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Dit jaarverslag is gedrukt op papier met het FSC®-keurmerk

Wij willen dat onze verantwoording effect heeft op u, niet op het milieu.

De toekomst hangt af van de manier waarop we gebruik maken van  

onze natuurlijke hulpbronnen. 

Het FSC-keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof voor het papier 

en papierproducten afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. 

Reacties
Coop ontvangt graag reacties op de gepresenteerde resultaten en beleidsvoornemens in dit verslag. 

Wij zijn te bereiken via communicatie@coop.nl of via:

Coop Supermarkten B.V.

T.a.v. Afdeling Communicatie

Markweg 8

6883 JM Velp

Dit verslag is beschikbaar op www.coop.nl/jaarverslag.





Tijdige, juiste maatregelen en 
deurbeleid om een veilige winkel- 

en werkomgeving te bieden

16% groei 
consumentenomzet

Statiegelddonaties: 
ruim € 560.000 voor 
lokale goede doelen

Introductie Ragbag: 
duurzame nieuwe shopper 

in strijd tegen plastic

Groei online: 
verdubbeling omzet (index 228)

Too Good To Go: 
250.000 maaltijden gered 

van de afvalbak

Samen spelen, samen delen: 
donatie 10.000 gezelschapsspellen 

via Nationaal Fonds Kinderhulp

Opening nieuw 
E-commerce center Almere

Uitrol AED’s buitenzijde 
winkels samen met 

Rode Kruis

75 winkels met nieuwe 
AGF- en broodafdeling en 

kookgemakmeubel

8.411 medewerkers

Groei marktaandeel naar 3,9% 
(2019: 3,7%) 

1,5 meter

Samen houden we boodschappen doen veilig
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Coop is van nu

Het jaar 2020 vergeten we niet snel. Coop heeft in roerige 
tijden bewezen helemaal van nu te zijn. We hebben onze 
belangrijke, maatschappelijke rol om de voedselvoorziening 
zo goed en zo veilig mogelijk op gang te houden serieus 
genomen en adequaat uitgevoerd. Dat verdient een diepe 
buiging naar alle medewerkers, helemaal naar diegenen die 
in de volle wind stonden, met alle bijbehorende onzeker-
heden. Dat hebben we gezien en daar zijn deze medewer-
kers op passende wijze voor gewaardeerd. Zij hebben hard 
gewerkt om aan de extreem toegenomen vraag te voldoen. 
Die heeft een stevige duw gegeven aan onze financiële 
resultaten. 

We gaan op volle kracht vooruit. Coop boekte in 2020 een 
omzetgroei, zowel in consumentenomzet van alle Coop- 
winkels (16%) als in concernomzet (12%). Resultaten die we 
met onvermoeibare inzet van de hele organisatie hebben 
gerealiseerd. Daarnaast kende 2020 extra koopdagen (53e 
week), die ook daaraan bijdroegen. 

Wij beseffen heel goed dat veel bedrijven om ons heen een 
heel ander 2020 hebben beleefd. Waar mogelijk zochten 
wij de samenwerking met hen, om op die manier onze bij-
drage aan de Nederlandse samenleving actief te leveren. 
Tegelijkertijd hebben de turbulente omstandigheden ons 
niet weerhouden te moderniseren.

Het is nu de uitdaging om de gerealiseerde groei te consoli-
deren. Bestaande plannen zijn daarom het afgelopen jaar in 
een stroomversnelling gebracht. Zo maakte online een forse 

groei door; meer klanten dan ooit bestelden hun bood-
schappen via Coop.nl. Om die ontwikkeling nog beter te 
faciliteren, is Coop begin 2021 volledig aandeelhouder ge-
worden van Telesuper en realiseerden we eind vorig jaar een 
compleet nieuw E-commerce center in Almere. 

Ook op andere fronten maken we Coop beter. We richten 
processen slimmer in en halen meer uit de beschikbare data. 
We onderzoeken onze toekomstige logistieke infrastructuur. 
Met een professionaliseringsslag maken we onze winkels 
nóg klantgerichter. En door verder te digitaliseren staan we 
in de toekomst nog dichterbij de klant. 

Ons succes zit als coöperatieve supermarktorganisatie al 130 
jaar in samen dingen voor elkaar krijgen. In luisteren naar 
elkaar en openstaan voor ieders ideeën. Dankzij de zeggen-
schap van leden (consumenten en ondernemers) maken wij 
scherpere keuzes, bijvoorbeeld op maatschappelijke thema’s 
die onze klanten direct raken. We zoeken onze leden actief 
op om de coöperatie te laten spreken. Want de kracht van 
samen, die in 2020 zo centraal stond, kennen wij als geen 
ander. 

Velp, 16 maart 2021

Fred Bosch
Algemeen directeur

Voorwoord
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Kerncijfers
(bedragen x € 1 miljoen) 2020 6) 2019 2018 2017 2016 

                                                   

Resultaten

Consumentenomzet Coop-formats 1.736 1.493 1.259 1.177 1.118

Groei t.o.v. voorgaand jaar in % 16,2 18,6  7,0  5,3   3,3

Consumentenomzet EMTÉ - 45 132 - - 

Totaal consumentenomzet 1.736 1.538 1.391 1.177 1.118

Groei t.o.v. voorgaand jaar in % 12,8 10,6 18,2 5,2 3,3
     

Geconsolideerde netto-omzet 1.449 1.295 1.197 1.015 954

Groei t.o.v. voorgaand jaar in % 11,9 8,2  17,9   6,4   3,7
     

Netto-omzet (filialen) 789 701 637 531 511

Groei t.o.v. voorgaand jaar in % 12,5 10,1  20,0   3,9   3,4 

Groothandelsomzet ondernemers 593 527 498  426   410

Groei t.o.v. voorgaand jaar in % 12,6 5,7  17,0   3,8   3,4

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen 58,7 51,8 32,4 39,9 41,9

In % van de netto-omzet 4,1 4,0  2,7   3,9   4,4

Bedrijfsresultaat 13,6 7,9 -1,8 9,0 10,1

In % van de netto-omzet 0,9 0,6  -0,2   0,9   1,1

Netto schuld / bedrijfsresultaat voor afschrijvingen 1) 0,8 1,4  3,0   0,0  0,4

Interest coverage ratio 2) 9,0 2,8  -1,1   19,6   10,5

Resultaat na belastingen 8,0 2,5  -1,4   7,6   7,9

In % van de netto-omzet 0,6 0,2  -0,1   0,7   0,8

In % van gemiddeld eigen vermogen  6,0 2,0  -1,1     6,1   6,8
 

Vermogen

Eigen vermogen 136,7 128,7 126,2  127,6   120,0

Vreemd vermogen (incl. voorzieningen) 336,4 322,8 364,3  190,2  208,7 

Solvabiliteit 3) 29 29 26 40 37  
   

Personeel

Personeelskosten 134,4 121,2 106,3  86,5 81,7

Aantal medewerk(st)ers jaarultimo 8.411 7.737 8.043  6.282   5.920

In fulltime equivalenten jaarultimo 3.780 3.501 3.638  2.804   2.626
  

Cash flow / Investeringen

Cash flow 4) 53,1 46,4 31,5 38,5 39,7

Netto-investeringen 5) 44,0 23,1 152,9 26,8 21,6

Afschrijvingen 45,1 43,9 32,9 30,9 31,8
 

Winkelbestand  

Totaal Coop 314 314 290 263 258

Overige supermarkten 14 13 15 17 16

Totaal 328 327 305 280 274

1) Nettoschuld aan financieringsinstellingen gedeeld door geconsolideerde 
 bedrijfsresultaat voor afschrijvingen
2) Bedrijfsresultaat/saldo van financiële baten en lasten
3) Eigen vermogen in percentage van totaal vermogen

4) Resultaat na belastingen en afschrijvingen
5) Investeringen in immateriële en materiële vaste activa minus desinvesteringen
6) Boekjaar 2020 bestaat uit 53 weken 
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Coop vestigingen

Coop

Coop Vandaag

CoopCompact

Distributiecentrum Deventer (vers) 

Distributiecentrum Gieten (kruidenierswaren)

ProMessa Deventer

Servicekantoor Velp

E-commerce center Almere 

Coop

Coop Vandaag

CoopCompact

Distributiecentrum Deventer (vers) 

Distributiecentrum Gieten (kruidenierswaren)

ProMessa Deventer

Servicekantoor Velp

E-commerce center Almere 
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Ondernemings-
profiel
Coop is een in Nederland opererende, coöperatieve super -
marktorganisatie, die als doel heeft haar leden optimaal te 
bedienen. Coop kent zowel leden-consumenten als 
leden-ondernemers.

Coop verzorgt richting haar winkels tal van diensten, zoals 
distributie, assortiments-, formule- en datamanagement, 
e-commerce, marketing, winkelautomatisering, opleidingen, 
verzekeringen, financieringen en administratie. De verwerving 
en ontwikkeling van nieuwe projecten voor toekomstige 
supermarkten zijn eveneens belangrijke activiteiten.

De fysieke distributie vindt plaats vanuit twee landelijke 
centra: één voor houdbare artikelen en één voor alle verse 
producten, met uitzondering van brood en diepvries. 
Heveck Vriesvers B.V. verzorgt de distributie van alle diep-
vriesproducten. De verwerking en distributie (ook aan derden) 
van vlees is ondergebracht bij Coop Productiebedrijven B.V., 
handelend onder de naam ProMessa. 

Om aan de groeiende online vraag van consumenten te vol-
doen is Coop 50% aandeelhouder van Telesuper (met ingang 
van medio januari 2021 100% aandeelhouder). Vanuit het 
E-commerce center in Almere worden de boodschappen van 
particuliere en zakelijke klanten bezorgd.

Het servicekantoor van Coop is gevestigd in Velp. Coop heeft 
haar activiteiten in een aantal afzonderlijke werkmaatschap-
pijen ondergebracht en streeft naar een verantwoorde en 
duurzaam winstgevende groei. 

Coop is aangesloten bij Superunie, een organisatie die de 
centrale inkoop verzorgt voor vooral (dertien) supermarkt-
organisaties (27% van de Nederlandse markt). Het benutten 
van inkoopvolumes en -afspraken is van essentieel belang 
voor de optimalisatie van de bedrijfsresultaten van de 
aangesloten leden-ondernemers en van de coöpera tieve 
organisatie. 

De groei van Coop wordt mede gerealiseerd door samen-
werking in de keten. Sterke betrokkenheid en inzet van 
onze medewerkers en de aangesloten consumenten- en 
ondernemersleden spelen hierbij een cruciale rol. Met haar 
coöperatieve structuur neemt Coop een unieke plaats in in 
de Nederlandse food retailbranche.

Winkelbestand

 2020 2019

Coop  

Filialen 144 148

Ondernemers 98 96

 242 244

CoopCompact 

Filialen 3 -

Ondernemers 61 61

 64 61 

Coop Vandaag 

Filialen 7 8

Ondernemers 1 1

 8 9

Totaal 314 314
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Leden 
ondernemers

Coop 
Retail B.V.

Coop 
Supermarkten B.V.

Coop 
Groothandel B.V.

Coop
Vastgoed B.V.

Coop
Koopzegels B.V.

Coop 
Productie-

bedrijven B.V.

Ledenraad

Coop 
Nederland U.A.

Coop 
Holding B.V.

Leden 
consumenten

Deelneming 
Heveck 

Vriesvers B.V. (33%)

Juridische structuur
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Bestuur Coop Nederland U.A.
Mevrouw drs. K.R.W. (Karin) Janssen Voorzitter 
De heer drs. N.F. (Nico) Korswagen  Vicevoorzitter 
Mevrouw mr. M.H. (Marike) Boersen
De heer J.G. (Harry) Bruijniks  
De heer drs. T. (Tjerk) Hooghiemstra  
De heer J.J.M. (Johan) Neppelenbroek  
Mevrouw drs. H.A. (Helga) Scholtz RA 
De heer E. (Edwin) Versluis   

Raad van commissarissen Coop Holding B.V.
De heer drs. N.F. (Nico) Korswagen  Voorzitter 
Mevrouw drs. K.R.W. (Karin) Janssen Vicevoorzitter 
De heer drs. T. (Tjerk) Hooghiemstra  Secretaris 
Mevrouw mr. M.H. (Marike) Boersen
De heer J.G. (Harry) Bruijniks 
De heer J.J.M. (Johan) Neppelenbroek  
Mevrouw drs. H.A. (Helga) Scholtz RA 
De heer E. (Edwin) Versluis 

Directie Coop Holding B.V.
De heer F.R.G. (Fred) Bosch RA  Algemeen directeur (statutair directeur)
De heer drs. H.J. (Herco) Boer MBA   Financieel directeur (statutair directeur)
De heer M.G.P. (Maarten) Ebben MBA  Directeur winkeloperatie 
Mevrouw A. (Annemarie) Goijarts – Baardman MBA   Directeur supply chain 
De heer G.W. (Gerard) Koning   Commercieel directeur 
Mevrouw drs. J.E.M. (Judith) Peters   Directeur human recources 
De heer J.A.M. (John) Uffing  Directeur franchise, vastgoed en acquisitie

Personalia

Deelneming 
Telesuper 

Holding B.V. (50%)

Deelneming
J&C Acquisition 

Holding B.V. (50%)
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Bericht van het 
bestuur en de raad 
van commissarissen
2020
In alle opzichten was 2020 een bijzonder jaar, met veel 
impact op Coop. De maatregelen tijdens de coronapandemie 
hebben de omzet positief beïnvloed en zorgden voor een 
grote druk op de operatie. Ondanks de maatschappelijke 
impact op veel vlakken heeft Coop groei gerealiseerd op het 
gebied van omzet, formule-ontwikkeling en assortiment, 
door te blijven investeren in innovaties en mogelijkheden. 

Naast de zorg voor het zo goed en veilig mogelijk bood-
schappen kunnen doen en werken bij Coop, vormden 
de groei van Coop en verdere ontwikkeling op het gebied 
van e-commerce in 2020 een belangrijk onderdeel van de 
agenda van directie, bestuur en raad van commissarissen 
(RvC). Door het jaar heen zijn zowel het bestuur als de RvC 
geïnformeerd over de belangrijke ontwikkelingen binnen 
Coop. Hierna volgt een kort verslag van onderwerpen die in 
de bijeenkomsten met de ledenraad, bestuur en RvC aan de 
orde zijn geweest. 

Ledenraadsactiviteiten
De ledenraad kwam in 2020 twee keer digitaal bijeen tijdens 
de ledenraadsvergaderingen. Daarnaast waren er drie extra 
sessies; een fysieke kennissessie om nieuwe ledenraadsleden 
voor te bereiden op hun rol, een fysieke dialoogsessie over 
prijs en promotie, en een digitale sessie met een toelichting 
op het jaarverslag 2019. Een initiatief dat ook op vervolg mag 
rekenen in 2021, vanwege een goede deelname en positieve 
reacties van ledenraadsleden. Deze extra jaarverslagsessie 
bracht in de voorjaarsvergadering, naast de vaststelling 
van het jaarverslag 2019, bovendien meer ruimte voor een 
toelichting op het separate MVO-verslag en de periodieke 
business update. Tijdens de najaarsvergadering zijn de 
activiteiten van de coöperatieraad besproken en kwamen de 
plannen voor en vooruitzichten op 2021 aan bod. Daarnaast 
werd een voortgangsrapportage van het ledenvoordeel-
programma en de stand van zaken rondom afvalreductie en 
voedselverspilling besproken.

