet mag worden opgenomen in de balans, komt de uitkering die op de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders op 29 september 2021 nog moet worden goedgekeurd, er niet als verplichting in voor.

Ermee rekening houdend dat de door de Raad van Bestuur voorgestelde uitkering betrekking heeft op 134.333.807 aandelen (na aftrek van ingekochte eigen aandelen), zoals 
vastgesteld op       11 juni 2021, bedraagt het totaalbedrag van de voorgestelde dividenden EUR 197,5 miljoen.
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31.2. Vergoedingen aan managers op sleutelposities
Hieronder volgt een samenvatting van de vergoedingen toegekend aan managers op sleutelposities. Alle bedragen betreffen brutobedragen vóór belastingen. Op de bedragen werden 
werkgeversbijdragen betaald.

(in miljoen EUR)
Vergoedingen

2020/21

Aantal 
personen / 

aandelen
2020/21

Vergoedingen
2019/20

Aantal 
personen / 

aandelen
2019/20

Raad van Bestuur 9 10
Vaste vergoedingen (emolumenten) 1,0 1,0
Directie 13 13
Vaste vergoedingen 4,1 3,7
Variabele vergoedingen 2,7 2,5
Betalingen aan toegezegde-bijdrageplannen en overige componenten 1,0 0,6
Op aandelen gebaseerde vergoedingen - - - 65

Voor meer detail over de samenstelling van vergoedingen toegekend aan managers op sleutelposities wordt verwezen naar het remuneratieverslag (deel Corporate Governance), zoals 
opgesteld door het Remuneratiecomité.

FINANCIEEL VERSLAG  |  Geconsolideerde rekeningen • Verklaring • Verslag van de commissaris • Toelichtingen • Definities



279278

32. Gebeurtenissen na balansdatum
Colruyt Group kent ook na jaareinde diverse impacten als gevolg van de COVID-19 gezondheidscrisis. Van 27 maart tot 26 april 2021 was het in alle niet-essentiële winkels in België, 
waaronder ook in de non-foodwinkels van Colruyt Group, enkel mogelijk om op afspraak te winkelen. 

De groep blijft in al haar vestigingen maatregelen nemen om de veiligheid en gezondheid van de aanwezigen te beschermen en om de operationele werking te verzekeren. Deze 
maatregelen worden regelmatig opgevolgd en, indien nodig, bijgesteld op basis van de meest recente informatie. De kosten gerelateerd aan de ingevoerde maatregelen zullen in de 
resultatenrekening van boekjaar 2021/22 verder tot uiting komen.

Op 23 april 2021 heeft Colruyt Group 100% van de aandelen van Culinoa verworven, waarmee Colruyt Group haar positie in de foodservice-markt versterkt. Op 30 april 2021 heeft 
Colruyt Group 100% van de aandelen van de fitnessketen JIMS verworven.  

Geen van beide overnametransacties zullen een materiële impact hebben op het nettoresultaat van Colruyt Group in boekjaar 2021/22.

Virya Energy NV is opgenomen in de consolidatie van Colruyt Group tot 31 december 2020. Na de balansdatum van Virya Energy NV heeft Korys Investments NV een inbreng in 
natura gedaan in Virya Energy NV van 100% van de aandelen van Korys Renewable Energy BV (en de onderliggende participatie in Sanchore Renewable Private Limited) en een 
schuldvordering ten opzichte van Korys Renewable Energy BV, waardoor het aandeel van Colruyt Group in Virya Energy NV verlaagd is tot 60%.  Daarnaast werden in februari 2021  de 
minderheidsaandeelhouders van Eurowatt Group uitgekocht door Virya Energy NV waardoor Virya Energy NV 100% van de aandelen van Eurowatt Group en de volledige controle over 
Eurowatt Group verwierf. Deze transacties zullen geen materiële impact hebben op het nettoresultaat van Colruyt Group in boekjaar 2021/22.

