
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensagem do CEO - Pedro Soares dos Santos 
 

Os resultados que obtivemos em 2012 revelam a nossa 

capacidade de responder com agilidade às mudanças no 

ambiente competitivo e às alterações de comportamento 

dos consumidores. 
 

Na Polónia, conseguimos reforçar a distância em relação à 

concorrência e aumentar a quota de mercado, num ano em 

que concluímos com êxito um ambicioso plano de expansão 

e um programa de conversão de mais de 1.700 lojas para 

um novo layout, focado na valorização dos perecíveis.  
 

Em Portugal, onde se vive um ambiente macroeconómico 

muito mais difícil, as nossas Companhias registaram 

crescimentos de vendas acima dos respectivos sectores e 

aumentaram as suas quotas de mercado. No caso do Pingo 

Doce, realizámos um investimento no reforço da sua 

posição competitiva no mercado e ajustámos a política 

comercial da Companhia a um contexto de sensibilidade 

muito aumentada dos consumidores ao preço e às 

oportunidades de poupança.  
 

Para 2013, o foco manter-se-á no reforço do 

posicionamento competitivo de todas as insígnias e em 

assegurar um bom arranque das operações na Colômbia.  
 

Para a Biedronka, o objectivo principal é crescer acima do 

mercado e cumprir o programa de expansão definido. No 

que respeita a Portugal, continuaremos o reforço da política 

de preço do Pingo Doce como forma de suportar a sua 

competitividade e avançaremos na melhoria da sua 

rentabilidade. 
 

Esperamos, pois, que 2013 venha a apresentar-se também 

como um bom ano de crescimento para o Grupo, animado 

pela experiência de aprender a conhecer um novo mercado 

e um novo consumidor.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

CALENDÁRIO FINANCEIRO 

      Assembleia Geral de Accionistas: 10 de Abril de 2013 

      Resultados do 1.º Trimestre 2013: 24 de Abril de 2013 

      Resultados do 1.º Semestre 2013: 31 de Julho de 2013 

      Resultados do 3.º Trimestre 2013: 31 de Outubro de 2013 
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(Milhões de Euros)      2012  2011 Δ% 
(Euro) 

Δ% 
(s/ F/X) 

Vendas Consolidadas 10.875,9 9.838,2 +10,5 +11,5 

EBITDA               

   Mg EBITDA (%) 

764,6 

7,0 

721,6 

7,3 

+6,0 

 

    +7,0 

 

Res. Líquido JM 

   S/ não recorrentes 

360,4 

370,8 

340,3 

346,4 

+5,9 

+7,1 

+7,3 

+8,5 

EPS (€) 0,57 0,54 +5,9  

Dívida Líquida 

  Gearing (%) 
359,2 

23,9 

227,7 

16,0 
  

Jerónimo Martins SGPS, S.A. 
Resultados do Ano de 2012 
 

Lisboa, 27 de Fevereiro de 2013 

 
• Numa envolvente macroeconómica difícil, Jerónimo Martins fortaleceu a sua competitividade em todos os 

mercados 
 

• As vendas consolidadas cresceram 10,5% para 10,9 mil milhões de euros (+11,5% a taxa de câmbio constante)  
 

 

• O resultado líquido consolidado atingiu 360 milhões de euros, um aumento de 5,9%, com um EPS de 0,57 euros 
 

 

• Após o dividendo extraordinário de 0,239 euros por acção, pago em Dezembro de 2012, o Conselho de 

Administração irá propor um dividendo bruto de 0,295 euros por acção, um aumento de 7,3% relativamente ao 

ano anterior 
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Resultados 
Ano de 2012 

Números Chave do Desempenho 
   

 

(Milhões de Euros) ∆∆∆∆ ∆∆∆∆

Vendas Consolidadas 10.876 9.838 10,5% 2.922 2.518 16,0%

Margem Total 2.426 22,3% 2.244 22,8% 8,1% 649 22,2% 583 23,1% 11,5%

Custos Operacionais -1.661 -15,3% -1.523 -15,5% 9,1% -439 -15,0% -388 -15,4% 13,1%