Coöperatieve identiteit
Het aansprekend uitdragen van het coöperatieve gedachten- 
goed staat continu op de agenda. Dit gebeurt door de rol van 
de klant zichtbaar te maken en klanten meer te betrekken bij 
het assortiment. Ook de ontwikkeling van het nieuwe leden-
voordeelprogramma en de voorbereidingen om medewerkers 
mee te nemen in onze coöperatieve identiteit, behoren bij 
de activiteiten om Coop steviger als coöperatie te profileren. 
De commissie Coöperatiezaken heeft het afgelopen jaar de 
Coöperatie Code 2019 van de Nationaal Coöperatieve Raad 
(NCR) gebruikt als herijkingsdocument van democratie en 
transparantie in haar governance. Coop voldoet aan de 
Coöperatie Code.

Benoemingen en aftreden
De ledenraad heeft de voordracht van het bestuur ter benoe-
ming en toetreding van een nieuw bestuurslid goedgekeurd; 
de heer H. Bruijniks is toegetreden. Door de personele unie 
en instemming van de algemene vergadering van aandeel-
houders van Coop Holding B.V. is ook zijn benoeming in de 
RvC een feit. Dankzij zijn ruime ervaring in diverse topfuncties 
binnen de supermarktbranche is de heer Bruijniks van directe 
toegevoegde waarde voor Coop. Mevrouw H.A. Scholtz is 
voor vier jaar herbenoemd als lid van het bestuur/de RvC.  

Bestuur Coop Nederland U.A. en raad van 
commissarissen
Het bestuur van de coöperatie is in 2020 zes keer bij elkaar 
gekomen, drie keer fysiek en drie keer digitaal. Daarnaast 
hebben er enkele bijeenkomsten plaatsgevonden in het ka-
der van de strategie voor de komende jaren en educatie over 
rollen en verantwoordelijkheden.  

Naast de hoofdlijnen van de business-ontwikkeling, met 
extra aandacht voor de gevolgen van de corona-effecten 
bij Coop, is kennisgemaakt met de nieuwe directieleden 
mevrouw J. Peters (directeur Human Resources) en 
mevrouw A. Goijarts-Baardman (directeur Supply Chain). 

Raad van commissarissen Coop Holding B.V.
In de reguliere zes RvC-vergaderingen kwamen de volgende 
onderwerpen aan bod: 

• Jaarverslag en MVO-verslag; 
• Terugkoppeling vanuit de auditcommissie over de 
 financiële ontwikkelingen, belastingpositie, prognose en 

aanbevelingen van de externe accountant;
• Integrale resultaten van onze filialen en ontwikkelingen 

van en binding met aangesloten ondernemers;
• Herstructurering winkelbegeleiding en samenstelling 

kernteam; 
• E-commercestrategie, verdere groei en innovatiemoge-

lijkheden en samenwerking Telesuper;
• Strategische koers logistieke infrastructuur en centrale 

slagerij ProMessa;
• Status claim van J&C Acquisition Holding bij Sligro Food 

Group;
• Vooruitzichten 2021; 
• Marktontwikkelingen en overname /samenwerkings-
 kansen.
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Tussentijds overleg
In het jaar vond er regelmatig overleg plaats tussen de 
RvC-voorzitter en de algemeen directeur, ter voorbereiding 
op de vergaderingen. De auditcommissie is twee keer fysiek 
en eenmaal digitaal bijeengekomen. In aanwezigheid van de 
accountant en financieel directeur is de financiële ontwikke-
ling in brede zin intensief besproken en voorbereid voor de 
RvC.

Commerciële commissie
In 2020 is een commerciële commissie gestart. Twee keer 
per jaar denken drie RvC-leden mee over belangrijke com-
merciële vraagstukken. Het commercieel management licht 
deze vraagstukken toe en neemt de visie van de RvC mee in 
beleid en besluitvorming.

Resultaten 
In 2020 is de concernomzet van Coop 12% gegroeid, met 
€ 154 miljoen van € 1,3 miljard naar € 1,4 miljard. Wat betreft 
consumentenomzet groeide Coop wederom fors harder dan 
de markt; deze kwam uit op € 1,7 miljard (+16%). 

Het bestuur en de RvC bespraken de jaarrekening over 2020 
met de directie en accountant van PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V. (PWC). Ze deelden hun bevindingen over 
de administratie en interne controle. De accountant heeft 
een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Deze is 
opgenomen onder de overige gegevens in de jaarrekening 
2020.

De RvC stemde in met het voorstel van de directie om het 
resultaat over 2020 toe te voegen aan de algemene reserves 
van Coop Holding B.V. De raad stelde de ledenraadsvergade-
ring voor om het bestuur te machtigen om – na vaststelling 
van de jaarrekening 2020 van Coop Nederland U.A. – de 
algemene vergadering van aandeelhouders te verzoeken:

• De jaarrekening 2020 van Coop Holding B.V. vast te stellen;  
• Decharge te verlenen aan de directie voor het gevoerde  
 beleid; 
• Decharge te verlenen aan de raad van commissarissen  
 voor het gehouden toezicht. 

Dank 
Coop heeft in 2020 haar rol als belangrijke schakel in de 
voedselvoorziening serieus genomen. Groot respect gaat uit 
naar alle medewerkers en die in de winkels en distributie-
centra in het bijzonder. De coronapandemie en bijbehoren-
de getroffen maatregelen vroegen om extra inzet, toewijding 
en aanpassingsvermogen. Telkens heeft de organisatie als 
geheel goed, accuraat en tijdig gehandeld om haar vitale 
functie voor de samenleving waar te maken en de gelden-
de maatregelen op te volgen. De slogan ‘Samen maak je 
’t verschil’ was actueler dan ooit. De positionering van de 
Coop-winkels – dichtbij – resulteerde in extra groei, vooral 
door een gemiddeld hogere besteding. Tijdens dit intensieve 
jaar heeft Coop deze groei weten op te vangen en ruimte 
gezien voor verdere ontwikkeling op het gebied van digi-
talisering, e-commerce en professionalisering op diverse 
terreinen. Zowel het bestuur als de RvC spreekt grote dank 
uit aan de directie en aan alle Coop-medewerkers voor de 
inzet in het afgelopen jaar. Ondanks de onzekerheden voor 
2021 kijken wij met vertrouwen uit naar de toekomst. 

Velp, 16 maart 2021

Namens het bestuur,
Coop Nederland U.A.

Karin Janssen
Voorzitter

Namens de raad van commissarissen,
Coop Holding B.V.

Nico Korswagen
Voorzitter
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Drs. N.F. (Nico) Korswagen (1958), Nederlandse nationaliteit (m) 
Benoemd in 2009 en laatste herbenoeming in 2017 voor 4 jaar. Voorzitter raad van commissarissen Coop Holding B.V. 
Expertise: strategie en organisatie, (food)retail, financieel / bedrijfseconomisch.
Commissaris LVG Nederland B.V. en Marisan & Partners B.V., The Makers Holding B.V., commissariaat DiManEx BV,
commissaris bij Technoplating Nijkerk BV en penningmeester bij Stichting DITO Foundation. 

Drs. K.R.W. (Karin) Janssen (1975), Nederlandse nationaliteit (v)
Benoemd in 2016 en herbenoemd in 2018 voor 4 jaar. Vicevoorzitter van de raad van commissarissen Coop Holding B.V.
Expertise: HR, management en organisatie, financieel / bedrijfseconomisch, consumenten- en coöperatieve zaken.
Directeur Operations Betalingsverkeer Rabobank 

Drs. T. (Tjerk) Hooghiemstra (1956), Nederlandse nationaliteit (m)
Benoemd in 2017 voor 4 jaar en herbenoembaar. Secretaris van de raad van commissarissen. 
Expertise: human resources, management en organisatie, strategie, duurzame ontwikkeling, corporate governance, compliance.
Zelfstandig adviseur en coach. Voormalig concerndirecteur human resources Koninklijke Philips N.V.

Mr. M.H. (Marike) Boersen (1988), Nederlandse nationaliteit (v)
Benoemd in 2018 voor 4 jaar en herbenoembaar.
Expertise: juridisch, (ondernemings- en insolventierecht) en governance. 
Advocaat en partner bij Bierman Advocaten LLP

J.G. (Harry) Bruijniks (1956), Nederlandse nationaliteit (m)
Benoemd in 2020 voor 4 jaar en herbenoembaar. Lid van de auditcommissie.
Expertise: strategie en organisatie, (food)retail, financieel / bedrijfseconomisch. 
Lid van de raad van commissarissen van Euretco, voorzitter van de raad van commissarissen van NDS, voorzitter van het bestuur 
van VBO, lid van het bestuur en penningmeester van RND en lid van het bestuur van Optitrade 

J.J.M. (Johan) Neppelenbroek (1961), Nederlandse nationaliteit (m)
Benoemd in 2015, herbenoemd in 2019 voor 4 jaar en herbenoembaar.
Expertise: management en organisatie, (food)retail. 
Coop-ondernemer in Lemelerveld

Drs. H.A. (Helga) Scholtz RA (1971), Nederlandse nationaliteit (v)
Benoemd in 2016, herbenoemd in 2020 voor 4 jaar en herbenoembaar. Voorzitter van de auditcommissie.
Expertise: financieel / bedrijfseconomisch, strategie, management en organisatie, retail.
Mede-eigenaar SES Creative B.V. en H.A.S. Holding B.V., lid van de raad van commissarissen van Twence Holding BV en bestuurslid 
van VNO-NCW Twente 

E. (Edwin) Versluis (1973), Nederlandse nationaliteit (m)
Benoemd in 2018 voor 4 jaar en herbenoembaar. Lid van de auditcommissie.
Expertise: management en organisatie, (food)retail, financieel / bedrijfseconomisch. 
Coop-ondernemer in Eefde en Voorst

F.R.G. (Fred) Bosch RA (1965), Nederlandse nationaliteit (m)
Indiensttreding in 2003 als Financieel directeur. Algemeen directeur (statutair) sinds het najaar van 2008. Bestuurslid Federatie 
van de Groothandel in Levensmiddelen (FGL), bestuurslid Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), RvC-lid bij Coöperatieve 
Vereniging Quantore U.A., bestuurslid Nationale Coöperatieve Raad (NCR) en bestuurslid van Coöperatieve Inkoopvereniging 
Superunie B.A.

Directie

Bestuur en raad 
van commissarissen
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Verslag van de directie 

Coop heeft in 2020 ondanks de coronapandemie grote stap-
pen gezet. In dit verslag van de directie blikken we terug op 
de belangrijkste ontwikkelingen in de markt en schetsen we 
op welke manier Coop daarop inspeelde. Dat laten we zien 
aan de hand van onze positionering en strategische pijlers. 

Branche- en marktontwikkelingen 
Het jaar 2020 is – stevig gestuwd door de effecten ter 
indamming van een zeer ongewenst, maatschappij-ont-
wrichtend virus – al met al positief verlopen voor de super-
marktbranche. Ook telde het schrikkeljaar 53 weken ten 
opzichte van 52 in 2019. De Coop-winkels realiseerden een 
absoluut unieke groei van maar liefst 16%. 

De druk op de levensmiddelenbranche was ongekend groot. 
Er is een enorme hoeveelheid werk verzet onder onzekere 
omstandigheden. Als branche hebben we vanaf het eerste 
moment de adviezen en maatregelen van de overheid op de 
voet gevolgd. Dat vroeg het hele jaar om veel aanpassings-
vermogen en maximale flexibiliteit. Temeer, omdat de ver-
antwoordelijkheid van supermarkten gedurende het jaar 
voor het zo veilig mogelijk boodschappen doen met her-
haaldelijke aanscherpingen fors toenam, terwijl het begrip 
voor de maatregelen vanuit de samenleving leek te dalen.  
Coop formeerde daarom een multidisciplinaire werkgroep 
voor goede coördinatie en snelle, effectieve uitvoering van 
de maatregelen. Dat werd door de klant gezien; in het laat-
ste GfK-onderzoek waardeerde de consument de corona-
aanpak van Coop met het hoogste rapportcijfer (7,55) van 
de branche. Ook kende 2020 boerenprotesten. Blokkades 
van distributiecentra van supermarkten raakten de branche 
op meerdere momenten in het jaar. In CBL-verband (de 
brancheorganisatie voor supermarkten) zijn we collectief in 
gesprek met Nederlandse boeren.

In de branche zien we een meerjarige trend: de tijd tussen 
het aankoop- en consumptiemoment wordt korter. Het aan-
tal consumenten dat weekboodschappen doet, neemt dus 
af. Dit effect zette vanwege de coronamaatregelen weliswaar 
iets minder hard door in 2020 dan verwacht, maar was nog 

steeds onmiskenbaar in de markt aanwezig. Door de maat-
regelen zien we daarbovenop een afname van het aantal 
aankoopmomenten voor directe consumptie: thuiswerken is 
de norm, het aantal reisbewegingen vermindert. Deze twee 
ontwikkelingen komen samen in de boodschappentrip voor 
het aanvullen van de dagvoorraad voor de komende 48 uur.
 
Coop is spot-on gepositioneerd op de plek waar deze trends 
elkaar treffen: met relatief niet te grote, maar uiterst toe-
gankelijke winkels in de directe nabijheid voor de dage-
lijkse boodschap. Onze supermarkten bieden de klant de 
oplossing voor de maaltijd van vandaag en morgen en de 
ruimte om deze boodschappen snel en efficiënt te doen. De 
consument heeft Coop in 2020 (her)ontdekt; de besteding 
per aankoop groeit sterk. 

In 2020 heeft online boodschappen doen een vlucht ge-
nomen. De coronamaatregelen bleken een katalysator en 
zorgden voor een absolute groeisprint. Veel consumenten 
maakten in het afgelopen jaar voor het eerst kennis met on-
line boodschappen bestellen, met een explosieve groei van 
het online marktaandeel als resultaat. Ook Coop heeft online 
ruim twee keer zoveel omgezet als voorgaand jaar (index 
228, marktaandeel naar bijna 3%). Omdat we goed aan de 
fors toegenomen vraag konden voldoen, verwachten we 
een aanzienlijk deel van de nieuwe klanten vast te houden.