Na periode-einde werden 452.765 eigen aandelen ingekocht ten belope van EUR 22,4 miljoen. Op 11 juni 2021 had Colruyt Group 1.821.153 eigen aandelen in bezit. Dit 
vertegenwoordigde 1,34% van het totaal aantal uitgegeven aandelen. 

Er waren geen andere materiële gebeurtenissen na balansdatum.

33. Vergoedingen aan de commissaris
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geconsolideerde vergoedingen betaald aan de commissaris en diens verbonden partijen voor diensten gepresteerd in opdracht van 
Colruyt Group.

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Auditopdrachten 0,9 0,8
Totaal 0,9 0,8

De honoraria voor de auditwerkzaamheden bedroegen EUR 0,9 miljoen, waarvan EUR 0,2 miljoen ten laste van de Entiteit en EUR 0,7 miljoen ten laste van haar dochterondernemingen. 

De non-audithonoraria waaronder de andere controleopdrachten, belastingadviesopdrachten en andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten worden verstaan, zijn 
verwaarloosbaar.
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34. Lijst van geconsolideerde ondernemingen
 

34.1. Entiteit 

Etn. Fr. Colruyt NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0400 378 485 -

34.2. Dochterondernemingen 

Agripartners NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0716 663 417 100%
Banden Deproost BV Zinkstraat 6 1500 Halle, België 0424 880 586 100%
Bavingsveld NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0441 486 194 100%
Bio-Planet NV Victor Demesmaekerstraat 167 1500 Halle, België 0472 405 143 100%
Buurtwinkels OKay NV Victor Demesmaekerstraat 167 1500 Halle, België 0464 994 145 100%
Codevco IV NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0716 663 615 100%
Codevco V BV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0739 918 869 100%
Codevco VI BV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0739 913 228 100%
Codevco VII BV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0760 300 252 100%
Codevco VIII NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0760 300 846 100%
Codifrance SAS Zone Industrielle de Saint Barthélémy  

Rue de Saint Barthélémy 66
45110 Châteauneuf-sur-Loire,  
Frankrijk

824 116 099 100%

Colim CVBA Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0400 374 725 100%
Colimpo Private Limited Unit 08-09, 13th floor,  

New Mandarin Plaza, Tower A  
14, Science Museum Road,  
Tsimshatsui East 

Kowloon, Hongkong 59139630 000 11 18 0 100%

Colimpo NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0685 762 581 100%
Colruyt Afrique SAS Sacre Coeur III VDN, Villa numero 10684, 

Boîte Postal 4579
Dakar, Senegal SN DKR 2020 B 13136 100%

Colruyt Cash and Carry NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0716 663 318 100%
Colruyt Gestion SA Rue F.W. Raiffeisen 5 2411 Luxemburg,  

Groothertogdom Luxemburg
B137485 100%

Colruyt Group Services NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0880 364 278 100%
Colruyt IT Consultancy India Private Limited Building N°21, Mindspace, Raheja IT Park, 

Survey No 64 (Part) Hi-Tech City
Madhapur, Hyderabad, Telangana State,  
India - 500081

U72300TG2007 
PTC053130

100%

Colruyt Luxembourg SA Rue F.W. Raiffeisen 5 2411 Luxemburg,  
Groothertogdom Luxemburg