EBITDA 765 7,0% 722 7,3% 6,0% 210 7,2% 194 7,7% 8,1%

Depreciação -225 -2,1% -209 -2,1% 7,3% -56 -1,9% -52 -2,1% 7,3%

EBIT 540 5,0% 512 5,2% 5,4% 154 5,3% 142 5,6% 8,4%

Resultados Financeiros -31 -0,3% -30 -0,3% 2,4% -9 -0,3% -7 -0,3% 35,0%

Itens não Recorrentes -22 -0,2% -14 -0,1% 63,4% -8 -0,3% -8 -0,3% 10,3%

EBT 487 4,5% 469 4,8% 3,9% 137 4,7% 128 5,1% 7,0%

Impostos -121 -1,1% -111 -1,1% 8,4% -46 -1,6% -40 -1,6% 13,6%

Resultados Líquidos 366 3,4% 357 3,6% 2,5% 91 3,1% 88 3,5% 3,9%

Interesses que não Controlam -6 -0,1% -17 -0,2% -65,6% -2 -0,1% -3 -0,1% -28,6%

Res. Líquido atribuível a JM 360 3,3% 340 3,5% 5,9% 89 3,0% 85 3,4% 5,0%

Res. Líquido / acção (€) 0,57 0,54 5,9% 0,14 0,13 5,0%

2012 2011 4T 12 4T 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESULTADO 
LÍQUIDO 
CONSOLIDADO 

CONTRIBUIÇÃO 
PARA A 
EVOLUÇÃO DO 
EBITDA 
 
 

CONTRIBUIÇÃO 
PARA A 
EVOLUÇÃO DE 
VENDAS 

9.838

1.038 73 23 10.970 10.876

2011 Biedronka Pingo Doce Recheio Outros 2012 exc. F/X F/X 2012

+11,5% +10,5%

-2 -94

722

102 0,2
772 765

2011 Biedronka Pingo Doce Recheio Outros 2012 exc. F/X F/X 2012

+7,0% +6,0%

-28
-8-23
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Resultados 
Ano de 2012 

Desempenho do Ano 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O ano de 2012 foi um ano de forte desempenho relativo para as várias áreas de negócio do Grupo, 

principalmente à luz dos desafios impostos pela envolvente macroeconómica.  
 

Num contexto de queda de consumo em Portugal e de abrandamento das taxas de crescimento na Polónia, o 

Grupo concretizou a sua ambição de crescimento acima do mercado e de reforço da liderança. Foram também 

realizados bons progressos no que respeita ao desenvolvimento do modelo de negócio e da infra-estrutura 

inicial para o arranque das operações na Colômbia. 
 

Em 2012 o Grupo teve um desempenho em linhe com as prioridades estratégicas estabelecidas para o ano: 

i. Reforço da Posição Competitiva em todas as áreas de negócio; 

ii. Execução do Programa de Investimento;  

iii. Construção dos Alicerces de um Novo Pilar de Crescimento na Colômbia. 

 

Reforço da Posição Competitiva em todas as áreas de negócio 
 

Na Polónia, a Biedronka identificou, no âmbito da sua estratégia, os perecíveis como uma área estratégica de 

investimento por se antever que estas categorias apresentem maiores crescimentos em linha com a normal 

evolução dos hábitos de consumo polacos. Também importante foi a decisão de aumentar a presença da 

Biedronka nas grandes cidades, onde se está a registar bons níveis de crescimento e onde o cabaz reflecte um 

consumo mais diversificado, com maior peso de produtos frescos e categorias de maior valor acrescentado. 
  

Em 2012, já com a logística e a cadeia de abastecimento preparadas, a Biedronka deu o último passo rumo à sua 

diferenciação nesta área, ao implementar um novo layout de loja que permitiu dar maior visibilidade aos 

produtos perecíveis. Nos primeiros nove meses do ano, foi realizada a conversão de layout de mais de 1.700 

lojas a um ritmo de cerca de 45 lojas por semana. Durante os meses em que o programa esteve em execução, e 

para reduzir os riscos de quebra de inventário devido ao período de encerramento das lojas, foram suspensas as 

campanhas de in&outs com particular expressão nas categorias de bebidas e não-alimentar. O programa foi 

executado sem imprevistos, mais depressa do que o esperado e o peso dos perecíveis nas vendas atingiu, em 

2012, 16,3% (14,8% em 2011). 
 

A Biedronka inaugurou ainda 263 lojas, terminando o ano com um parque de 2.125 lojas, todas com zona de 

frescos totalmente renovada e muitas com equipamento de padaria, dotando a Companhia de uma forte 

vantagem competitiva no mercado. 
 

O desempenho de vendas LFL da Biedronka de 6,4% num mercado que cresceu 4,4% foi também resultado da 

boa execução desta estratégia de inovação e de antecipação de tendências de consumo. 
 

Em Portugal, o fortalecimento da posição competitiva do Pingo Doce passou pelo reforço da sua política de 

preço, tendo em consideração as alterações de hábitos de consumo. 