Tegelijkertijd digitaliseert de supermarktbranche verder. Met 
de kracht van data kunnen in de gehele keten het volume en 
de vraag beter voorspeld worden. Zowel de bedrijfsprocessen 
als de inzet van mensen en middelen worden daarop, met 
technologische innovaties, verder geoptimaliseerd. 
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Coop maakt lekker eten voor 
al haar leden bereikbaar

Dichtbij, lekker en goedcoop
Pay off: 

Samen maak je ’t verschil

Pijlers

Merkwaarden

Zichtbaar zijn, dichtbij de klant

Gezonde groei

Samenwerken in de keten

Wendbaar in de organisatie

Coop verbetert haar data-infrastructuur continu. Als orga-
nisatie willen we datagedreven werken, vooral om beter te 
anticiperen op de wens van de consument. Daarom bouw-
den we ook in 2020 samen met externe partners in diverse 
bedrijfsprocessen verder aan onze digitale transformatie.

Ontwikkeling marktaandeel
Het marktaandeel van Coop steeg in 2020 van 3,7% naar 
3,9% (bron: Nielsen), bij een gelijk aantal winkels. 

Het merk Coop
Coop gelooft als coöperatie in de kracht van samen en staat 
als supermarktorganisatie voor dichtbij, lekker en goedcoop.

Samen
Samenwerken zit in onze naam en is verankerd in ons DNA. 
We hebben de coöperatie in 2020 laten spreken en als geen 
ander laten zien: samen maak je ’t verschil. Juist nu. 

Dichtbij
Coop staat letterlijk en figuurlijk dichtbij haar klanten en 
is ook op afstand dichtbij. We bieden klanten financieel en 
sociaal-maatschappelijk voordeel en we kennen een demo-
cratische inspraakcultuur; onze klanten zijn verenigd in de 
ledenraad en praten tot op directie- en bestuursniveau mee.

Lekker
Coop is de supermarkt voor de dagelijkse maaltijd(oplos-
sing). Daarom verrassen we onze klanten elke dag met écht 
lekkere producten en receptinspiratie. Ons assortiment is 
met aandacht geproduceerd en geselecteerd door onze 
leveranciers. En onderscheidende artikelen krijgen ons kwa-
liteitslabel Top! van Coop. Jaar na jaar valt dit assortiment 
in de prijzen bij de Product van het Jaar-verkiezing. In 2020 
verzilverde Coop zeven van de twaalf nominaties.

Goedcoop
Coop maakt lekker eten voor al haar leden bereikbaar. We 
hanteren concurrerende prijzen en verrassen klanten met 
scherpe weekaanbiedingen en campagneweken, mede 
dankzij ons lidmaatschap van inkooporganisatie Superunie. 

Strategisch huis Coop
Coop wil als volwaardige supermarktorganisatie verder 
groeien in het Nederlandse supermarktlandschap. Dat doen 
we op basis van ons strategisch huis en de vier pijlers; Zicht-
baar zijn, dichtbij de klant, Gezonde groei, Samenwerken in 
de keten en Wendbaar in de organisatie.

Missie
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De Nederlandse consument leeft meer dan ooit in het mo-
ment. Coop begrijpt dat en anticipeert daarop; we bieden 
voor elk moment van de dag een maaltijdoplossing. We 
staan op verschillende, eigentijdse manieren in contact met 
onze leden. En werken met hen samen op thema’s die we 
met elkaar belangrijk vinden. Dit stelt ons in staat om met 
onze formule optimaal in te spelen op de ontwikkelingen in 
de markt. 

Zichtbaar op tv en online
In 2020 was Coop volop te zien op televisie. Met een set van 
diverse korte commercials rondom de vraag ‘Hoe was jouw 
dag?’ lieten we zien dat we bij Coop de klant begrijpen en 
dé supermarkt zijn voor de dagelijkse maaltijd(oplossing). 
De prijsgerichte tag-ons zijn opnieuw een groot verkoop-
succes voor de getoonde producten gebleken. Via online 
campagnes en structurele social media-inzet bereikt Coop 
een gerichte doelgroep. 

Vernieuwingen folder 
De wekelijkse actiefolder ging afgelopen jaar in revisie, op 
basis van de wensen voortkomend uit dialoogsessies met 
onze klanten. De folder is voortaan ingedeeld op maaltijd-
momenten en sluit daarmee beter aan bij onze propositie 
om dé supermarkt voor de dagelijkse maaltijd(oplossing) 
te zijn. Er is structurele aandacht voor onderscheidende 
producten en huismerkartikelen waar we trots op zijn krijgen 
een groter podium. Met de nieuwe folder bieden we onze 
klanten thuis al inspiratie en gemak. Dit vertalen we door 
naar andere (online) uitingen en de winkel.

Formuleontwikkeling 
Om optimaal te blijven aansluiten bij de trends in de markt 
investeren we continu in onze formule. 75 Coop-winkels zijn 
in 2020 voorzien van een vernieuwde brood- en AGF-af-
deling, een nieuw kookgemak-meubel, verbeterde impuls-, 
actie- en huismerkpresentaties en aanpassingen op de 
styling en navigatie. Hoewel bemoeilijkt door de externe 
omstandigheden, hebben we daarmee onze ombouwambi-
tie behaald. In totaal volgen 79 winkels nu het nieuwste for-
muleconcept, dat de klant volop aanspreekt. De vernieuwde 
winkels realiseren 5% meer omzetgroei dan de winkels die 
de aanpassingen nog gaan doorvoeren.

Gedifferentieerde schappenplannen
De groei van Coop resulteert in een grote diversiteit aan 
winkels. Met gedifferentieerde schappenplannen sluiten we 
veel beter aan op het lokale marktgebied van de individuele 
winkels. Op basis van een uitgebreide analyse van verkoop-
data, socio-demografische gegevens en lifestyle data zijn alle 
winkels ingedeeld in clusters. Zo zorgen we voor een betere 
fit tussen assortiment en de behoefte van de consument. In 
2020 startte Coop met gedifferentieerde schappenplannen 
voor zuivel, met een bovengemiddelde omzetgroei en hoger 
fairshare en lagere derving als resultaat.

1. Zichtbaar zijn, 

 dichtbij de klant
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Oplossingen voor de dagelijkse maaltijd 
Het consumptiegedrag van de consument is continu in 
beweging; de klant kookt nu meer met verse producten, 
aangevuld met houdbare artikelen (KW). Op basis van 
klantinzichten heeft Coop het assortiment voor het diner 
verder ontwikkeld en uitgebreid. In 2020 is er veel aandacht 
geweest voor de compleetheid in het assortiment. Zowel 
binnen de versgroepen, met focus op fruit, groente en kool-
hydraatvervangers, alsmede binnen de groep KW Maaltijden 
is er fors geïnvesteerd in een uitbreiding van het assortiment. 
Met de toevoeging van meer dan 300 items in eerder ge-
noemde groepen kan de klant bij Coop terecht voor alle 
boodschappen voor een lekkere, gezonde en gevarieerde 
maaltijd. Daarmee verhogen we de relevantie van Coop en 
laten we zien: Coop is dé supermarkt voor de dagelijkse 
maaltijd(oplossing). 

Met stadsformat Coop Vandaag speelt Coop in op de 
groeiende vraag naar meer gemak en bewust consumeren. 
We werkten afgelopen jaar verder aan het onderscheidend 
vermogen van dit format. Coop Vandaag fungeert daarmee 
tevens als proeftuin voor alle winkels.

Uitstalverbod rookwaren 
Samen streven we naar een rookvrije generatie in 2040. 
We bereiden ons erop voor dat rookwaren in 2024 helemaal 
uit de supermarkt verdwijnt. Coop heeft afgelopen jaar 
maatregelen genomen om de toegankelijkheid van tabaks-
producten in te perken. Daarmee voldeden we - als één van 
de eerste landelijke supermarktorganisaties - aan de eis uit 
het Nationaal Preventieakkoord om rookwaren niet meer 
zichtbaar uit te stallen.

Loyaliteitsprogramma
Om van een one size fits all-aanpak naar een meer gedif-
ferentieerde benadering te gaan, trof Coop in 2020 voor-
bereidingen voor de landelijke introductie van het nieuwe 
loyaliteitsprogramma. In het vierde kwartaal vond in twee 
winkels een mini-pilot plaats. Met de klantenkaart krijgt de 
consument voortaan unieke, persoonlijke aanbiedingen en 
informatie. Dat komt de loyaliteit aan Coop ten goede. In 
2021 treffen we voorbereidingen voor een verdere uitrol.

Winkelpanels en digitale luisterpanel 
Coop is een coöperatie en raadpleegt haar leden op ver-
schillende manieren om rekening te houden met thema’s die 
bij hen leven. Zo verbeteren we onze dienstverlening. Ons 
luisterpanel telt ongeveer 8.000 leden, per onderzoek neemt 
een substantieel deel van ongeveer de helft van de leden 
deel. We vroegen hen naar de pakketservice en service-
artikelen. Daarnaast kwamen de onderwerpen spaaracties, 
kinderen en lezen, vleeswaren en kaas en het maken van de 
gezondere keuze voorbij. Verder zijn de leden betrokken bij 
de optimalisatie van Top! van Coop Molenbrood en van onze 
huismerketiketten. We betrekken klanten en studenten op 
diverse manieren bij onze organisatie. Zo kookten we begin 
2020 met klanten rond het thema ‘gezond koken’ en dachten 
studenten van de HAN mee over het thema verpakkings-
reductie.
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Samen
maak je ’t 
verschil  

Coop Rode Kruis Fonds
Op verschillende manieren sloegen Coop en het Rode Kruis 
dit jaar de handen ineen. Via de statiegeldactie spaarden we 
samen met onze klanten voor AED’s, omdat er nog lang niet 
in alle woonwijken in Nederland voldoende beschikbaar zijn. 
Samen zijn we er in 2020 in geslaagd om bij of in de omge-
ving van alle Coop-winkels een AED beschikbaar te stellen. 
Met de kamerplantactie steunden we met onze klanten de 
coronazorg in ons land. Per verkochte flamingoplant doneer-
den we samen met onze leverancier € 1 aan het Rode Kruis. 
We hebben samen met klanten € 10.560 opgehaald. 

En aan het einde van het jaar gaf Coop het startschot met de 
donatie van 5.000 ‘Rode Kruis Maaltijden’, bedoeld voor men-
sen die door de coronapandemie plotseling extra kwetsbaar 
werden. We riepen tegelijkertijd onze klanten op ook een 
maaltijd te doneren. 

Too Good To Go
Onze winkels vullen aan het einde van de dag zogenaamde 
Magic Boxes met overtollige producten, waarvan we ver-
wachten dat die niet meer verkocht worden. Via de Too 
Good To Go-app bieden we de boxen aan consumenten 
aan. Een uitstekende manier om voedselverspilling tegen te 
gaan. Samen met onze klanten redden we op deze manier al 
ruim 250.000 maaltijden van de afvalbak.
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Univé 
Door de samenwerking met Univé profiteerden 75.744 leden 
van Coop ook in 2020 van aantrekkelijke aanvullende voor-
waarden en korting op hun zorg- en schadeverzekering. 

Samen spelen, samen delen
Eén op de twaalf kinderen in Nederland groeit op in armoede. 
Met de campagne ‘Samen spelen, samen delen’ leverde 
Coop in samenwerking met ruim vijftig Coop-leveranciers 
en -partners een bijdrage aan een fijne decembermaand 
door het doneren van maar liefst 10.000 gezelschapsspellen 
aan Nationaal Fonds Kinderhulp.

Succesvolle spaaracties
Onze klanten verrassen we graag met leuke spaaracties. 
Wegens eerder succes spaarden onze klanten opnieuw voor 
voorleesboeken en knuffels. Met vier bekende voorleesvaders, 
Jim Bakkum, Jaap Reesema, Luke Janssen en Papa Jay,

zetten we de actie kracht bij. Via Facebook werden vele kin-
deren voorgelezen. Ook tijdens de campagne ‘Samen spelen, 
samen delen’ spaarden klanten massaal voor verschillende 
gezelschapsspellen. 

Lokale betrokkenheid
Coop staat letterlijk middenin de samenleving. Ook in 2020 
konden klanten daarom bij het inleveren van lege flessen 
hun statiegeld doneren aan een lokaal goed doel. Coop ver-
dubbelde de opbrengst. Alle kleine donaties samen maken 
het verschil; in totaal doneerden we in 2020 ruim € 560.000 
aan 743 lokale doelen in het land. Daarnaast geeft elke 
Coop-winkel elke maand twee bossen bloemen weg aan 
mensen die dat volgens onze klanten verdienen.

De kracht van samen
Coop is is de meest verbonden en betrokken super-
markt en gelooft in de kracht van samen. We hebben 
ons daarom extra ingespannen om met kleine en grote 
initiatieven nog dichter bij de klant te staan om ‘samen ’t 
verschil’ te maken. Zo haakten we aan bij Bezorg de Zorg 
en ging onze Rijdende Keukentafel op tournee langs 
diverse zorgorganisaties in het land.

Onze inzet om een lekkere maaltijd aan te bieden aan 
zorgmedewerkers in verzorgingshuizen op Nationale 
Pannenkoekendag en de activiteiten rondom de Doekoe-
campagne zijn wegens corona afgelast. Van uitstel komt 
geen afstel; in 2021 sparen we alsnog samen met onze 
klanten voor sport- en spelmaterialen voor 
basisscholen.
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Coop ging in 2020 op volle kracht vooruit. Het jaar stond in 
het teken van het optimaal én zo veilig mogelijk bedienen 
van onze klanten, als onderdeel van de essentiële levens-
middelencyclus. Terwijl veel sectoren economisch zwaar ge-
troffen zijn door de lockdownsituaties, geldt dat niet voor de 
supermarktbranche. In deze maatschappelijke context heeft 
Coop extra moeten investeren in het goed kunnen bedienen 
van de klant en is de consumentenomzet gegroeid met 16%. 
Het dichtbij huis boodschappen kunnen doen heeft daarbij 
mede gezorgd dat we fors harder groeiden dan de markt. In 
2020 noteert Coop een recordomzet van € 1,7 miljard. Het 
nettoresultaat steeg naar € 8 miljoen.

Ontwikkeling verkoopvloeroppervlakte
Coop opende vijf nieuwe winkels, maar sloot er ook vijf. 
Daarmee blijft het aantal supermarkten stabiel: 314, waarvan 
154 filialen en 160 winkels aangestuurd door zelfstandig on-
dernemers. Het totaal aantal vierkante meter bleef in 2020 
praktisch gelijk. Het gemiddelde bruto vloeroppervlakte komt 
in 2020 uit op 1.110 (2019: 1.111 vierkante meter). De netto-
verkoopvloeroppervlakte per winkel was gemiddeld 822 
vierkante meter (2019: 819 vierkante meter).

Verbouwingen, relocaties, uitbreidingen
We kleurden een supermarkt van een andere retailer in 
Koekange oranje en in Vorden, Gouda, Wernhout en 
Venhorst realiseerden we een nieuwe Coop-supermarkt. In 
Sexbierum verdubbelde de winkel in oppervlakte, dankzij een 
nieuwe locatie aan de rand van het dorp. De filialen in Vessem, 
Doetinchem (Slotlaan) en Doesburg zijn fors verbouwd 
en uitgebreid in het afgelopen jaar. Dat geldt ook voor de 
winkels van zelfstandig ondernemers in Hollum (Ameland), 
Winsum, Norg en aan de Molukkenstraat in Nijmegen.