B124296 100%

Colruyt Retail France SAS Zone Industrielle, Rue des Entrepôts 4 39700 Rochefort-sur-Nenon, Frankrijk 789 139 789 100%
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Comans NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0462 732 956 100%
Comant NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0604 984 743 100%
Combru NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0442 944 956 100%
Comels NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0820 198 247 100%
Comgen NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0404 020 638 100%
Comgil NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0739 995 974 100%
Comkro NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0693 920 677 100%
Comlie NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0560 926 056 100%
Commol NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0684 490 495 100%
Comnie NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0715 711 530 100%
Comnik NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0741 814 626 100%
DATS 24 NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0893 096 618 100%
Davytrans NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0413 920 972 100%
Dreambaby NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0472 630 817 100%
DreamLand NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0448 746 645 100%
Driesen Zelfbediening BV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0421 682 061 100%
Drongen Motors BV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0411 955 436 100%
E-Logistics NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0830 292 878 100%
Enco Retail NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0434 584 942 100%
Eoly NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0864 995 025 100%
Finco NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0429 127 109 100%
Finco France SAS Zone Industrielle, Rue des Entrepôts 4 39700 Rochefort-sur-Nenon, Frankrijk 848 012 209 100%
Fleetco NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0423 051 939 100%
Immo Colruyt France SAS Zone Industrielle, Rue des Entrepôts 4 39700 Rochefort-sur-Nenon, Frankrijk 319 642 252 100%
Immo Colruyt Luxembourg SA Rue F.W. Raiffeisen 5 2411 Luxemburg,  

Groothertogdom Luxemburg
B195799 100%

Immoco SARL Zone Industrielle, Rue des Entrepôts 4 39700 Rochefort-sur-Nenon, Frankrijk 527 664 965 100%
Izock BV Kerkstraat 132-134 1851 Humbeek, België 0426 190 284 100%
Joma Sport BV Guldensporenpark 100, blok K 9820 Merelbeke, België 0823 778 933 100%
Locré SA Rue de Neudorf 534 2220 Luxemburg,  

Groothertogdom Luxemburg
B59147 100%

Myreas BV Guldensporenpark 100, blok K 9820 Merelbeke, België 0733 909 522 85%
Onroerende Beleggingsmaatschappij van 
Brabant NV

Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0414 105 173 100%

Puur NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0544 328 861 100%
Puurgen NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0631 815 438 100%
Puurwijn NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0645 906 865 100%
Retail Partners Colruyt Group NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0413 970 957 100%
R.H.C. SAS Avenue Georges Brassens 10 94470 Boissy Saint-Léger, Frankrijk 350 590 154 100%
Roecol NV Spieveldstraat 4 9160 Lokeren, België 0849 963 488 70%
Saro BV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0451 082 662 100%
Smart Technics NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0716 663 516 100%
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SmartRetail BV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0640 760 224 100%
Solucious NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0448 692 207 100%
Symeta Hybrid NV Interleuvenlaan 50 3001 Heverlee, België 0867 583 935 100%
The Fashion Society NV(1) Brusselsesteenweg 185 1785 Merchtem, België 0553 548 910 98%
Trybou Bio BV Izenbergestraat 175 8690 Alveringen, België 0715 775 767 100%
Vlevico NV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0422 846 259 100%
Walcodis NV Rue Du Parc Industriel (GHI) 34 7822 Ath, België 0829 176 784 100%
Witeb 4 BV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0747 601 566 100%
Witeb 5 BV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0761 776 335 100%
Witeb Oost BV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0697 694 571 100%
Witeb West BV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0699 852 426 100%
Witeb Zuid BV Edingensesteenweg 196 1500 Halle, België 0726 754 187 100%
WV1 BV Guldensporenpark 100, blok K 9820 Merelbeke, België 0627 969 585 100%
WV2 BV Guldensporenpark 100, blok K 9820 Merelbeke, België 0627 973 149 100%

(1)  Deze vennootschap sluit haar boekjaar af op 31 juli en wordt op basis van een tussentijdse staat op 31 maart opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening.