9.838

2011 2012

+10,5%

VENDAS

10.876 722
765

2011 2012

+6,0%

EBITDA

340 360

2011 2012

+5,9%

RES. LÍQUIDO

228

359

16%
24%

2011 2012

DÍVIDA E GEARING
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Resultados 
Ano de 2012 

Com a deterioração da economia que se agravou em 2012, registou-se a intensificação da actividade 

promocional no mercado português e assistiu-se a um aumento da sensibilidade do consumidor ao factor preço 

e a uma clara tendência de trading down. 
  

Com um início de ano mais fraco do que o esperado, o Pingo Doce iniciou a adaptação da sua estratégia de 

preço, a uma nova realidade de mercado, através da oferta de fortes promoções focadas em produtos 

fundamentais para os consumidores. A quota de mercado da Companhia reagiu positivamente à estratégia 

implementada e as vendas cresceram 2,4% num mercado que caiu 1,6%. 
 

A decisão de investir em preço, que teve impacto na margem da Companhia, permitiu uma imediata inversão da 

evolução negativa de quota de mercado observada nos primeiros meses do ano. Desde Maio que o Pingo Doce 

registou de forma sustentada ganhos de quota de mercado. 

 

 

Execução do Programa de Investimento 
 

(Milhões de Euros) 2012 Peso 2011 Peso

Distribuição na Polónia 398 85% 312 70%

Distribuição em Portugal 46 10% 121 27%

Indústria e Outros 22 5% 16 3%

Investimento Total 466 100% 449 100%  
 

O programa de investimento, baseado na solidez financeira do Grupo, tem um papel fundamental na 

maximização da criação de valor e no suporte da nossa liderança nos mercados em que operamos. 
 

Em 2012 o Grupo investiu 466 milhões de euros. A expansão continuou a ser a principal prioridade recebendo 

53% deste valor (249 milhões de euros). 
 

Um dos marcos do ano foi a abertura no final de Setembro da loja 2.000 da Biedronka que, com um total de 

mais 252 lojas (liquido de encerramentos) adicionadas à cadeia, termina o ano com 2,125 localizações. Foram 

ainda inaugurados dois centros de distribuição, operando a Companhia, no final de 2012, um total de 10 regiões 

logísticas no país. 
  

Em Portugal, as aberturas ficaram essencialmente limitadas a três lojas Pingo Doce. 
 

O investimento em manutenção e remodelação continuou a ser outra das prioridades do Grupo, tendo 

recebido, em 2012, 218 milhões de euros. Estes investimentos assumem um papel fundamental no crescimento 

sustentável das vendas LFL ao garantirem a contínua adaptação do ambiente e layout de loja às novas 

tendências de consumo. Neste contexto a conversão das lojas Biedronka foi o maior projecto do ano, ao qual 

foram alocados c.100 milhões de euros.  

 

 

Construção dos Alicerces de um Novo Pilar de Crescimento na Colômbia 
 

O plano para iniciar operações no mercado colombiano foi aprovada pelo Conselho de Administração em 

Outubro de 2011 e, em Novembro desse mesmo ano, a equipa de gestão estabeleceu-se nesse país. 
 

Ao longo de 2012 a prioridade foi a definição detalhada do modelo de negócio, passando pela dimensão e 

layout de loja, modelo logístico, sortido posicionamento de preço, marca e política de comunicação. 
 

Após um exaustivo teste, ficou definido o sortido inicial para as lojas. A rede de fornecedores será, na sua quase 

totalidade, local e foram estabelecidas parcerias a nível dos fornecedores de marca própria. O primeiro centro 

de distribuição está pronto para suportar as lojas iniciais cujas localizações já estão asseguradas e a finalizar os 

trabalhos de preparação. No final de 2012, o Grupo contava com a estrutura de negócio necessária e com um 

plano alinhado para proceder ao arranque das operações em Março do corrente ano. 
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Resultados 
Ano de 2012 

Distribuição de Dividendos 
 

Tendo em conta o resultado do ano e a política de distribuição de dividendos, o Conselho de Administração irá 

propor, em Assembleia Geral de Accionistas, a distribuição de um montante de 185.388.094,90 euros, o que 

corresponde a 50,0% do resultado ordinário consolidado, utilizando para tal as reservas livres que se encontram 

disponíveis para distribuição. 
 

Esta proposta representa o pagamento de um dividendo bruto de 0,295 euros por acção, excluindo-se as acções 

próprias em carteira. 
 

Esta proposta traduz-se num aumento de 7,3% face ao dividendo atribuído no ano anterior, com o 

correspondente dividend yield a atingir 2,15% face à cotação média do ano de 2012, que foi de 13,71 euros. 

 
 

 

Perspectivas para 2013 
 

Para o Grupo, 2013 antecipa-se com crescimento a dois dígitos das vendas (a taxas de câmbio constantes), 

esperando-se que o EBITDA cresça em linha com as vendas. 
 