Shop-in-shop concept
Vijf jaar geleden startte de Coop-supermarkt in Nijverdal 
met een shop-in-shop concept met Dio (nu: DA) en The 
Readshop. In 2020 is dit shop-in-shop concept met DA en/of 
The Readshop verder uitgebreid naar in totaal acht winkels. 
Dankzij de samenwerking met deze non-food formules 
versterkt Coop haar locaties met meer relevant aanbod en 
een bredere dienstverlening. 

2. Gezonde groei

Brutovloeroppervlakte / Verkoopvloeroppervlakte
Coop-formules ultimo 2020

CoopCompact                Coop                 Coop Vandaag          Gemiddeld

BVO              VVO

627

1.252

468

925

509

698

1.110

822
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Coop Online
Online boodschappen doen heeft in 2020 een vlucht geno-
men. Coop profiteert hiervan en verslaat daarmee de markt 
maar liefst 2,5 keer. Daarmee is Coop één van de grootste 
groeiers onder de supermarktorganisaties. We zetten daar-
om in op vernieuwing van de webshop. Qua design past 
de nieuwe website beter bij het merk en de ambities. De 
site is gebruiksvriendelijker en sneller. In 2020 is de website 
uitvoerig intern getest. In het vierde kwartaal volgde een 
pilot samen met een selecte groep trouwe klanten. Daarna 
ging de site voor een grotere doelgroep live. Vanaf het eerste 
kwartaal van 2021 is de nieuwe website voor alle consumen-
ten toegankelijk.

De groei van online heeft impact op de winkels, daarom 
startten we in 2019 met een hubstructuur. In 2020 hebben 
de verschillende hubs, waarin kennis, kunde en capaciteit 
gebundeld zijn, bijgedragen aan het online succes van Coop. 
Om de online groei te borgen kiest Coop in 2020 voor een 
verdere samenwerking met strategisch partner Telesuper. 
Tijdens een succesvolle pilot is gebleken dat zij in staat zijn 
de online bestellingen van zowel de zakelijke klant als de 

Coop-consument optimaal te verwerken. Dit betekent dat 
wij voorzien dat online bestellingen in de nabije toekomst 
niet meer verzorgd worden vanuit afzonderlijke winkels of 
hubs maar via een gezamenlijk E-fulfilment DC. 

Telesuper verhuisde om die reden eind 2020 naar een 
nieuwe, fors grotere locatie in Almere. Hier is een duurzaam 
E-commerce center gerealiseerd om de online propositie 
van Coop verder te verstevigen. De transitie naar het 
nieuwe E-commerce center betekende in 2020 al een 
afbouw van de hubstructuur. De eerste hubs zijn gesloten 
en de betreffende online bestellingen geleverd vanuit 
Almere. In 2021 wordt deze transitie afgerond. Om aan de 
groeiende online vraag te voldoen heeft medio januari 2021 
een overdracht plaatsgevonden van de resterende vijftig 
procent van de aandelen. Vanaf dit moment is Coop volledig 
aandeelhouder van Telesuper.

2. Gezonde groei
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Inkoop
Op de Nederlandse inkoopmarkt voor supermarkten zijn vijf 
partijen actief. Coop is lid van de coöperatieve inkoopcombi-
natie Superunie, met een marktaandeel van 27,3%. Daarnaast 
hebben de volgende spelers geschatte (inkoop)marktaandelen 
van: 
• Ahold (35%) • Lidl (10,7%)
• Jumbo (21,5%) • Aldi (5,5)
(bron: Nielsen)

Dankzij Superunie kan de Nederlandse consument kiezen uit 
een rijk aanbod supermarktformules en bijbehorend assor-
timent. Tegelijkertijd borgt Coop met het lidmaatschap haar 
inkooppositie. De missie en strategie van Superunie - het 
inkopen van goederen en diensten tegen de best mogelijke 
prijs-kwaliteitverhouding - droeg ook in 2020 positief bij 
aan onze resultaten. Dat geldt ook voor de samenwerking 
van Superunie op Europees niveau met European Marketing 
Distribution (EMD).

Samenwerking leveranciers
Ook in 2020 heeft Coop ingezet op nauwere samenwerking 
met haar leveranciers. In algemene zin delen we kennis, 
data en inzichten met elkaar. In toenemende mate delen 
we (volume)voorspellingen met onze leveranciers, ook in 
Superunie-verband. Zo stemmen we vraag en aanbod beter 
op elkaar af, verlagen we reststromen en voorkomen we 
verspilling. Met een betere beschikbaarheid op het schap als 
resultaat.

Centrale ambitie, lokale kleur
Coop is in continue dialoog met de aangesloten leden-
ondernemers. De samenwerking is in 2020 verder geïnten-
siveerd. Met een klankbordgroep worden onderwerpen 
als lokale acties, marge- en e-commerce ontwikkelingen 
besproken.

Innovatieve verpakkingslijn ProMessa
Centrale slagerij ProMessa is door ondernemers en super-
marktmanagers voor de derde keer op rij verkozen tot 
Captain of Category in de categorie vlees, wild en gevogelte. 
ProMessa startte in 2020 met vlugklaar- en VEGA-productie 
en introduceerde onder andere bij Coop mealkits; maaltijd-
pakketten gericht op gemak en inspiratie. De slagerij inves-
teerde in innovatieve verpakkingsvormen zoals de skin-
verpakking en verpakt sinds het najaar van 2020 als eerste 
Nederlandse vleesfabrikant vers vlees in een flowpack-
verpakking. Dit verlaagt het plasticverbruik met ruim 70%. 
Met de nieuwe verpakking levert ProMessa een belangrijk 
aandeel in de realisatie van duurzaamheidsdoelstellingen 
van supermarktorganisaties, zoals vastgelegd in het Plastic 
Pact NL. Omdat de flowpack het product sealt, verbetert 
bovendien de houdbaarheid, waardoor derving en voedsel-
verspilling afneemt. Bij Coop zijn de vers vleesproducten in 
de innovatieve verpakking vanaf begin 2021 verkrijgbaar.

Mede dankzij deze innovatieve ontwikkelingen is ProMessa
uitgegroeid tot een succesvolle, moderne slagerij. De groei
van de laatste jaren resulteerde in serieuze belangstelling
van een gespecialiseerde organisatie; Van Loon Group. Op 
1 februari 2021 is de voorgenomen verkoop aangekondigd 
van de aandelen van Coop Productiebedrijven, handelend 
onder de bedrijfsnaam ProMessa. Daarmee ontstaat er voor 
Coop meer ruimte voor verdere investeringen in haar kern-
activiteiten.

Samenwerking EuroCoop
Kennisdeling met andere coöperaties vinden we waarde-
vol. Dat doen we ook op Europees niveau via EuroCoop, de 
Europese Gemeenschap van Consumenten Coöperaties, 
waarvan de leden de nationale consumentencoöperaties 
uit twintig landen zijn. De leden ondersteunen en versterken 
elkaar op het gebied van coöperatieve identiteit, samen-
werking en duurzaamheid.

3. Samenwerken  

 in de keten
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2020 vroeg het uiterste van onze organisatie en onze mede-
werkers in het bijzonder. Tegelijkertijd heeft de corona-
pandemie laten zien hoe groot het aanpassingsvermogen in 
de keten is. Het bracht ons inzichten om in de toekomst effi-
ciënter en effectiever te werken. Coop heeft zich bovendien 
op alle fronten ingezet om de afzonderlijke winkels in staat 
te stellen wendbaar te zijn om de kosten te optimaliseren. 

Onze mensen
Vanwege de toename in werkzaamheden in de hele or-
ganisatie steeg het aantal medewerkers. Coop telt 8.411 
medewerkers in eigen dienst. Veruit de meesten werken in 
de supermarkten. Daarnaast werken collega’s bij de distri-
butiecentra, Telesuper, ProMessa en op het servicekantoor. 
De aangesloten ondernemers bieden werkgelegenheid aan 
ruim 7.000 medewerkers.

Diversiteit
Net als elk (food)retailbedrijf kent Coop een jong personeels-
bestand. We hebben een grote kern met kleine contracten; 
medewerkers tussen 16 en 20 jaar die minder dan 12 uur per 
week werken. Daarnaast werken er relatief veel volwassen 
vrouwen parttime in de supermarktbranche. Bij Coop is het 
aandeel vrouwen al jaren constant met circa 57%. De meeste 
fulltimers werken naar verhouding op het servicekantoor en 
bij de distributiecentra. 

De Coop-directie is in 2020 uitgebreid van vier naar zeven 
leden; twee van de drie nieuwe directieleden zijn vrouw. 
Per 4 januari 2021 is de Coop-directie aangevuld met een 
Directeur ICT en Digitalisering. 

Het bestuur van Coop bestaat uit vijf mannen en drie vrouwen. 
Hiermee voldoet Coop aan de wettelijke doelstelling van 
minimaal 30% vrouwen.

4. Wendbaar in de organisatie

medewerkersaantallen per jaar

261 (3%)
452 (6%)

111 (1%)

2020: 8.411 medewerkers

7587 (90%)

Filialen

Distributiecentra

Servicekantoor 

Productiebedrijven

2016               2017               2018                 2019              2020

medewerkers naar contractsoort

100%

80%

60%

40%

20%

0%

22%

14%

64%

2-12 uur p/w            12-32 uur p/w          >32 uur p/w  

23%

15%

62%

23%

14%

63%

22%

13%

65%

22%

14%

64%

15-20          20-30          30-40          40-50          50-60          >60

2016               2017               2018               2019               2020

medewerkers naar leeftijd
2%
6%
8%

8%

16%

60%

2%
7%
8%

9%

17%

57%

3%
7%
8%

9%

18%

55%

2%
7%
9%

8%

14%

60%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2%
7%
7%

9%

20%

55%

8.411

 2016              2017              2018             2019               2020   

5.920
6.282

8.043 7.737
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Modernisering HR-beleid
Vanwege de groeiende omvang van Coop zijn in 2020 voor-
bereidingen getroffen voor een professionaliseringsslag van 
het HR-beleid. Een nieuw functiehuis met verbeterde
(schalen)structuur en bijbehorend beloningsbeleid voor het 
servicekantoor zal in 2021 voor meer marktconformiteit en 
transparantie binnen de organisatie zorgen.

Talentontwikkeling
Coop vindt het belangrijk om medewerkers te boeien, 
te binden en beter te maken. Via het opleidingshuis van 
Coop, genaamd Coop College, vergroten medewerkers met 
diverse opleidingen, trainingen en e-learningmodules hun 
kennisniveau. Sommige zijn verplicht voor iedereen, andere 
trainingen kiezen medewerkers op basis van ambitie en 
talent. Coop heeft in 2020 een talentmanagementspecialist
aangesteld om aan leiderschaps- en talentontwikkeling van 
alle medewerkers te werken.

Ook heeft Coop voorbereidingen getroffen om het opleidings-
beleid te moderniseren, door het aanbod van trainingen 
persoonlijker en efficiënter te maken. De keuze voor een 
nieuw leermanagementsysteem maakt het opleidingsaan-
bod in 2021 relevanter voor medewerkers. 

Coop biedt medewerkers de kans om kosteloos een wette-
lijk erkend mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4 te behalen. In 
2020 hebben 18 medewerkers hun diploma behaald. Voor 
de BHV-opleiding zocht Coop in 2020 de samenwerking 
met een nieuwe BHV-partner.

Ziekteverzuim
De ontwikkeling van het ziekteverzuim was in 2020 van-
wege de coronapandemie een belangrijk aandachtspunt. 
Tijdens de eerste golf in het voorjaar is het verzuim bijna 
verdubbeld. In het najaar viel op dat medewerkers voorna-
melijk uitvielen vanwege (preventieve) thuisquarantaine. Het 
ziekteverzuim over 2020 kwam uit op 5,5% (2019: 4,2%). 

Veiligheid personeel
De veiligheid van onze klanten én medewerkers staat altijd 
centraal, maar had in 2020 uiteraard onze speciale aandacht.  
Tijdens de coronapandemie heeft Coop de fysieke veiligheid 
van winkel- en DC-medewerkers afgelopen jaar zoveel mo-
gelijk kunnen waarborgen. Daar hebben we ons maximaal 
voor ingezet. Met de resultaten van interne enquêtes scherp-
ten we het beleid aan om een zo veilig mogelijke werkom-
geving aan onze medewerkers te bieden. Als één van de 
eerste retailers zetten we commerciële testmogelijkheden 
in. Ook hanteerden we als aanvullende maatregel een streng 
deurbeleid en stelden we het dragen van een mondkapje 
in de winkel al eerder dan de landelijke maatregel verplicht 
voor alle Coop-medewerkers. 

Om onze medewerkers de juiste kennis en vaardigheden 
te bieden om de veiligheid te maximaliseren en risico’s te 
voorkomen, bood Coop ook in 2020 diverse praktische 
trainingen gericht op preventie. Daarnaast bezoekt een 
externe adviseur regelmatig de supermarkten om te rappor-
teren over alle veiligheidsaspecten in de winkel. En Coop 
haakt elk jaar aan bij de ‘Maand van de Veiligheid’ in oktober. 
Soms hebben we, helaas, incidenteel te maken met overvallen 

 2016                   2017                   2018                   2019                   2020

2,7%
3,0%

3,8%

ZIEKTEVERZUIMVERLOOP

4,2%

5,5%
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of andersoortig geweld. Wij handelen dan adequaat; we  
regelen goede opvang en er is slachtofferhulp beschikbaar. 
Als er minderjarigen betrokken zijn, ontvangen ook de 
ouders informatie. In 2020 bedroeg het aantal bedrijfsonge-
vallen in de winkels en distributiecentra 9, een stijging ten 
opzichte van 2019 (3). Uiteraard ligt de ambitie op 0 ongeval-
len. In 2021 werken wij opnieuw aan het veiligheidsbewust-
zijn van onze medewerkers.

Vertrouwenspersoon
Coop wil een zorgvuldig werkgever zijn. Medewerkers die 
op de werkvloer ongewenst gedrag ervaren, kunnen daarom 
terecht bij een vertrouwenspersoon. Coop werkt hiervoor 
voortaan samen met twee onafhankelijke, externe professio-
nals; een man en een vrouw. Medewerkers hebben door deze 
ontwikkeling beter de ruimte om zaken aan te kaarten. Afge-
lopen jaar zijn bovendien de voorbereidingen getroffen om de 
gedragscode en klokkenluidersregeling in 2021 te updaten.

WAB
De introductie van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans 
(WAB) is, dankzij de voorbereidingen in 2019, soepel verlo-
pen. Coop voldoet zodoende aan de veranderde regels rond 
arbeidscontracten en ontslag per 2020.