 
34.3. Joint ventures 

Achilles Design BV(1) Borchtstraat 30 2800 Mechelen, België 0691 752 926 24,70%
Daltix NV(1) Ottergemsesteenweg-Zuid 808 Bus 160 9000 Gent, België 0661 713 511 64,75%
Daltix Unipessoal LDA(1) Avenida Antonio Augusto De Aguiar 130 

Piso 1
1050-020 Lissabon, Portugal 0514 607 769 64,75%

Kriket BV(1) Brogniezstraat 172 BIO7 1070 Anderlecht, België 0692 761 033 24,81%
Ticom NV Bilkensveld 1A 1500 Halle, België 0820 813 505 90,00%
We Connect Data BV(1) Wiedauwkaai 23 Bus S 9000 Gent, België 0650 599 388 16,03%

(1) Deze vennootschappen sluiten hun boekjaar af op 31 december en worden op deze datum opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. 

 
34.4. Geassocieerde ondernemingen 

AgeCore SA(1) Rue de la Synagogue 33 1204 Genève, Zwitserland CHE-222 427 477 16,67%
First Retail International 2 NV(1) Pontbeekstraat 2 1702 Dilbeek, België 0644 497 494 4,73%
Newpharma Group NV(1) Rue du Charbonnage 10 bus 2 4020 Luik, België 0684 465 652 26,00%
Scallog SAS(2) Rue Raymond Barbet 105 92000 Nanterre, Frankrijk 791 336 076 23,73%
Vendis Capital NV(1) Jan Emiel Mommaertslaan 22 1831 Machelen, België 0819 787 778 10,87%
Virya Energy NV(1) Villalaan 96 1500 Halle, België 0739 804 548 60,87%

 
(1) Deze vennootschappen sluiten hun boekjaar af op 31 december en worden op deze datum opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. 
(2) Deze vennootschap sluit haar boekjaar af op 30 juni en wordt op basis van een tussentijdse staat op 31 maart opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening.
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34.5. Wijzigingen in de consolidatiekring 

a. Nieuwe deelnemingen

Op 19 augustus 2020 werd 100% van de aandelen van Joos Hybrid NV overgenomen. Joos Hybrid NV biedt hybride totaaloplossingen voor document- en communicatiemanagement. 
Joos Hybrid NV wordt sinds 1 augustus 2020 verwerkt als een dochteronderneming volgens de integrale consolidatiemethode. In december 2020 werd de maatschappelijke benaming 
van de vennootschap gewijzigd in Symeta Hybrid NV.

Op 16 september 2020 werden de aandelen van Izock BV volledig overgenomen met als doel om de uitbating van de winkel verder te zetten.

Verder werden ook de vennootschappen Saro BV (mei 2020) en Onroerende Beleggingsmaatschappij van Brabant NV en Bavingsveld NV (beide december 2020) volledig overgenomen.

In de loop van het boekjaar werden nog belangen verworven in de vennootschappen Kriket BV (april 2020), Daltix NV en Daltix Unipessoal LDA (juli 2020), We Connect Data BV (augustus 
2020) en werd het belang in Ticom NV verhoogd (november 2020). Deze vennootschappen worden nu als joint venture opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode.

b. Fusies

Met ingang van 1 april 2020 fuseerden de vennootschappen Thudiwash BV, Driesen Zelfbediening BV, Drongen Motors BV en Sin Invest BV met Colim NV.

c. Nieuwe oprichtingen

In België werden de vennootschappen Witeb 4 BV (mei 2020), Codevco VII BV en Codevco VIII NV (december 2020) en Witeb 5 BV (januari 2021) opgericht. In Senegal werd de 
vennootschap Colruyt Afrique SAS (mei 2020) opgericht. 

d. Andere wijzigingen

Colruyt Group heeft op 25 mei 2020 bepaalde activa gerelateerd aan de hernieuwbare windenergie-activiteiten van Eoly NV ingebracht in de energieholding Virya 
Energy NV, waardoor het aandeel van Colruyt Group in Virya Energy NV steeg tot 61%.                                                                                                                                                                                                                    
In april 2020 heeft energieholding Virya Energy NV een akkoord getekend met Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) om haar belang in Parkwind NV te 
verhogen tot 100%. In het kader van deze overeenkomst heeft PMV ook een minderheidsbelang verworven in Arcadis Ost 1, een Duits windpark dat door Parkwind NV 
ontwikkeld wordt in de Baltische Zee. Closing van de transactie vond plaats in juni 2020.                                                                                                                                                                                                                                                           
In februari 2021 werden de minderheidsaandeelhouders van de Eurowatt Group uitgekocht door Virya Energy NV waardoor Virya Energy NV 100% van de aandelen van Eurowatt Group 
en de volledige controle over Eurowatt Group verwierf. 