Na actual conjuntura mantemo-nos prudentes na defesa da solidez financeira do Grupo. 
  

Acreditamos que as propostas de valor que operamos, com posicionamento de preço competitivo, focadas na 

eficiência de custos e com grande capacidade de execução, estão bem posicionados para continuar a ter 

desempenhos acima dos mercados. 
 

Na Polónia, em 2013, o fortalecimento da posição de liderança da Biedronka continuará a ser a prioridade. O 

plano de expansão prevê a abertura de cerca de 290 lojas e a inauguração de dois novos centros de distribuição. 

No ano esperamos que o crescimento LFL das vendas continue a estar acima do mercado, contribuindo 

positivamente para a rentabilidade da Companhia. 
 

Em Portugal, o Pingo Doce, apesar do desempenho negativo esperado para o mercado, manter-se-á como uma 

insígnia de referência para os consumidores portugueses, tendo como principais objectivos a protecção da 

competitividade de preço, como forma de crescer quota de mercado e, em simultâneo a racionalização da sua 

estrutura de custos como forma de garantir uma melhoria progressiva da rentabilidade ao longo dos próximos 

anos. 
 

O ano de 2013 marcará o arranque das operações na Colômbia onde esperamos inaugurar 30 a 40 lojas. 
  

O programa de investimento previsto para o ano de 2013 é de 650-700 milhões de euros dos quais 70% serão 

investidos na Biedronka e c.100 milhões na Colômbia. 
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Vendas e Resultados 
 

Desempenho de Vendas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2012, as vendas de Jerónimo Martins atingiram 10,9 mil milhões de euros, registando um crescimento de 

10,5% em relação ao ano anterior (+11,5% se excluído o efeito cambial negativo da desvalorização do zloty). 
 

Em envolventes mais difíceis, tanto em Portugal como na Polónia, a Biedronka, o Pingo Doce, o Recheio e a 

Unilever Jerónimo Martins cresceram vendas acima dos seus mercados, aumentando as respectivas quotas. 
 

O crescimento das vendas foi atingido com desempenhos de vendas LFL acima dos respectivos sectores, num 

ano que a contracção do mercado tornou particularmente difícil em Portugal e em que, na Polónia, se registou 

uma desaceleração do crescimento económico. 
 

Na Polónia, o crescimento no retalho alimentar desacelerou progressivamente ao longo do ano (+9,5% no Q1, 

+4,8% no Q2, +3,3% no Q3 e +1,3% no Q4), como resultado do comportamento mais prudente por parte do 

consumidor e de uma redução no seu rendimento disponível. 
 

A Biedronka atingiu um volume de vendas de 6,7 mil milhões de euros, que traduz um crescimento de 17,9% em 

zloty (+16,3% em euros). Este desempenho foi impulsionado pela execução do plano de expansão, que, em 

2012, corresponde um aumento de 16,9% da área de venda com 263 lojas novas, e também por um forte 

crescimento das vendas LFL que, no ano, atingiu 6,4%, com contribuição positiva do cabaz médio e do número 

de visitas.  
 

Em Portugal, o ambiente deteriorou-se mais rapidamente do que inicialmente esperado e foi piorando ao longo 

do ano. A sensibilidade dos consumidores ao preço intensificou-se, expressando uma clara tendência de trading 

down que conduziu a uma queda das vendas no Retalho Alimentar de 1,6% face a 2011. 
 

O Pingo Doce respondeu cedo e de forma rápida à deterioração da conjuntura económica e terminou o ano com 

um crescimento de vendas de 2,4%, aumentando a sua quota de mercado. No ano, as vendas LFL tiveram um 

desempenho resiliente, registando uma descida de apenas 0,6%. 
  

As vendas do Recheio mantiveram-se estáveis em relação ao ano anterior. Tanto o segmento de Retalho 

Tradicional como o HoReCa registaram uma contracção no mercado, mas o Recheio, dada a sua forte posição 

competitiva, conseguiu aumentar o número de clientes para compensar o declínio na compra média.  
 

Na área da Indústria as vendas mantiveram-se em linha com o ano anterior, tendo-se conseguido, mesmo 

considerando a envolvente muito exigente, um aumento de quota de c.90p.b. no mercado In-Home e de 

c.30p.b. no mercado de Out-of-Home.  

2011 2012

Biedronka

Pingo Doce

Recheio
Indústria & Outros

+16,3%

+2,4%

-0,2%

30,4%

Vendas Consolidadas

+8,3%

58,8%
61,9%

28,2%

8,1% 7,3%
2,7% 2,7%

10.876

9.838

+10,5%

6,4%

-0,6% -0,9%

3,5%

Biedronka Pingo
Doce*

Recheio Grupo

Desempenho de Vendas LFL

* LFL excluindo combustível: -0,5%
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Na área de Serviços de Marketing, Representações e Restauração, as difíceis condições de mercado levaram a 

um decréscimo de vendas de 2,1%. 