Gezonde winkels voor tevreden klanten
Coop professionaliseert op alle fronten. Onze organisatie 
groeit hard en vaart meer op sturing en regie vanuit centrale 
data en systemen. In 2020 zijn daarom de voorbereidingen 
getroffen voor een nieuwe manier van winkelbegeleiding. 
Vanaf het vierde kwartaal worden de winkels door een nieuwe 
organisatiestructuur optimaal ondersteund vanuit het service-
kantoor. Met een meer specialistische en deskundige aanpak 
door experts vergroten we de klant- en omzetgerichtheid in 
de winkels en bieden we meer ondersteuning op primaire 
winkelprocessen om de uitgangspunten vol, vers, vriendelijk 
en schoon met elkaar te realiseren. 

Digitalisering
Digitalisering en automatisering op alle fronten, maakt 
capaciteit vrij voor ontwikkeling van onze mensen, betere 
winkelprocessen voor optimale service- en dienstverlening 
en betere winkels. Coop zet daarom in op versnelling van 
digitalisering, zoals hieronder wordt toegelicht.

Verbeteringen winkelautomatisering
De implementatie van het nieuwe kassasysteem heeft van-
wege de coronapandemie enige vertraging opgelopen. Het 
migreren naar een modern kassalandschap heeft een grote 
impact op de winkeloperatie en is in 2020 bemoeilijkt door 
de externe omstandigheden. We kozen voor uitstel om de 
kwaliteit van de uitrol te borgen. Eind 2020 zijn 62 Coop-
winkels aangesloten. In 2021 gaan de resterende winkels live.

Efficiëntere supply chain
Coop was in 2020 in staat de grilligheid in vraag en aanbod 
het hoofd te bieden. Ondanks de enorme pieken, die de on-
zekerheden en coronamaatregelen veroorzaakten, waren de 
winkelschappen goed gevuld. De afgelopen jaren hebben we 
toegewerkt naar een verdere optimale samenwerking in de 
keten, door supply chain meer in de regierol te brengen en in-
terne kruisbestuiving te realiseren. In de DC’s zorgen we voor 
continue verbetering op de werkvloer door slimmere routing 
en inrichting. In het kader van efficiency en groei zorgden we 
voor verdere automatisering en al dan niet gedeeltelijke me-
chanisering van het orderpickingproces. Zo biedt de positief 
ontvangen Logisch-app (een doorvertaling van een bestaande 
winkelapp) medewerkers nieuwe mogelijkheden om efficiën-
ter, accurater en sneller te werken. Met een simulatie van de 
DC-operatie in Gieten krijgen we inzicht in de efficiëntie van 
het DC. We onderzoeken met deze technologische oplossing 
welke rol robotisering heeft in het verder optimaliseren van de 
operatie. Tevens is er in Gieten een tussenverdieping geplaatst 
om de groei te faciliteren. In het DC in Deventer kijken we 
op strategisch niveau naar mogelijkheden om samen met 
leveranciers meer volume te realiseren. Met de ingebruikname 
van de krattentelmachine zetten we in Deventer de stap naar 
volledige, snelle en minder foutgevoelige controle van de 
retourstroom AGF-kratten.

Automatisch plannen transport 
Om het transport tussen de distributiecentra en de Coop-
winkels te verbeteren, introduceerden we in 2020 een trans-
portplanningstool. De beschikbare data dragen bij aan een 
efficiencyslag in de transportbewegingen. Dat resulteert in 
een hogere beladingsgraad, efficiëntere routes en optimale 
belevering van onze winkels.

Stadsdistributie 
Coop onderzoekt de uitbreidingsmogelijkheden voor 
duurzaam en verantwoord transport. In het laatste kwartaal 
van 2020 zijn de ontwikkelingen rondom een elektrische, 
gekoelde wagen ten behoeve van stadsdistributie weer in 
gang gezet.
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Coop heeft een ambitie: de meest betrokken supermarkt van 
Nederland zijn. Door goed te luisteren naar onze klanten, 
medewerkers en naar de samenleving als geheel. Dat zit in 
onze coöperatieve structuur: samen met de leden van onze 
coöperatie - klanten en ondernemers - maken we ’t verschil. 
Daardoor hebben we meer oog voor de lange termijn en is 
het maken van duurzame keuzes soms makkelijker.

De coronacrisis die van grote invloed was op 2020, onder-
streept de vitale maatschappelijke functie van supermarkten, 
en voor Coop tevens het belang van gezondheid. Maar ook 
zonder pandemie manifesteert Coop zich nadrukkelijk als 
supermarkt die klanten stimuleert om gezond te leven. We 
helpen klanten om van de gezonde keuze ook de makkelijke 
keuze te maken.  

Al onze inspanningen op het gebied 
van duurzaam en verantwoord 
ondernemen zijn ondergebracht in 
vijf pijlers. 
 
1. Lokale betrokkenheid
Als coöperatie is Coop verbonden met haar leden en direct 
betrokken bij de leefomgeving van onze klanten. Samen 
maken we impact in de buurten waar onze winkels geves-
tigd zijn. 

Lokale (statiegeld)acties 
Omdat sinds maart 2020 het verenigingsleven nagenoeg stil 
lag, zijn er minder projecten voor de lokale statiegeldactie 
aangemeld. Desondanks is Coop erin geslaagd om 743 lo-
kale doelen te steunen, door het verdubbelen van het totale 
statiegeldbedrag dat klanten doneerden. Daarmee is onze 
ambitie om 1.000 doelen te steunen voor driekwart gereali-
seerd. Door corona zijn sommige plannen uitgesteld, maar 
zijn we ook in staat geweest iets extra’s te doen. Zoals onze 
plantenactie die € 10.560 opleverde voor het Rode Kruis, en 
de actie ‘doneer een maaltijd voor een ander’. Samen met 
onze klanten doneerden we duizenden maaltijden aan 
mensen die het meest zijn getroffen door corona.

Lees het 
uitgebreide 

MVO-verslag 
op coop.nl/

duurzaamheid

AED bij elke winkel 
Aan de pui van elke Coop-supermarkt – of binnen een straal 
van maximaal 100 meter – is er nu een AED voor de buurt. 
In de meeste gevallen (80%) is de AED aan de winkelpui 
bevestigd. Bij nieuwe winkels behoort een AED tot de stan-
daarduitrusting. 

In dialoog met leden
Als coöperatie heeft Coop een onderscheidende organisatie-
structuur waarin de dialoog met en de invloed van onze 
klanten op het beleid zijn geborgd. Mede op aandringen van 
onze klanten zijn onderwerpen als gezondheid, plasticreduc-
tie en de gezondere keuze makkelijker maken, opgepakt. Via 
zo’n 35 actieve klantenpanels waarin gemiddeld zes klanten 
zitting hebben, blijft Coop op de hoogte van lokale ontwik-
kelingen en van de thema’s die zij belangrijk vinden. Onder 
de naam ‘In gesprek met Coop’ zijn deze gesprekken in 2020 
online doorgegaan. Zo’n vier tot vijf klanten uit verschillende 
gemeenten spraken met elkaar en met Coop over thema’s 
als de gezonde keuze of online boodschappen doen. De 
deelnemers aan deze gesprekken zijn geworven uit de luis-
terpanels en de bestaande klantenpanels. Het online klanten-
panel van Coop waarin klanten op anonieme basis zes tot 
acht keer per jaar korte vragen beantwoorden over de super-
markt en boodschappen doen, is gewoon doorgegaan. Een 
onderwerp vanuit het luisterpanel waaraan in 2020 invulling 
is gegeven, is de introductie van kleinverpakkingen voor 
vleeswaren voor kleinere huishoudens. 

2. Bevorderen gezonde levensstijl
De supermarkt kan de gezonde levensstijl van klanten posi-
tief beïnvloeden. Coop inspireert haar klanten voortdurend 
om gezonder te eten en te leven. De gepubliceerde Superlijst 
Gezondheid 2020, die aangeeft welke supermarkten van 
gezond eten en drinken de makkelijke keuze maken, noemt 
Coop een voorloper.

Gezond het jaar rond met Coop
Gezond het jaar rond is het overkoepelende thema van onze 
activiteiten om gezond eten en leven te stimuleren. Hierbij 
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standigheden, leefbaar inkomen (voor werknemers en 
boeren) en milieu.

Nederlandse boeren-logo
Coop spant zich in om de contacten 
met boeren te verbeteren. Zo zijn we in 
CBL-verband (de brancheorganisatie voor 
supermarkten) betrokken bij gesprekken 
met Nederlandse boeren. En, omdat we 
weten dat onze klanten graag producten van Nederlandse 
bodem eten, hebben we een Nederlandse boeren-logo ont-
wikkeld waarmee we aangeven welke producten uit Neder-
land komen of waarmee de klant de boeren in Nederland 
steunt.

Vleesvervangers
We zetten forse stappen binnen de categorie vleesvervangers. 
In twee jaar tijd is het assortiment uitgebreid van één naar 
vijf merken, zodat Coop voor vegetarische vleesvervangers 
een volwaardige aanbieder is. In 2020 voegden we namelijk 
de merken Vegetarische Slager en Garden Gourmet toe aan 
ons al uitgebreide assortiment Vivera. Ook ontwikkelden we 
een assortiment vleesvervangers onder eigen Coop-merk, 
dat begin 2021 is toegevoegd. 

4. Verlagen milieu-impact
Coop is betrokken bij het milieu en wil slim omgaan met 
grondstoffen en (voedsel)verspilling voorkomen. Zo verklei-
nen we onze CO

2
-voetafdruk. 

Plasticreductie
Ons assortiment biologisch vlees is voortaan verpakt in 
bakjes van 100% gerecycled en recyclebaar mono-PET. Het 
toont de ambitie om daar waar we zelf de regie hebben onze 
verantwoordelijkheid te nemen. Waar mogelijk streven we 
naar reduce (verminderen), re-use (hergebruik) of recycling 
van verpakkingsmateriaal. Gemiddeld per winkel gebruiken 
we in 2020 bijna 15% minder kunststof verpakkingsmateriaal 
dan in 2017.

VAN 

NEDERLANDSE 

BOEREN

bieden we klanten bij bepaalde keuzes betere en duurzamere 
alternatieven aan. Daarin is ook ruimte voor de Eetwissel. 
Coop past dit programma van het Voedingscentrum dat bij 
product- en menukeuze gezondere alternatieven biedt, ook 
toe in verschillende communicatiemiddelen.

Online gezondheidsadvies
Coop neemt deel aan het onderzoeksproject Supreme 
Nudge, waarin we uitproberen hoe we via communicatie, 
productpresentatie en prijsprikkels de klant aansporen om 
in de winkel een andere keuze te maken. Door corona zijn 
de voorgenomen testen met klanten in negen Coop-super-
markten niet doorgegaan. Daarom hebben we de online test 
eerder uitgevoerd door in de webshop gezonde producten 
opvallender te presenteren. De combinatie van prijsver-
hogingen, prijsverlagingen en ‘nudges’ zoals een grotere 
productafbeelding of een pop-up van een bepaald product, 
leidde tot 4% meer verkoop van deze items, met name 
graanproducten, zuivel en groenten en fruit. 

3. Duurzaam inkopen 
Het aanbod aan duurzame producten bij Coop groeit. 
Transparantie en vertrouwen zijn onmisbaar bij inkoop van 
duurzame producten die zijn gemaakt met aandacht voor 
mens, dier en milieu.

Verdubbeling aanbod biologische groente en fruit
Een belangrijk resultaat uit 2020 is de verdubbeling van ons 
biologische assortiment AGF (aardappelen, groente en fruit). 
Bij kleinere producten zoals verse potkruiden of rode biet 
hebben we alleen nog de biologische variant in het assorti-
ment. Bij de grotere producten die vaker en in grotere volu-
mes worden verkocht zoals bloemkool en tomaten, voeren 
we zowel een biologische als een gangbare variant. 

Risicoanalyse internationale inkoop
Samen met onze inkooporganisatie Superunie brengen we 
risico’s en verbeterpotentieel in kaart voor tien internationaal 
ingekochte producten: bananen, tomatenconserven, thee, 
vruchtensappen, cacao, cashewnoten, rijst, druiven, kruiden 
en vis, schelp- en schaaldieren. Tussen nu en 2025 willen 
we via Superunie positieve impact realiseren in de herkomst-
landen. Daarbij gaat het om het verbeteren van arbeidsom-

voor minder plastic Onze authentieke 
vleeswaren met
20% minder plastic 
verpakking en  
dezelfde inhoud.
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Ragbag
Samen met verpakkingsleverancier Bunzl ontwikkelden 
we de Ragbag. Dit is een tussenmaat herbruikbare bood-
schappentas – kleiner dan onze bigshopper – gemaakt van 
grootverpakkingen van thee, afkomstig van Indiaase thee-
plantages. Bovendien wordt deze op verantwoorde wijze in 
India gemaakt, zodat mensen er daar ook werk en inkomen 
aan ontlenen. 

250.000 magic boxes
Nadat Coop in 2019 als eerste landelijke supermarktorgani-
satie de Magic Boxes van de anti-verspillingsapp Too Good 
To Go ging verkopen, hebben we deze samenwerking in 
2020 met groot succes voortgezet. Op basis van de 50.000 
Magic Boxes die we in 2019 verkochten, was het de ambitie 
om dit jaar 200.000 Magic Boxes te verkopen. Deze ambitie 
hebben we met ruim 250.000 verkochte Magic Boxes ruim-
schoots waargemaakt. Hierdoor daalde ons dervingpercen-
tage in 2020 met 0,14%. 

CO
2
-voetafdruk

We meten de CO
2
-voetafdruk van ons gebruik van elektrici-

teit, gas en warmte en verlies aan koudemiddelen. Ook
nemen we de brandstof mee die nodig is voor het transport
van de distributiecentra naar de winkels, en voor het be-
zorgen van boodschappen aan de klant. In 2020 is onze 
CO

2
-voetafdruk per vierkante meter verkoopvloeroppervlak 

helaas niet verder verlaagd, maar iets opgelopen. Er is toch 
meer F-gas weggelekt dan in voorgaande jaren. Desondanks 
blijven we gericht op het gebruik van moderne apparatuur
doordat verouderde winkels zijn verbouwd of verplaatst. 
Coop committeert zich aan de Europese afspraak voor 
energie-efficiëntie (EED): 20% lager energieverbruik in 2020, 
ten opzichte van 2012. Deze doelstelling is gehaald.

5. Goed werkgeverschap
Onze medewerkers maken ’t verschil voor onze organisatie. 
Daarom vindt Coop goed werkgeverschap essentieel. We 
bieden een veilige, gezonde en prettige werkomgeving en 
stimuleren medewerkers om hun talenten te ontwikkelen.

Coop heeft de juiste maat om de balans tussen mens en or-
ganisatie goed te bewaken. Het mooie van werken bij Coop, 
is dat je het verschil kunt maken: we zijn als organisatie 
groot genoeg om invloed te hebben in de branche en zaken 
echt anders te doen. Tegelijkertijd zijn we klein genoeg om 
individuele medewerkers de mogelijkheid te geven om im-
pact te hebben op Coop als organisatie.