Op 3 september 2020 heeft Colruyt Group zijn participatie in Fraluc verhoogd van 68% tot meer dan 96%. Fraluc NV is de holding die de kledingketens ZEB, PointCarré, The Fashion 
Store en ZEB For Stars omvat. De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op 24 november haar toestemming verleend voor deze transactie. De deelneming in Fraluc wordt sinds 
1 augustus 2020 verwerkt als een dochteronderneming volgens de integrale consolidatiemethode, en niet langer als een joint venture volgens de vermogensmutatiemethode. De 
transactie resulteerde in een goodwill van EUR 22,3 miljoen. Bij het bepalen van deze goodwill werd rekening gehouden met een voorwaardelijke variabele vergoeding waarbij een zo 
accuraat mogelijke inschatting van het bedrag finaal zal worden berekend op het einde van de waarderingsperiode. Deze herberekening kan mogelijks resulteren in de aanpassing van 
de reeds erkende goodwill. Er werden in de loop van het boekjaar nog aandelen van de minderheidsaandeelhouders verworven waardoor het aandeel van Colruyt Group steeg tot 98%. 
In maart 2021 werd de maatschappelijke benaming van de vennootschap gewijzigd in The Fashion Society NV.

De participatie in Trybou Bio BV werd in vorig boekjaar opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode, maar door het uitoefenen van een calloptie in februari 2021 is Colruyt 
Group opnieuw de enige aandeelhouder, waardoor deze participatie opnieuw volgens de integrale consolidatiemethode wordt opgenomen. 

De maatschappelijke benaming van de vennootschap Codevco II NV is in september 2020 gewijzigd in Agripartners NV en Codevco III NV is in november 2020 gewijzigd in Smart 
Technics NV.
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35.  Verkorte (niet-geconsolideerde) jaarrekening van Etn. Fr. Colruyt NV,  
opgesteld volgens Belgische boekhoudnormen

De jaarrekening van Etn. Fr. Colruyt NV is hierna in verkorte vorm opgenomen.

Voor de enkelvoudige jaarrekening van Etn. Fr. Colruyt NV werd een verklaring zonder voorbehoud afgegeven door de commissaris. Het statutaire verslag van de commissaris bevestigt 
dat de enkelvoudige jaarrekening van Etn. Fr. Colruyt NV, opgesteld volgens de Belgische boekhoudnormen, voor het jaar eindigend op 31 maart 2021 een getrouw beeld geeft 
van de financiële positie van Etn. Fr. Colruyt NV in overeenstemming met alle wettelijke en regelgevende verordeningen. In het verslag is er geen aandacht gevestigd op bepaalde 
aangelegenheden in het bijzonder.

Het jaarverslag, de jaarrekening Etn. Fr. Colruyt NV en het verslag van de commissaris worden, conform art. 3:10 en art. 3:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 
neergelegd bij de Nationale Bank van België. Op verzoek kan daar een afschrift van deze documenten worden bekomen.