 

Desempenho de Resultados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O EBITDA consolidado cresceu 6,0%, +7,0% se excluído o efeito de desvalorização do zloty, atingindo 764,6 

milhões de euros. 
 

A margem EBITDA do Grupo, caiu ligeiramente de 7,3% em 2011 para 7,0% em 2012, reflectiu o investimento 

em preço do Pingo Doce, bem como a diluição provocada pelo arranque das operações dos novos negócios - 

HeBe na Polónia e Ara na Colômbia. 
 

A Biedronka gerou 72,2% do EBITDA do Grupo, ao registar um crescimento de 22,2% do seu EBITDA em zloty e 

de 20,5% em euros, com a respectiva margem a aumentar 30 p.b. para 8,2% das respectivas vendas. O aumento 

da margem EBITDA da Biedronka ficou a dever-se aos ganhos da escala crescente, ao efeito positivo do mix da 

margem que se registou na primeira metade do ano e a um rigoroso controlo dos custos operacionais. 
 

Importa referir que no quarto trimestre do ano para além do reforço do posicionamento de preço, se registou 

uma forte concentração de aberturas (121 lojas) e o arranque de uma nova região logística em Outubro, tendo 

estes factores impactado a margem EBITDA no trimestre. 
 

No Pingo Doce, o reforço do posicionamento de preço a partir de Maio levou a uma redução no EBITDA da 

Companhia para 171,2 milhões de euros, tendo a respectiva margem registado uma redução de 100 p.b. para 

5,6% em 2012. 
 

O Recheio manteve a sua margem EBITDA estável em 6,3%, através de uma estrutura de custos rigorosamente 

controlada. 
 

Na área da Indústria, o aumento de preço de matérias-primas em conjunto com o reposicionamento de preço e 

investimento de marketing de suporte a categorias-chave no portefólio, levou a uma redução da margem 

EBITDA de 160 p.b. para 10,9% das vendas. 
 

O resultado líquido atribuível a Jerónimo Martins cresceu 5,9% para 360,4 milhões de euros, mais 7,1% se 

retirados os resultados não recorrentes. 
 

Os encargos financeiros atingiram 30,8 milhões de euros, em linha com o ano anterior. 
 

Os resultados não recorrentes que atingiram 22,4 milhões de euros incluem entre outros, custos de 

reestruturação e write-offs nas áreas da Indústria, Retalho e Restauração em Portugal e também 10 milhões de 

2011 2012

Biedronka

Pingo Doce

Recheio

+20,5%

-13,9%

+0,4%

27,5%

EBITDA Consolidado

63,5%
72,2%

22,4%

6,9% 6,5%

765
722

+6,0%

Indústria & Outros

Margem EBITDA 

2012 % total 2011 % total

Biedronka 8,2% 72,2% 7,9% 63,5%

Pingo Doce (vendas de loja) 5,6% 22,4% 6,6% 27,5%

Recheio 6,3% 6,5% 6,3% 6,9%

Indústria 10,9% 3,3% 12,5% 3,9%

Serviços de Mkt., Repr. e Rest. 1,6% 0,2% 1,8% 0,2%

JM Consolidado 7,0% 100,0% 7,3% 100,0%
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euros relativos aos custos one-off incorridos pelo Pingo Doce, no primeiro dia do mês de Maio, com o arranque 

da sua actividade promocional. 
 

O cash flow gerado pelas operações atingiu os 627,8 milhões de euros, ligeiramente acima do ano anterior, 

impactado pelo investimento em margem realizado em Portugal. 

 

 

Balanço e Rentabilidade do Capital Investido 
 

Balanço Consolidado 
 

(Milhões de Euros) 2012 2011

Goodwill Líquido 748 721

Activo Fixo Líquido 2.740 2.411

Capital Circulante Total * -1.624 -1.510 *

Outros * -3 28

Capital Investido 1.861 1.650

Total de Empréstimos 699 702

Leasings 18 38

Juros Diferidos 15 15

Títulos Negociáveis e Depósitos Bancários -373 -527

Dívida Líquida 359 228

Interesses que não Controlam 290 301

Capital Social 629 629

Reservas e Resultados Retidos 582 492

Fundos de Accionistas 1.502 1.422 *

Gearing 23,9% 16,0%

PreTax ROIC 26,8% 27,3%

* Valores reclassificados - ver detalhe nos Anexos.  
 