Opleiden en ontwikkelen
Coop is een lerende organisatie die transparant is over door-
groeimogelijkheden en de opleidingen die daarbij horen. 
Het gebruik van e-learningmodules past in ons streven om 
medewerkers gericht op te leiden en waar mogelijk intern 
door te laten groeien. Zo is het aantal e-learningcertificaten 
dat we jaarlijks uitreiken geen maatstaf, maar zorgen we 
ervoor dat medewerkers de relevante trainingen krijgen. 
Daarom zetten we in 2021 een Leer Management Systeem 
op met heldere leerpaden die medewerkers laat zien welke 
e-learningmodules – zowel van Coop als van het CBL - 
beschikbaar zijn en welke ze moeten volgen. Zo bieden we 
opleidingen veel gerichter aan.
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Het risico- en rendementsdenken en handelen is in 2020 
binnen Coop opnieuw besproken. De afgelopen jaren was er 
veel focus op het goed borgen van operationele risico’s en 
het versterken van thematische risico’s zoals veiligheid, cyber 
en fraude. In 2020 is het risicodenken verbreed om door te 
ontwikkelen vanuit een breder integraal risicomanagement-
kader (risico-rendementsdenken), passend bij de strategie, 
cultuur en snelgroeiende omgeving van Coop. Daarbij heeft 
het directieteam de strategische risico’s herijkt. Binnen Coop 
wordt het principe van risico- en rendementsdenken gehan-

teerd als kader in het besef dat risico’s altijd in een bepaalde 
context afgewogen en beheerst dienen te worden. Deze 
beheersing en context zijn de strategische en operationele 
doelen én ondernemingswaarden van Coop. Risicomanage-
ment is geïntegreerd in de bedrijfsvoering en besluitvorming 
van Coop en wordt op een gestructureerde wijze doorlopen. 
Binnen het risicomanagementkader van Coop hanteren wij 
vier kernprocessen die leidend zijn voor de inhoud en het 
proces van het risicomanagement:

Het geheel van deze vier onderdelen vormt het fundamentele denk- en werkkader van het risicomanagement van Coop.

Kernprocessen van het 
risicomanagement

Inhoudelijk bezien Bij Coop

1. Risicogovernance
Het inrichtingsvraagstuk voor 
risico- en rendementsdenken.

Aandacht voor de organisatie, eigenaarschap, mandateren en 
delegeren als het gaat om risico en rendement door de gehele organisatie 
en de partijen die ook toezicht houden.

2. Risicostrategie

De methoden waarlangs risico-
management in de organisatie in 
opzet, bestaan en werking wordt 
besproken.

Risico- en rendementsdenken moet toegevoegde waarde creëren vanuit 
de strategie en dagdagelijkse werkzaamheden. Nadenken over wat ons 
handelen betekent is cruciaal voor wie wij zijn als coöperatieve supermarkt.

3. Risicoprocessen

De monitorings- en 
evaluatiekant van de risico’s in 
rapportages en planning en 
controlcyclus.

Risico-en rendementsdenken maakt binnen Coop integraal deel uit van 
alles wat wij doen.

4. Risicobewustzijn

De bewustwordingskant en dat ri-
sicomanagement integraal onder-
deel is van ons denken, handelen 
en leiderschap.

Wij geloven binnen Coop in de kracht van onze mensen en dat 
zij goed kunnen inschatten wat het effect kan zijn van een risico. Binnen rand-
voorwaarden waar wij als Coop gezamenlijk aan moeten voldoen is er ruimte 
voor eigen inzicht mogelijk. Dit is een belangrijke culturele waarde ook vanuit 
het risico- en rendementsdenken.

1. Risicogovernance
Het governanceprincipe dat door Coop gehanteerd wordt is 
dat de organisatie inrichting moet bijdragen aan de strategie 
en ambitie. Door de omzetgroei van de afgelopen jaren heeft 
er in 2020 een organisatiewijziging plaatsgevonden in de 
aansturing van Coop. Het directieteam is vergroot én ver-
sterkt op strategische beleidsterreinen. Door deze versterking 
van het directieteam is Coop goed uitgerust voor toekomstige 
ontwikkelingen. Ook is een risicomanager aangesteld die 
rechtstreeks aan de directie rapporteert, waardoor het risico-
managementbeleid- en toetsing van de executie is veran-
kerd. De groei van Coop en de groeiende verbreding van 
de retailprocessen, zijn belangrijke argumenten voor deze 
nieuwe rol. De rol van de risicomanager is faciliterend, uit-
dagend en monitorend naar de gehele organisatie, gevraagd 
en ongevraagd naar alle geledingen binnen de organisatie. 
De risicomanager bewaakt het risicoprofiel en kijkt jaarlijks 
naar de doelmatigheid van het risicomanagement en 
rapporteert hierover aan de directie. Naast deze governan-
celijnen bestaat er binnen Coop extra focus op een aantal 
inhoudelijke terreinen. Fraude in de winkels, cyberrisico’s en 
privacyregels zijn enkele voorbeelden. Ook zijn er specialis-
ten die een rol vervullen in de gehele keten van het risico- 

en rendementsdenken, zowel in- als extern. De accountant 
voert vanuit een wettelijk perspectief en verankerd in de 
statuten een jaarlijkse controle uit op de jaarcijfers. De RvC 
heeft een belangrijke rol als toezichthouder, bijvoorbeeld op 
de relatie tussen strategie en het risicokader waarbinnen de 
organisatie opereert. 

Vanuit een sectoraal perspectief is er ook een aantal partijen 
dat toezicht houdt op delen van de bedrijfsvoering, te denken 
valt dan aan de NVWA als het gaat om voedselveiligheid en 
andere type instellingen die op delen toezicht houden als 
het gaat om consument en veiligheid. Coop denkt na over 
de impact vanuit een wetgevings-, performance en maat-
schappelijk perspectief. 

Deze drie perspectieven zijn waarde creërend en hebben 
uitwerking op ons merk en onze positionering. Als Coop 
zien wij toegevoegde waarde in het beheerst en bewust 
bespreken van risico- en rendementsprocessen, indien het 
bijdraagt aan een beheerste organisatie op basis van het 
risicoprofiel en -strategie van de coöperatie.

Risico- en rendementsdenken 
en handelen 
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2.  Risicostrategie
In de tweede helft van 2020 zijn de eerste stappen gezet naar 
een nieuwe inrichting (blauwdruk) van het risicomanagement 
passend bij de fase waarin Coop zich bevindt en passend bij 
de governance als hierboven beschreven. Doel daarbij is dat 
wij blijvend verbeteren in ons beheersingskader en risicobe-
leid, waarbij ook de monitoring en rapportages over risico en 
rendement ingebed worden in de rapportagecyclus. Coop kent 
in haar risicomanagement drie risicomanagementcycli:

2.1 strategische risicomanagementcyclus;

2.2 operationele risicomanagementcyclus; 

2.3 thematische risicomanagementcyclus.

2.1 In de strategische risicomanagementcyclus wordt het 
risicoprofiel door de directie vastgesteld op basis van het on-
dernemingsprofiel van Coop. Tevens worden de strategische 
risico’s door het directieteam besproken, zoals het eigenaar-
schap en de kosten/opbrengsten van de te nemen beheers-
maatregelen. Dit proces wordt door de risicomanager gefacili-
teerd met de voltallige directie, waarbij de directie dit bespreekt 
met de auditcommissie en de raad van commissarissen. 

2.2 In de operationele risicomanagementcyclus worden de 
operationele risico’s die de bedrijfsvoering raken geïdentifi-
ceerd, beheerst en verbeterd. Coop is een lerende organisa-
tie in haar processen en monitort hierbij ook de voortgang 
en effectiviteit van de genomen beheersmaatregelen. Daar 
waar er aanpassingen noodzakelijk zijn worden deze door-
gevoerd. Ook hierbij wordt nagedacht over de kosten van 
beheersing versus de risico’s die wij zien. 

2.3 In de thematische risicomanagementcyclus hanteert 
Coop het principe van detailanalyse. Zo is er een aantal 
thema’s dat per jaar nader in detail geanalyseerd én bespro-
ken wordt. Te denken valt dan aan cybercrime, fraudeaanpak 
in de winkels en recalls. En afhankelijk van een bepaalde 
urgentie worden andere thema’s opgepakt. Er zijn vak-
specialisten die deze thematische risico’s tot in detail 
analyseren en beheersen.

Als eerder aangeven dient het risicomanagement aan te slui-
ten op het ondernemingsprofiel. Hieronder volgt een korte 
uiteenzetting van dit profiel.  

Omgeving en risicoprofiel 
De directie hecht waarde aan het denken in risico en ren-
dement in het ondernemingsprofiel. De grondhouding is 
‘gebalanceerd’, dit betekent dat we afgewogen naar risico en 
rendement kijken en bij besluitvorming risico en rendement 
in samenhang afwegen.
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Het risicoprofiel is, mede vanwege de markt waarin de orga-
nisatie opereert, in de basis niet zeer volatiel. Coop opereert 
in een sterk competitieve, volwassen verkoopmarkt, waarin 
de (groot)winkelbedrijven in aantal afnemen, consolidatie 
zichtbaar is en er sprake is van hoge concurrentie. Prijs-
agressieve campagnes of structurele prijsaanpassingen van 
huidige concurrenten hebben directe impact. Ook de groei 
van online-spelers in de fooddistributie, de groei van food 
bij alternatieve aanbieders in de retail en de toetreding van 
buitenlandse spelers (vooral online) zorgen voor concurren-
tie, waarvoor Coop niet ongevoelig is. 2020 heeft aangetoond 
dat bij grote pandemieën de foodretailketens (als laatste 
schakel in de voedselvoorziening) een vitale rol vervullen 
voor ieder land. 

Naast specifieke bedrijfsmatige risico’s (verstrekken van kre-
dieten en liquiditeiten, fluctuaties op het gebied van inkopen, 
prijzen van goederen en detailhandelsmarges), is er ook spra-
ke van sectorspecifieke risico’s (overheidsmaatregelen binnen 
de sector of door de sector zelf geïnitieerde zaken als pinnen 
bij kassa’s en belastingenconvenanten) en sector overschrij-
dende risico’s (kapitaalmarkt en internationale foodconvenan-
ten over bijvoorbeeld voedselveiligheid).

In 2020 heeft de overheid samen met de branchevereniging 
CBL (Centraal Bureau Levensmiddelen) daarnaast gevraagd 
extra diensten te verlenen in het kader van voorkoming van 
verdere virusverspreiding. Daarbij is snel invulling gegeven 
aan bijvoorbeeld stringent deurbeleid (waardoor met vol-

doende afstand gewinkeld kon worden), spreiding van de 
drukte (door het instellen van aparte (vervroegde) openings-
uren om het winkelen voor ouderen mogelijk te maken) en 
een verbod op alcoholverkoop na 20:00 uur.

Demografische en milieufactoren zijn steeds belangrijker. 
Leegloop en/of vergrijzing en ook inkomensontwikkeling in 
voor Coop relevante delen van Nederland, zijn van belang. In 
2020 zijn bijvoorbeeld naar aanleiding van de overheids-
maatregelen tot stikstofreductie er meerdere keren groot-
schalige boerenprotesten geweest. Daarbij zijn onze distribu-
tiecentra tijdelijk geblokkeerd geweest waardoor er in geringe 
mate vertragingen waren in belevering van onze winkels.

De doelen van het risicobeleid zijn gericht op het minimaliseren 
van de financiële en niet-financiële risico’s en het beperken van 
de eventuele negatieve consequenties als gevolg van de aan-
wezige risico’s. Als coöperatieve speler willen wij onze risico’s 
richting alle belanghebbenden zorgvuldig hebben afgewogen. 
In onze organisatie komen mede door onze coöperatieve 
werkwijze, cultuur en de procesinrichting van ons bedrijf, de 
belangrijke onderdelen van de risicobeheersing van het food-
retailbedrijf regelmatig aan de orde, waardoor risicobeheersing 
ook vanuit onze houding en gedrag blijvend aandacht krijgt.

Hierna volgt een uiteenzetting van de voornaamste strate-
gische, operationele, financiële (verslaggeving) en wet- en 
regelgevingsrisico’s waarmee Coop te maken heeft. 
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Strategisch risico Beheersing
Impact op ambitie en 
strategie

1. Marktrisico: het risico van 
verlies van positie in de markt 
en verlies van herkenbaarheid 
van Coop als coöperatieve 
supermarktketen.

Het vergroten van het onderscheidend vermogen door herkenbaar te zijn 
naar de consument in prijs en positie door winkelformule.

Wij benchmarken prijs- of assortimentsverandering van andere spelers in de 
sector en bepalen dan of een prijs- of assortimentsverandering noodzakelijk is. 

Wij houden de kansen van acquisitie- en samenwerkingsverbanden in de 
markt scherp in de gaten om op te kunnen schalen, indien passend binnen 
onze strategie.

Zichtbaar zijn: 
Coop blijft gevoelig voor 
de externe omstandighe-
den binnen de branche en 
de scherpe concurrentie.

Impactrisico: hoog

2. Gezondheidsrisico: het 
risico dat er invloeden zijn die 
gezondheid schaden (pan-
demie / corona) en daarmee 
de bedrijfsvoering van Coop 
raken, waardoor er sprake is 
van stilstand.

Wij hebben verschillende maatregelen genomen omdat we de gezondheid 
van onze mensen op kantoor, in de winkels en onze klanten heel serieus 
nemen. Er is een apart multidisciplinair projectteam opgezet, zodat er 
Coop-brede kennis en focus op dit risico aanwezig was.

Gezonde groei en 
gezonde mensen.

Impactrisico: hoog

3. Groei van Coop: het risico 
dat er niet duurzaam wordt 
samengewerkt met anderen 
in de keten die voor Coop van 
belang zijn.

Wij voeren actief beleid met focus op duurzaamheid, transparantie en het 
actief invullen van haar maatschappelijke rol als coöperatie binnen de food-
sector en de samenleving als geheel.

Samenwerken in 
de keten:

Impactrisico: midden

4. Interne organisatie: het risico 
dat de organisatie de beheerste 
groei niet kan absorberen en er 
ook niet doorontwikkeld wordt.

De juiste mensen op de juiste plek en een organisatie die klaar is voor de 
toekomstige ontwikkelingen door te blijven investeren in onze cultuur en 
opleidingen.

Wendbare organisatie:

Impactrisico: midden

Naast deze strategische risico’s onderkent Coop ook risico’s die een impact hebben op de bedrijfsvoering. 

Gevisualiseerd in een risicokaart is de weergave van de voornaamste risico’s voor Coop:

2.1 Strategische risico’s
Coop monitort en identificeert op continue basis marktkansen 
en -ontwikkelingen. De vier strategische pijlers van Coop 
(Zichtbaar zijn, Gezonde groei, Samenwerken in de keten en 
Wendbaar blijven als organisatie) bieden in de kern voldoen-
de maatregelen om als groeiende marktpartij deze risico’s 

juist te kunnen identificeren en adresseren. Coop blijft ge-
voelig voor de externe omstandigheden binnen de branche 
en de scherpe concurrentie. De marktrisico’s beheerst Coop 
door efficiencyverbeteringen en kostenbesparingen zo goed 
mogelijk te benutten. 
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2.2 Operationele risico’s
Hierna wordt kort beschreven welke onderdelen gewogen 
zijn om het goed functionerende operationeel risicobeheer-
systeem verder te verbeteren. Risico’s van wijzigingen in het 
overheidsbeleid, de belastingen, de financiële markten en 
de ICT-systemen worden, indien nieuw en noodzakelijk, in 
onze beheersingskaders opgenomen.