Daarnaast kunnen deze documenten ook op aanvraag verkregen worden op de zetel van de vennootschap:

Etn. Fr. Colruyt NV – Edingensesteenweg 196, 1500 Halle  
Tel. +32 (2) 363 55 45 
Internet: www.colruytgroup.com 
E-mail: contact@colruytgroup.com 
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Verkorte balans Etn. Fr. Colruyt NV

(in miljoen EUR) 31.03.21 31.03.20

Vaste activa 6.184,4 6.047,9
II. Immateriële vaste activa 150,4 123,7
III. Materiële vaste activa 275,6 286,7
IV. Financiële vaste activa 5.758,4 5.637,5
Vlottende activa 1.185,3 1.038,6
V. Vorderingen op meer dan één jaar 8,2 1,8
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 420,2 387,1
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 530,6 491,0
VIII. Geldbeleggingen 65,4 128,8
IX. Liquide middelen 149,9 22,4
X. Overlopende rekeningen 11,0 7,5
Totaal activa 7.369,7 7.086,5

Eigen vermogen 1.783,8 1.625,1
I. Kapitaal 357,4 347,1
IV. Reserves 105,5 167,8
V. Overgedragen winst 1.320,6 1.109,9
VI. Kapitaalsubsidies 0,3 0,3

Voorzieningen en uitgestelde belastingen 3,1 3,3

Schulden 5.582,8 5.458,1
VIII. Schulden op meer dan één jaar 3.750,1 3.750,1
IX. Schulden op ten hoogste één jaar 1.809,8 1.684,2
X. Overlopende rekeningen 22,9 23,8
Totaal passiva 7.369,7 7.086,5
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35.  Verkorte (niet-geconsolideerde) jaarrekening van Etn. Fr. Colruyt NV,  
opgesteld volgens Belgische boekhoudnormen

De jaarrekening van Etn. Fr. Colruyt NV is hierna in verkorte vorm opgenomen.

Voor de enkelvoudige jaarrekening van Etn. Fr. Colruyt NV werd een verklaring zonder voorbehoud afgegeven door de commissaris. Het statutaire verslag van de commissaris bevestigt 
dat de enkelvoudige jaarrekening van Etn. Fr. Colruyt NV, opgesteld volgens de Belgische boekhoudnormen, voor het jaar eindigend op 31 maart 2021 een getrouw beeld geeft 
van de financiële positie van Etn. Fr. Colruyt NV in overeenstemming met alle wettelijke en regelgevende verordeningen. In het verslag is er geen aandacht gevestigd op bepaalde 
aangelegenheden in het bijzonder.

Het jaarverslag, de jaarrekening Etn. Fr. Colruyt NV en het verslag van de commissaris worden, conform art. 3:10 en art. 3:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 
neergelegd bij de Nationale Bank van België. Op verzoek kan daar een afschrift van deze documenten worden bekomen.

Daarnaast kunnen deze documenten ook op aanvraag verkregen worden op de zetel van de vennootschap:

Etn. Fr. Colruyt NV – Edingensesteenweg 196, 1500 Halle  
Tel. +32 (2) 363 55 45 
Internet: www.colruytgroup.com 
E-mail: contact@colruytgroup.com 

FINANCIEEL VERSLAG  |  Geconsolideerde rekeningen • Verklaring • Verslag van de commissaris • Toelichtingen • Definities



287286

Definities

Aandeel van de groep

Belang toe te rekenen aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij.

Aangewend kapitaal

De waarde van de activa en passiva die bijdragen in het genereren van inkomsten.

Bedrijfsresultaat (EBIT of ‘earnings before interest and taxes’) 

Bedrijfsopbrengsten min alle operationele kosten (kostprijs verkopen, diensten en diverse goederen, 
personeelsbeloningen, afschrijvingen, waardeverminderingen en overige bedrijfskosten).

Bruto toegevoegde waarde

Opbrengstwaarde van de voortgebrachte goederen verminderd met de waarde van de daarvoor gebruikte 
grond- en hulpstoffen en ingekochte diensten.

Brutowinst

Omzet min kostprijs verkopen.

Brutowinstmarge

Brutowinst gedeeld door de omzet.

Dividend pay-out ratio

Brutodividend per aandeel gedeeld door de winst van het boekjaar (aandeel van de groep) per aandeel.