Perante a solidez do nosso balanço e a forte capacidade de geração de cash flow, suficiente para financiar os 

programas de expansão para a Polónia e Colômbia, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou a proposta do 

Conselho de Administração de distribuir reservas no montante de 150,2 milhões de euros, cujo pagamento foi 

realizado em Dezembro de 2012. 
 

No final do ano o gearing do Grupo era de 23,9%. 
 

O Pre-Tax ROIC do Grupo foi de 26,8% em 2012. Embora o investimento em preço no Pingo Doce e os custos de 

arranque de novas operações tenham levado a uma redução da margem EBIT em 20 p.b., o forte desempenho 

de vendas do Grupo levou ao aumento do rácio de rotação dos activos, permitindo manter um forte retorno ao 

capital investido. 

 

 

Aviso Legal 
Este comunicado inclui afirmações que não se referem a factos passados e que se referem ao futuro e que 

envolvem riscos e incertezas que podem levar a que os resultados reais sejam materialmente diferentes 

daqueles indicados em afirmações sobre o futuro. Os riscos e incertezas advêm de factores para além do 

controlo e capacidade de previsão de Jerónimo Martins, tal como condições macroeconómicas, mercados de 

crédito, flutuações de moeda estrangeira e desenvolvimentos do quadro regulatório. 

As afirmações aqui contidas sobre o futuro referem-se apenas a este documento e à sua data de publicação, não 

assumindo o Grupo Jerónimo Martins qualquer obrigação de actualizar informação contida nesta apresentação 

ou de notificar um participante no evento de que qualquer assunto aqui afirmado mude ou se torne incorrecto, 

excepto quando exigido por lei ou regulamento específico. 
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Resultados 
Ano de 2012 

Anexos 
 

 

(Milhões de Euros) 2012 2011

Vendas e prestação de serviços 10.876 9.838

Custo das vendas -8.450 -7.594

Margem 2.426 2.244

Custos de distribuição -1.673 -1.541

Custos administrativos -212 -190

Resultados operacionais não usuais -20 -12

Resultados operacionais 520 500

Custo líquido de financiamento -31 -31

Ganhos/Perdas em outros investimentos -3 -1

Ganhos em empresas associadas 0 0

Resultados antes de impostos 487 469

Imposto sobre os resultados correntes -121 -111

Resultados líquidos (antes de int. que não controlam) 366 357

Interesses que não controlam -6 -17

Resultado líquido atribuível a JM 360 340  
 

Nota: A linha de ‘Itens não recorrentes’ no quadro ‘Resultado Líquido Consolidado’ na página 2 deste relatório inclui os 

valores constantes nas linhas ‘Resultados operacionais não usuais’ e ‘Ganhos/Perdas em outros investimentos’ presentes 

no quadro acima apresentado. A linha de ‘Resultados Financeiros’ no quadro ‘Resultado Líquido Consolidado’ na página 2 

deste relatório inclui os valores constantes na linha ‘Ganhos em empresas associadas’ presente no quadro acima 

apresentado. 

 

 

(Milhões de Euros)

% total % total Pln Euro % total % total Pln Euro

Biedronka 6.731 61,9% 5.787 58,8% 17,9% 16,3% 1.864 63,8% 1.459 57,9% 18,8% 27,8%

Pingo Doce 3.346 30,8% 3.245 33,0% 3,1% 870 29,8% 867 34,4% 0,3%

Recheio 792 7,3% 794 8,1% -0,2% 191 6,6% 198 7,9% -3,2%

Indústria 229 2,1% 228 2,3% 0,2% 46 1,6% 48 1,9% -2,2%

Serviços de Mkt., Repr. e Rest. 87 0,8% 89 0,9% -2,1% 25 0,9% 25 1,0% 1,7%

Ajustes de Consolidação -309 -2,8% -304 -3,1% 1,6% -75 -2,6% -78 -3,1% -3,2%

Total JM 10.876 100,0% 9.838 100,0% 10,5% 2.922 100,0% 2.518 100,0% 16,0%

p.m. Pingo Doce 3.063 2.990 2,4% 797 802 -0,6%

          (vendas de lojas)

2012 2011 ∆ %∆ %∆ %∆ % 4T12 4T11 ∆ %∆ %∆ %∆ %

 
 

 

 

1T 12 2T 12 1S 12 3T 12 9M 12 4T 12 2012 1T 12 2T 12 1S 12 3T 12 9M 12 4T 12 2012

Biedronka

  Euro 13,1% 7,6% 10,1% 16,9% 12,5% 27,8% 16,3%

  PLN 21,0% 15,6% 18,1% 16,8% 17,6% 18,8% 17,9% 9,5%* 4,7%* 7,0%* 5,5%* 6,5%* 6,4% 6,4%*

Pingo Doce 2,1% 6,1% 4,2% 2,5% 3,6% -0,6% 2,4% -1,6%** 2,4%** 0,5%** -0,6%** 0,1%** -2,6%** -0,6%**