Hygiëne en voedselveiligheid
Coop hecht sterk aan voedselveiligheid, zowel in haar win-
kels als bij de distributiecentra (DC’s). Het gaat daarbij om 
kritische beheerspunten, betrokkenheid van medewerkers en 
management, traceerbaarheid van producten, grondstoffen 
en verpakkingsmaterialen en uitvoering van controlerende 
maatregelen. Het waarborgen van hygiëne en voedselveilig-
heid is cruciaal voor het behoud van de goede reputatie van 
Coop. Het uiteindelijk niet voldoen aan voedselveiligheid kan 
ernstige gevolgen hebben voor de marktpositie van Coop. 
Kwaliteitsstandaarden zijn binnen Coop elementair. In 2020 
werd wederom voldaan aan de HACCP-standaarden (Hazard 
Analysis and Critical Control Points). Binnen Coop bestaan er 
strikte recall- en overige borgingsprocedures om mogelijke 
nadelige gevolgen op dit gebied zoveel mogelijk te beperken. 

Onze centrale slagerij ProMessa voldoet aan de BRC-eisen 
(British Retail Consortium), een belangrijke norm voor slage-
rijen in Europa. Ook heeft ProMessa een Global-Gap certifi-
cering. Deze certificering staat voor de eisen die in mondiaal 
verband worden gesteld op het gebied van voedselveilig-
heid, duurzaamheid en kwaliteit. 

Door het lidmaatschap van Superunie is Coop verzekerd van 
goede inkoopcondities en naleving van diverse convenanten 
op het gebied van voedselveiligheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Deze inkoopcombinatie stelt ook 
eisen aan de financiële ratio’s van Coop die op regelmatige 
wijze bij alle leden worden getoetst.

Het terugroepen van artikelen (‘recalls’) was in 2020 met re-
gelmaat aan de orde. In 2020 vonden 76 terughaalacties (re-
calls) van producten plaats (36 keer betrof het een huismerk). 
Onze interne monitoring op het tijdig uit de keten halen van 
deze artikelen vergt veel inspanning waarbij de tijdigheid en 
volledigheid centraal bewaakt worden. De vorig jaar inge-
voerde applicatie, die elke winkel in gebruik heeft, geeft elk 
moment informatie of een winkel de bewuste artikelen heeft 
verwijderd uit de schappen.

Het uiteindelijke risico is laag, mede gezien de beheersing.

Personeel
Om voldoende attractief te blijven als werkgever spelen er 
diverse risico’s die we als Coop tijdig en proactief willen 
adresseren. De hoog conjunctuur laat nog steeds zien dat 
er op diverse kritische plekken in onze supply chain perso-
neelstekorten zijn. De beschikbaarheid van vast personeel 
of uitzendkrachten blijft laag. Coop mitigeert dit risico door 
zich als aantrekkelijke werkgever te presenteren met pro-
fessionele werving en selectie vanuit eigen huis. Daarnaast 
werken we samen met professionele derden die ons waar 
nodig voorzien van tijdelijke of vaste invulling van personeel. 

Ook de inzetbaarheid van ons personeel (vergrijzend perso-
neelsbestand en hogere AOW-leeftijd) maakt dat we de kan-
sen en risico’s als aantrekkelijke werkgever al eerder hebben 

beoordeeld en besproken. We zullen beleidsmatig andere 
keuzes maken om bestaande arbeid te ‘ontzwaren’. Mecha-
nisatie en robotisering krijgen de komende jaren invulling 
in diverse bedrijfsonderdelen waarmee we de groei kunnen 
faciliteren.

Geweld en overvallen op onze winkels komen regelmatig 
voor. Los van de directe schade (diefstal van kassageld, 
tabakswaren, etc.) die vaak relatief gering is, is de impact op 
de betrokken medewerkers relatief groot. Preventief worden 
er continue trainingen aangeboden aan ons winkelpersoneel 
ter voorbereiding op mogelijke overvallen. In die gevallen 
waar een overval plaatsvindt is er professionele nazorg. 
Coop organiseert daarnaast elk jaar een speciale ‘maand van 
de veiligheid’ waarin alle veiligheidsvoorzieningen in de win-
kels met extra attentie onder de aandacht van alle collega’s 
komen.

Het risico kwalificeren wij als midden, waarbij de huidige be-
heersmaatregelen vooralsnog voldoende zijn en er aandacht 
blijft voor dit operationele risico vanuit het management. 

Financiële en verslaggevingsrisico’s

Kredietrisico
In de supermarkten wordt vrijwel uitsluitend contant of met 
pinbetalingen betaald, waardoor Coop daar geen krediet- 
risico loopt. Een zeker mate van kredietrisico loopt Coop 
ten aanzien van transacties met aangesloten ondernemers. 
De waarborgregeling geldt voor wat betreft de leveringen 
als duurzaam voorschot aan ondernemers op geleverde en 
nog te leveren goederen en diensten. Deze rekening vormt 
daarmee een belangrijk element van risicobeheersing. Coop 
loopt ook kredietrisico vanwege verstrekte financieringen 
(voorfinancieringen, achtergestelde en concurrente geldle-
ningen) aan huidige en voormalige ondernemers. Het gaat 
hierbij om borgstellingen en terugkoopverklaringen voor aan 
hen verstrekte financieringen. Deze risico’s worden zoveel 
mogelijk beperkt door een beoordeling van de rentabiliteit 
van de exploitatie van het vestigingspunt van de betreffende 
ondernemers, en door het frequent bewaken van de finan-
ciële ontwikkeling van de huidige en voormalige onder-
nemers. Daarnaast worden de risico’s beperkt door de aan 
Coop verstrekte zekerheden en door de frequente beoorde-
ling van de naleving van de overeengekomen voorwaarden 
van de financieringsovereenkomst. De bewaking van diverse 
posities gebeurt dagelijks. Ook beoordeelt Coop periodiek de 
levensvatbaarheid van vestigingspunten, in samenhang met 
mogelijke exploitatie-en huurverplichtingen. Voor vergoe-
dingen van leveranciers en overige vorderingen schat Coop 
het kredietrisico beperkt. Er zijn geen aanwijzingen dat indi-
viduele partijen niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen 
voldoen. Bovendien hebben deze hoofdzakelijk betrekking 
op inkoop gerelateerde jaarafspraken, die – wanneer deze 
niet worden nagekomen – meestal verrekend kunnen wor-
den met uitstaande verplichtingen aan deze partijen.

Liquiditeitsrisico, financiering en renterisico
Coop houdt voldoende liquide middelen aan en beschikt 
over adequate kredietfaciliteiten om het liquiditeitsrisico te 
minimaliseren. Voor het aangaan van rentedragende schul-
den voert Coop een terughoudend beleid. Rentedragende 
schulden worden uitsluitend aangegaan met leden en met 
een beperkt aantal hooggekwalificeerde kredietinstellingen, 
onder de voorwaarde dat Coop goed aan de door deze 
kredietinstellingen gestelde condities en ratio’s kan voldoen. 
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In 2020 voldoet Coop ruimschoots aan de gestelde conve-
nanten van zowel Superunie als de banken. Opname van 
kredieten, voor zover noodzakelijk, is gegarandeerd omdat 
een belangrijk deel van de kredietlijnen is ‘gecommitteerd’. 
Daarnaast is een belangrijk deel van het renterisico afgedekt 
door middel van rentecaps. Door de huidige vermogens-
structuur en financieringswijze, loopt Coop enig risico op 
gebied van kredieten en rente(afhankelijkheid). Coop kiest 
daarbij voor begrijpelijke instrumenten ter bewaking van het 
renterisico, passend bij de risicohouding van de directie.

Financiële verslaggeving 
De directie en het management hebben tijdige, adequate 
en betrouwbare (financiële) managementrapportages en 
forecasts tot de beschikking als middel om kansen en 
bedreigingen tijdig te signaleren en de juiste actie te kunnen 
ondernemen. Het niet hebben van betrouwbare en tijdige 
informatie vormt een risico. Coop heeft diverse maatregelen 
getroffen om betrouwbare en tijdige financiële rapportages 
te waarborgen waaronder een goede planning- en control-
cyclus die dient ter ondersteuning van de financiële resul-
taten en verdere sturing. De accountant toetst in het kader 
van de wettelijke verplichte jaarrekeningcontrole de finan-
ciële verslaggeving. Deze financiële risico’s worden als laag 
gekwalificeerd door ons.

Wet- en regelgeving en risico’s

Belastingen
Het fiscaal prudent opereren en het onderkennen van 
fiscale risico’s leidde ertoe dat Coop enkele afspraken met 
de Belastingdienst heeft gemaakt. Het ‘Convenant Franchise 
Supermarkten’ wordt op continue basis uitgewisseld met de 
Belastingdienst. Coop werkt op goede wijze samen met de 
Belastingdienst binnen de kaders van ‘horizontaal toezicht’. 
Dit zorgt ervoor dat de interne beheersing op fiscaal gebied 
wordt afgestemd en er bilateraal uitwisseling van relevante 
fiscale zaken plaatsvindt. Zo vergroten we de rechtszekerheid, 
wat past bij onze rol als maatschappelijk verantwoorde 
onderneming. Op basis van voorgaande is Coop van mening 
dat de bedrijfsrisico’s met adequate interne risicobeheersing 
en controlesystemen bewaakt worden binnen voor Coop 
acceptabele grenzen en uitvoerbare mogelijkheden. 

Overheidsmaatregelen
De overheid heeft op zowel gemeentelijk, provinciaal, nationaal 
als ook Europees niveau een bepalende rol in maatregelen 
met gevolgen voor Coop. Milieu- en energiemaatregelen, 
openingsbeleid van supermarkten en regels omtrent voed-
selveiligheid kunnen veel invloed hebben op de bedrijfsvoe-
ring. Coop let op de toepassing van milieumaatregelen om 
te voorkomen dat we achteraf aanpassingen moeten doen.

Wetgeving
Met de invoering van de Drank- en Horecawet (DHW, 2014) 
is de minimale leeftijd waarop alcohol en tabak gekocht mag 
worden 18 jaar. Coop volgde het initiatief van de supermarkt-
branche om iedereen onder de 25 jaar die alcohol (of tabak) 
koopt naar legitimatie te vragen, actief op. Binnen Coop is de 
controle op leeftijd regelmatig besproken en blijft de juiste 
naleving en controle een continu aandachtspunt. Ook in het 
kader van het eind 2018 overeengekomen Nationaal Preven-
tieakkoord gericht op het terugdringen van roken, overge-
wicht en problematisch alcoholgebruik komen er meer aan-
dachtspunten voor onze winkels. De Wet Arbeid in Balans 
(WAB) is eind 2020 doorgevoerd. Doel van de overheid is de 

kloof tussen vaste en flexibele contracten kleiner te maken. 
Daarom hebben oproepkrachten en payrollwerknemers 
meer zekerheid gekregen en kan het financieel aantrekkelijker 
zijn om een vast contract aan te bieden.

Pensioenwetgeving
De betaalbaarheid en zekerheid van de pensioenopbouw in 
de levensmiddelensector staat onder druk. Coop is verplicht 
aangesloten bij de betreffende bedrijfstakpensioenfondsen. 
De dekkingsgraad van de fondsen leidt in veel gevallen niet 
tot indexatie én zelfs tot kortingen. Daarbij nemen de pen-
sioenlasten voor werkgever en -nemer verder toe en het 
opbouwpercentage af. Coop volgt de communicatie vanuit 
de fondsen nadrukkelijk zodat al haar medewerkers door-
drongen zijn van de financiële gevolgen voor de jaren na 
pensionering.

Deze risico’s zijn als midden ingeschaald, waarbij er attentie is 
en blijft voor deze operationele risico’s door het management.

Afhankelijkheid ICT-systemen en informatiebeveiliging
De vereenvoudiging van het ICT-landschap, het tijdig voor-
bereiden en onderhouden van pakketten (inclusief updates) 
verbetert de beheersing en continuïteit van de werking van 
processen. Zowel de primaire hardware alsook de kantoor-
automatisering en de datalijnen worden door professionele 
derden ‘gehost’ en bewaakt.

Coop kiest daarbij voor oplossingen waarbij professionele 
derden fulltime bezig zijn met de monitoring en beveiliging 
van de servers waarop de applicaties die Coop gebruikt, nog 
professioneler beheerd worden. Coop heeft op dit gebied 
gekozen voor de regierol. Coop kiest voor externe hosting-
partijen die het beheer verzorgen en moeten voldoen aan 
de marktstandaard voor beheerste processen die jaarlijks ge-
audit worden door professionele partijen. Met één manage-
mentinformatieomgeving deelt Coop veel interne en externe 
informatie.

Processen steunen binnen de retailketen van Coop in de 
basis op een standaard integraal softwarepakket aangevuld 
met ICT-ondersteuning. Langdurige uitval van een integraal 
systeem heeft immers grote gevolgen voor Coop en is 
bijvoorbeeld direct merkbaar in de uitleveringsmogelijkheid 
van de distributiecentra.

In 2020 waren er geen noemenswaardige uitvallen die tot 
grote vertragingen in de belevering leidden. Gegeven de 
groei van de business in volume is in veel processen tijdig 
geschakeld in apparatuur en bandbreedte. Door het geheel 
van maatregelen, zowel bestaande als nieuwe, is Coop van 
mening dat de interne risicobeheersing en controlesyste-
men een grote mate van zekerheid geven, dat de financiële 
verslaglegging geen grote onjuistheden bevat en dat de 
systemen in 2020 naar behoren werkten.

Er zijn geen indicaties dat de systemen in 2021 niet naar 
behoren zullen werken. Het IT-risico is als midden geclassi-
ficeerd. Zoals aangegeven hanteert Coop een driedeling in 
haar risicomanagementcyclus. Hierna volgen de thema-
tische risico’s.
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2.3 Thematische risico’s

2.3.1 Privacy en cybercrime
Voortvloeisel van onze informatiebeveiliging, zowel binnen 
de organisatie alsook in de aansturing van het informatie-
beveiligingsbeleid, is het op regelmatige basis informeren en 
toetsen van ons informatiebeveiligingsbeleid. De bewust-
wording is verder verhoogd en maatregelen op het gebied 
van communicatieapparatuur (telefoon, laptop, etc.), perso-
neelswerving- en selectie, omgaan met mobiele bedrijfs-
middelen waarop informatie staat is dusdanig beveiligd dat 
op afstand ingegrepen kan worden.