Dividendrendement

Brutodividend per aandeel gedeeld door de beurskoers op balansdatum.

EBIT-marge

EBIT gedeeld door de omzet.

EBITDA

‘Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation’, of bedrijfsresultaat (EBIT) plus 
afschrijvingen en (bijzondere) waardeverminderingen.

EBITDA-marge 

EBITDA gedeeld door de omzet.

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen

Aantal aandelen uitstaand bij het begin van de periode, aangepast voor het aantal geannuleerde, 
wederingekochte of uitgegeven aandelen gedurende de periode vermenigvuldigd met een tijdscorrigerende 
factor.

Marktkapitalisatie

Slotkoers vermenigvuldigd met het aantal uitgegeven aandelen op balansdatum.

Netto toegevoegde waarde

Bestaat uit de bruto toegevoegde waarde min de afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen op vaste 
activa, voorzieningen en waardeverminderingen op vlottende activa.

Nettowinst

Winst van het boekjaar (na belastingen).

Nettowinstmarge

Nettowinst gedeeld door de omzet.

Omzet

Omzet omvat de verkoop van goederen en dienstverleningen aan onze eigen klanten, aangesloten klanten 
en groothandelklanten, na aftrek van kortingen en tussenkomsten toegekend aan deze klanten.

ROCE

‘Return on capital employed’, of het bedrijfsresultaat (EBIT) na tax in verhouding tot het aangewend 
kapitaal.

SPPI (‘Solely Payments of Principal and Interests’)

De SPPI-test vereist dat de contractuele bepalingen van het financieel actief aanleiding geven tot 
kasstromen, die uitsluitend betalingen van de hoofdsom en interesten op de uitstaande hoofdsom 
bevatten. 

Verwervingen van materiële en immateriële vaste activa

Verwervingen van materiële en immateriële vaste activa zijn exclusief verwervingen via bedrijfscombinaties, 
inbreng van derden en gebruiksrechten onder IFRS 16.

Vrije kasstroom

De vrije kasstroom werd gedefinieerd als de som van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten en de kasstroom 
uit investeringsactiviteiten.

VTE

Voltijds equivalent; rekeneenheid waarmee het personeelsaantal wordt uitgedrukt door de contractuele 
arbeidsduur te delen door de voltijdse arbeidsduur.
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Verkorte resultatenrekening Etn. Fr. Colruyt NV

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

I. Bedrijfsopbrengsten 7.573,4 7.342,8
II. Bedrijfskosten (7.336,6) (6.972,2)
III. Bedrijfswinst 236,8 370,6
IV. Financiële opbrengsten 387,9 645,6
V. Financiële kosten (137,8) (128,7)
VI. Winst van het boekjaar vóór belasting 486,9 887,5
VIII. Belastingen op het resultaat (19,3) (57,1)
IX. Winst van het boekjaar 467,6 830,4
X.A. Onttrekking aan de belastingvrije reserves 0,3 0,8
X.B. Overboeking naar de belastingvrije reserves (0,4) (0,2)
XI. Te bestemmen winst van het boekjaar 467,5 831,0

Winstverdeling Etn. Fr. Colruyt NV

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 29 september 2021 voorstellen de winst van het boekjaar 2020/21 als volgt te verdelen:

(in miljoen EUR) 2020/21 2019/20

Te bestemmen winst van het boekjaar 467,5 831,0
Overgedragen winst van vorig boekjaar 1.109,9 589,2
Te bestemmen winstsaldo 1.577,4 1.420,2
Dotatie aan de wettelijke reserve 1,0 1,6
Toevoeging/(onttrekking) aan de overige reserves 52,5 119,9
Over te dragen resultaat 1.320,6 1.109,9
Dividend aan de aandeelhouders(1) 197,5 182,8
Overige verplichtingen 5,8 6,0

(1) Deze post werd berekend op basis van de toestand inkoop eigen aandelen op 11 juni 2021.
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Definities
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