Recheio 4,0% -1,0% 1,3% 0,0% 0,8% -3,2% -0,2% 2,6% -2,9% -0,4% -0,1% -0,3% -2,9% -0,9%

Indústria -1,5% 1,3% 0,1% 2,2% 0,8% -2,2% 0,2% -1,5% 1,3% 0,1% 2,2% 0,8% -2,2% 0,2%

Serv. de Mkt. Repr e Rest. -1,8% -1,0% -1,3% -7,4% -3,6% 1,7% -2,1% -1,7% 0,1% -0,7% -7,6% -3,3% -2,1% -2,9%

* Excluindo os dias de encerramento para conversão de layout de lojas

 ** LFL excluindo combustível -0,8% 2,4% 0,8% -0,8% 0,3% -2,6% -0,5%

Vendas Totais Vendas LFL

 
 

 

DEMONSTRAÇÃO 
DE RESULTADOS 
POR FUNÇÕES 
 

DETALHE DE 
VENDAS 
 

CRESCIMENTO DE 
VENDAS 
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Resultados 
Ano de 2012 

 

 

Encerramentos 

1T 12 2T 12 3T 12 4T 12 2012

Biedronka 1.873 37 39 66 121 11 2.125

Pingo Doce 369 0 2 1 0 0 372

Recheio 41 0 0 0 0 0 41

Encerramentos/ 

Remodelações

1T 12 2T 12 3T 12 4T 12 2012

Biedronka 1.113.192 22.276 26.402 46.585 86.287 -6.264 1.301.006

Pingo Doce 451.207 0 2.248 1.500 0 2.367 452.588

Recheio 128.975 0 0 0 0 -320 129.295

Número de Lojas 2011
Aberturas

2012

Área de Venda (m
2
) 2011

Aberturas
2012

 

 

 

 

 

 

(Milhões de Euros) 2012 2011

EBITDA 765 722

Pagamento de Juros -36 -28

Imposto sobre o Resultado -101 -73

Fundos gerados pelas Operações 628 620

Pagamento de Capex -487 -375

Variação de Capital Circulante 70 126

Outros -15 -5

Cash Flow  Libertado 196 367  

 

 

 

 

 

(Milhões de Euros) 2012 2011

Existências 496 388

    em dias de vendas 17 14

Clientes 85 79

    em dias de vendas 3 3

Fornecedores -1.895 -1.596

    em dias de vendas -64 -59

Capital Circulante Trade -1.315 -1.129

    em dias de vendas -44 -42

Outros -309 -381

Capital Circulante Total * -1.624 -1.510

    em dias de vendas -55 -56

* Valor reclassificado - ver detalhe nos Anexos.  
 

 

 

 

 

PARQUE DE LOJAS 
 

CASH FLOW 

CAPITAL 
CIRCULANTE 
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Resultados 
Ano de 2012 

 

 

(Milhões de Euros) 2012 2011

Dívida de Médio Longo Prazo 565 368

% do Total de Empréstimos 80,8% 52,5%

Maturidade Média (anos) 2,2 1,9

   Empréstimos Obrigaccionistas 403 205

   Private Placement 81 81

   Actualização do Justo Valor -3 -1

   Papel Comercial 50 50

   Outros Empréstimos 35 34

Dívida de Curto Prazo 134 334

% do Total de Empréstimos 19,2% 47,5%

Total de Empréstimos 699 702

Maturidade Média (anos) 2,0 1,8

Leasings 18 38

Juros Diferidos & Operações de Cobertura 15 15

Títulos Negociáveis e Depósitos Bancários -373 -527

Dívida Líquida 359 228

% Dívida em Euros (Dívida Financeira + Leasings) 93,4% 92,0%

% Dívida em Zlotys (Dívida Financeira + Leasings) 6,6% 8,0%  
 

 

 

1. Ajuste ao Capital Circulante 

 

Procedeu-se a um ajuste do Capital Circulante, deixando de considerar, como parte deste, valores 

relativos a activos de longo prazo que não estão afectos às unidades operacionais. No Balanço, 

estes valores serão reflectidos na linha "Outros", mantendo-se inalterado o valor de Capital 

Investido. Para o cálculo de indicadores de rentabilidade, o Capital Operacional Investido (COI) 

reflectir igualmente este ajuste. 

 

2. Alteração de políticas contabilísticas e bases de apresentação – Novas normas, 

alterações e interpretações emitidas mas sem aplicação efectiva aos exercícios 

iniciados a 1 de Janeiro de 2012 e não adoptadas antecipadamente 
 

Em 2012, a União Europeia adoptou um conjunto de normas e alterações às Normas 

Internacionais de Contabilidade emitidas pelo IASB e interpretações emitidas pelo International 

Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).  
 

Na nova norma IFRS 11 ‘Acordos Conjuntos’, as empresas controladas conjuntamente são 

contabilizadas usando o método de equivalência patrimonial, de acordo com a IAS 28. A actual 

política de escolha do método de consolidação proporcional para entidades controladas 

conjuntamente foi eliminada. Como consequência, o Grupo irá aplicar este normativo e consolidar 

os seus interesses na Unilever Jerónimo Martins e Gallo Worldwide utilizando o método de 

equivalência patrimonial a partir de 1 de Janeiro de 2013. 
 

Se o Grupo tivesse adoptado esta nova norma na preparação das suas demonstrações financeiras 

consolidadas, as mesmas seriam reexpressas da seguinte forma: 

 

NOTAS 

DETALHE DA 
DÍVIDA 
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Resultados 
Ano de 2012 

Resultado Líquido Consolidado 
 
(Milhões de Euros) ∆∆∆∆

Vendas Consolidadas 10.683 9.646 10,7%

Margem Total 2.346 22,0% 2.159 22,4% 8,7%

Custos Operacionais -1.603 -15,0% -1.466 -15,2% 9,3%

EBITDA 743 7,0% 693 7,2% 7,2%

Depreciação -224 -2,1% -206 -2,1% 8,8%

EBIT 518 4,9% 487 5,0% 6,5%

Resultados Financeiros -30 -0,3% -30 -0,3% 1,1%

Ganhos em Empresas Associadas 13 0,1% 17 0,2% -21,1%

Itens não Recorrentes -19 -0,2% -11 -0,1% 77,4%

EBT 483 4,5% 463 4,8% 4,1%

Impostos -116 -1,1% -106 -1,1% 9,7%

Resultados Líquidos 366 3,4% 357 3,7% 2,5%

Interesses que não Controlam -6 -0,1% -17 -0,2% -65,6%

Res. Líquido atribuível a JM 360 3,4% 340 3,5% 5,9%

Res. Líquido / acção (€) 0,57 0,54 5,9%

2012 2011

 
 

 

 

Balanço 
 
(Milhões de Euros) 2012 2011

Goodwill Líquido 655 627

Activo Fixo Líquido 2.711 2.386

Capital Circulante Total -1.612 -1.491

Outros 69 104

Capital Investido 1.823 1.626

Total de Empréstimos 660 676

Leasings 18 38

Juros Diferidos 15 14

Títulos Negociáveis e Depósitos Bancários -372 -524

Dívida Líquida 321 204

Interesses que não Controlam 290 301

Capital Social 629 629

Reservas e Resultados Retidos 582 492

Fundos de Accionistas 1.502 1.422

Gearing 21,4% 14,4%  
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Resultados 
Ano de 2012 

Demonstração de Resultados por Funções 
 

(Milhões de Euros) 2012 2011

Vendas e prestação de serviços 10.683 9.646

Custo das vendas -8.337 -7.487

Margem 2.346 2.159

Custos de distribuição -1.643 -1.513

Custos administrativos -184 -159

Resultados operacionais não usuais -17 -9

Resultados operacionais 502 477

Custo líquido de financiamento -30 -30

Ganhos/Perdas em outros investimentos -3 -1

Ganhos em empresas associadas 13 17

Resultados antes de impostos 483 463

Imposto sobre os resultados correntes -116 -106

Resultados líquidos (antes de int. que não controlam) 366 357

Interesses que não controlam -6 -17

Resultado líquido atribuível a JM 360 340  
 

Na consolidação dos interesses na Unilever Jerónimo Martins e Gallo Worldwide de acordo com o 

método de equivalência patrimonial, o Grupo irá reconhecer um investimento em empresas 

controladas conjuntamente (activos não correntes) no montante de 73.423 mil euros, o qual inclui 

o Goodwill anteriormente registado nestes negócios no montante de 93.809 mil euros. 
 

Deste exercício não resulta qualquer efeito líquido sobre o balanço, na medida em que não 

existem problemas de imparidade. 

 

 

3. Definições 
 

Vendas like-for-like (LFL): vendas das lojas que operaram sob as mesmas condições nos dois 

períodos. Excluem-se as lojas que abriram ou encerraram num dos dois períodos. As vendas das 

lojas que sofreram remodelações profundas excluem-se durante o período da remodelação 

(encerramento da loja). 
 

Gearing: Dívida Líquida / Fundos de Accionistas 