Ook de toegangsbeveiliging (van gebouwen tot ICT-ap-
plicaties), netwerken, communicatie, informatiesystemen, 
leveranciersrelaties, continuïteit en naleving is van cruciaal 
belang. In 2020 is de toegangsbeveiliging in het servicekan-
toor compleet vernieuwd.

De procedures rondom incidentmeldingen zijn in lijn met de 
eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG, mei 2018) die van toepassing is. Ook wat betreft de wet 
Meldplicht datalekken heeft Coop de procedures geborgd.

Door het uitbesteden van de computerhosting profiteert 
Coop van de bredere kennis en kunde die bij professionele 
derden aanwezig is als het gaat om de beveiliging op het 
gebied van cybercrime. Cybercrime is criminaliteit met ICT 
als middel én doelwit. Ook bedrijfssystemen zijn en blijven 
hier vatbaar voor. In 2020 zijn er enkele incidenten voor-
gekomen, waaronder een d-dos-aanval op onze online 
webshop die met behulp van onze partners snel verholpen 
was. Phising en IP-fraude worden dag en nacht bewaakt 
waarbij de menselijke schakel vaak een zwakke plek kan zijn. 
Ook dit geven wij op regelmatige basis aandacht waarbij 
onze ‘security officer’ proactief ‘ethical hackers’ inzet om alle 
medewerkers van Coop scherp te houden en afwijkende 
zaken te melden. 

Continue updates van de virusscannertechnologie, maar ook 
continue aandacht bij medewerkers op het integer omgaan 
met e-mail en verdachte bestanden blijven aan de orde van 
dag. In 2020 was er sprake van een wereldwijd ‘lek’ in de 
beveiliging van Citrix bij bedrijven die niet de laatste versie 
hadden geïnstalleerd, hetgeen tot langdurige stilstand van 
toegang tot de bedrijfsapplicaties kan leiden. Bij Coop is 
dit preventief en kortstondig het geval geweest, maar heeft 
dit geen verdere schade tot gevolg gehad; de juiste versies 
waren tijdig geïnstalleerd. 

2.3.2 Interne controle
De verantwoordelijkheid voor het toetsen en verbeteren van 
de administratieve organisatie en interne controle voor de 
filialen ligt bij de afdeling Interne Controle. Deze afdeling 
toetst op basis van steekproeven en met behulp van externe 
inzet en expertise, de geld- en goederenbewegingen.

Coop maakt gebruik van informatie die, op basis van inci-
denteel afwijkende patronen in reeksen van kassabonnen, 
geautomatiseerd opgevraagd wordt. Zowel deze analyses als 
praktische winkelcontroles zorgen voor een steeds betere 
beheersing. 

Deze thematische risico’s worden meerdere keren per jaar 
in vergaande detail geanalyseerd en opgevolgd. Deze risico’s 
zijn door ons beheerst naar de huidige stand van zaken.

3. Risicoprocessen
Op basis van het risicoprofiel van de onderneming is de op-
zet en het bestaan in 2020 van het risicomanagement verder 
doorontwikkeld en versterkt. Elke functionele kolom heeft 
verbeterslagen gemaakt die passen bij de fase waarin Coop 
zich bevindt. Voor 2021 zal een integraal proces ingezet 
worden om de verschillende individuele risico’s bij elkaar te 
brengen en te integreren in de planning en controlcyclus. 
Elementaire risico’s worden besproken in de directie en met 
de raad van commissarissen. Hiernaast beheerst het ma-
nagement door kort op de uitvoering te zitten én hierover te 
rapporteren daar waar noodzakelijk.

4. Risicobewustzijn
In de besluitvormingsprocessen van Coop maakt het risico- 
en rendementsdenken integraal onderdeel uit. Afhankelijk 
van het thema worden specifieke risico’s expliciet besproken 
en opgevolgd. Door frequent stil te staan bij de risico’s, be-
heersing, kansen en het effect van keuzes, hanteren wij het 
principe van een lerende organisatie. Onze mensen en 
culturele kernwaarden zijn hierbij een essentieel fundament. 
We hebben diverse procedures en processen en tegelijkertijd 
is het essentieel dat onze mensen zich bewust zijn van de 
risico’s van hun handelen en keuzen die zij maken.
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Netto-omzet
De netto-omzet in 2020 steeg met € 154 miljoen (+11,9%) tot 
€ 1,449 miljard (2019: € 1,295 miljard). 

De consumentenomzet van alle CoopCompact- en
Coop-vestigingen (filialen en ondernemers) steeg met 16% 
van € 1,493 miljard tot € 1,736 miljard. De omzetgroei in 
2020 werd gesteund door een stevige autonome prestatie 
en aanvullend, door de bijzondere marktomstandigheden 
vanwege de coronamaatregelen, door een belangrijke 
toename van de gemiddelde bestedingen. Het marktaan-
deel steeg van 3,7% naar 3,9% (bron: Nielsen). Vergeleken 
met 2019 en gecorrigeerd voor de in 2019 nog niet naar 
Coop omgebouwde supermarkten bedroeg de groei 13% ten 
opzichte van 2019. Het jaar 2020 telde 53 weken, wat ten 
opzichte van 2019 ongeveer 2% extra groei gaf.

De netto-omzet van de eigen filialen nam met 13% toe van 
€ 701 miljoen tot € 789 miljoen. De netto-groothandelsom-
zet (aan ondernemers) steeg per saldo met € 66 miljoen 
(13%) van € 527 miljoen door naar € 593 miljoen. De externe 
omzet van de vleescentrale ProMessa bedroeg € 38 miljoen 
en bleef praktisch gelijk.

Bruto-omzetresultaat 
In 2020 komt het bruto-omzetresultaat uit op € 354 miljoen 
(2019: € 312 miljoen). Het bruto-omzetresultaat bedroeg 
24,4% (2019: 24,1%) van de netto-omzet. De marge is in 2020 
toegenomen ondanks groeiende actiedruk. In 2020 is het 
margeniveau, mede door groeiende aandelen in het vers 
assortiment en een meer gedifferentieerd schappenplan, per 
saldo toegenomen.

Bedrijfsresultaat

In 2020 kwam het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen uit op 
€ 59 miljoen (2019: € 52 miljoen); dit komt neer op 4,1% van 
de netto-omzet (2019: 4%). 

Het bedrijfsresultaat steeg in 2020 naar € 13,6 miljoen (2019: 
€ 7,9 miljoen). Als percentage van de netto-omzet kwam het 
resultaat hiermee uit op 0,9% (0,6% in 2019).

Het bedrijfsresultaat in 2020 is in belangrijke mate verbeterd 
door de operationele resultaten als gevolg van de hogere 
omzet. In vergelijking met 2019 is dat een belangrijke con-
statering vooral omdat er destijds enkele eenmalige effecten 
het resultaat steunden. Het onderliggende resultaat in 2020 
is grotendeels business-gedrevenen corona-gerelateerde 
kosten konden worden opgevangen door hogere omzetten.

Daarbij ging een procentueel betere margeontwikkeling 
gepaard met oplopende kostendruk in de bestaande winkels, 
op de distributiecentra en in de vleescentrale. De loonkos-
tendruk (mede door een hoger ziekteverzuim en verplichte 
quarantainemaatregelen) blijft daarbij een belangrijk element 
voor gezond rendement.

Financiële baten en lasten
De netto rentelasten daalden in 2020 naar € 1,5 miljoen 
(2019: € 2,9 miljoen). Deze ontwikkeling kwam door extra 
aflossingen op kredieten en lagere rentelasten door betere 
ratio’s. De achtergrond en opbouw van de schulden wordt 
onder “financiering” verder toegelicht. 

Resultaat na belastingen
Het resultaat na belastingen en inclusief deelneming kwam 
in 2020 uit op € 8 miljoen (2019: € 2,5 miljoen). Het resultaat 
komt overeen met 0,6% van de netto-omzet (2019: 0,2%). 
Het resultaat na belasting, uitgedrukt als percentage van het 
gemiddeld eigen vermogen, bedroeg 6% (2019: 2,0%).

Financiële resultaten
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FINANCIERING

Solvabiliteit en financiering
Het eigen vermogen muteerde met het resultaat na belasting 
van € 8 miljoen, uitgaande van de voorgestelde bestemming 
van het resultaat na belasting over 2020. In 2020 sloot het 
eigen vermogen op € 136,7 miljoen (€ 8 miljoen hoger dan 
eind 2019).

De solvabiliteit, het eigen vermogen als percentage van het 
balanstotaal, verbeterde licht en bedraagt 29%.

De uitstaande schuld onder het financieringsarrangement 
is van € 100 miljoen teruggebracht naar € 75 miljoen. Eind 
2020 bedroeg de nettoschuld € 48 miljoen, mede door een 
aflossing in 2020.

De schulddekkingsratio, de verhouding tussen de netto-rente-
dragende schulden en het bedrijfsresultaat voor afschrij-
vingen, bedroeg 0,8 (ultimo 2019: 1,4). Coop blijft daarmee 
ruimschoots onder de 3,5 (bankconvenant). 

De waarborgregeling, een waarborg die geldt als duurzaam 
voorschot voor geleverde en nog te leveren goederen en 
diensten aan ondernemers, steeg met bijna € 1 miljoen van 
€ 21,3 miljoen eind 2019 naar € 22,3 miljoen eind 2020.

Balans- en werkkapitaalontwikkeling
Het balanstotaal kwam ultimo 2020 € 21 hoger uit op 
€ 473 miljoen (tegenover € 452 miljoen ultimo 2019). 
De mutatie aan de activa-zijde wordt verklaard door:
- De afname in immateriële activa (€ 6 miljoen) als gevolg 

van toegenomen softwareinvesteringen en hogere amor-
 tisatielasten.
- De toegenomen materiele vaste activa (€ 5 miljoen) door 

vooral investeringen in winkellocaties.
- De vlottende activa (vooral tijdelijk hogere vorderingen) 

met per saldo een stijging van ruim € 22 miljoen.

Aan de passiva-zijde zijn de voorzieningen licht toegenomen 
en is er een daling in langlopende schulden door vervroegde 
aflossingen op bankschulden. De toename komt door de 
kortlopende schulden, waarbij tegenover de hogere vorde-
ringen ook tijdelijk hogere crediteurenstanden stonden.

Het werkkapitaal (vlottende activa minus vlottende passiva) 
is negatief doordat de korte schulden per saldo hoger zijn 
dan de vlottende activaposten. De current ratio, de verhou-
ding tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden, 
kwam op balansdatum uit op 0,7 (gelijk aan 2019).

Investeringen en cash flow
De volgende tabel toont het acquisitie- en investeringsniveau 
in het afgelopen jaar en de voorgaande jaren. De immateriële 
vaste activa namen in 2020 per saldo af met € 6 miljoen 
door de reguliere amortisatie. De overige nettoinvesteringen 
bedroegen € 44 miljoen (€ 23 miljoen in 2019). Dit leidt tot het 
hierna volgende beeld:

Conform ons beleid zijn investeringen anders dan uit hoofde 
van substantiële acquisities en vastgoed, volledig gefinancierd 
uit de kasstroom uit operationele activiteiten. Deze kasstroom 
bedroeg in 2020 € 72 miljoen (2019: € 53 miljoen). 
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Vooruitzichten

Het verloop van de coronapandemie is veelbepalend voor 
2021. De onzekerheid over economische groei, werkgele-
genheid en koopkracht is groot. Naar verwachting herstelt 
de economie zich, mits het coronavirus onder controle 
komt. De start van het vaccinatieprogramma in ons land 
biedt daarbij een hoopvol perspectief. Tegelijkertijd brengt 
een heropend land voor Coop de uitdagingen met zich mee 
de groei van 2020 zoveel mogelijk te bestendigen. Daarnaast 
spelen er diverse andere maatschappelijke ontwikkelingen en 
verdere consolidatie in de markt die onze aandacht vragen.

Economie
Aan Coop de uitdaging de resultaten uit het afgelopen jaar 
te consolideren en nieuwe klanten aan te blijven trekken. 
Daarom investeren we volop in ons winkelnetwerk door 
uitbreidingen, maar ook door implementatie van formule-
verbeteringen en aanscherping van ons assortiment aan de 
lokale marktbehoefte. Vanzelfsprekend doen we ook continu 
kleinschalige aanpassingen in de winkels die bijdragen aan 
de doelstelling om de groei van Coop te borgen. Uiteraard 
treft Coop aanvullende structurele en incidentele maatrege-
len om het resultaat te verbeteren. Wendbaarheid, daar draait 
het om.

Maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving
Met onze leden zijn we voortdurend in dialoog over maat-
schappelijke thema’s als duurzaam verpakken, minder 
voedselverspilling en afvalreductie. Daarnaast vragen diverse 
binnenlandse uitdagingen, zoals de stikstofreductie door 
de hele keten heen, het tabaksbeleid en de positie van vele 
ketenspelers (waaronder boeren en telers) ook in 2021 onze 
aandacht. We hebben begrip voor de situatie en zien de toe-
nemende druk vanuit de politiek en samenleving op de ke-
ten als geheel. Een duurzame, eerlijke en transparante keten 
staat daarom altijd op onze agenda. In 2021 wordt statiegeld 
op klein-pet ingevoerd en in 2022 op blikjes, wat diverse 
vraagstukken geeft op de aanpassing van onze innamepunten. 
Ook de aangekondigde wetswijziging, voortkomend uit het 
Nationaal Preventieakkoord, voor een verkoopverbod van 
rookwaar door supermarkten per 2024 werpt zijn schaduw 
vooruit en gaat veel betekenen voor onze winkels. Coop 
heeft zeer tijdig maatregelen genomen om de toegankelijk-
heid van tabaksproducten in te perken en verkoopt online 
al geen rookwaren meer; dit om gezamenlijk toe te werken 
naar een rookvrije generatie.  
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Digitalisering
Vrijwel de gehele keten optimaliseert, digitaliseert of auto-
matiseert in meer of mindere mate de processen. In 2021 
bouwt Coop verder aan digitaal verantwoord ondernemen. 
We blijven innoveren en investeren in digitale technologie. 
Zichtbaar voor de klant én achter de schermen voeren we 
moderniseringen door. Met een verbeterde infrastructuur 
en slimme toepassingen vereenvoudigen en verbeteren we 
werkzaamheden. Ook verkennen we in de distributiecentra  
de mogelijkheden om menselijke arbeid en automatisering 
in de nabije toekomst optimaal op elkaar af te stemmen. 
De krapte op de arbeidsmarkt in de supermarktbranche, de 
transport- en logistieke sector blijven een aandachtspunt. 
We investeren ook in 2021 om Coop als aantrekkelijke en 
moderne werkgever te presenteren en te ontwikkelen, en 
nemen daarvoor stappen in onze organisatie.

Tot slot
De uitgangspositie van Coop voor 2021 is gezond, dankzij 
het rendementsherstel dat we in 2020 inzetten. Dit is mede 
ondersteund door meer omzet vanwege de coronamaatre-
gelen. De grote concurrentiedruk binnen de branche blijft 
desondanks scherpte en alertheid vragen. Coop investeert 
daarom continu in haar formule en winkelorganisatie. We 
nemen maatregelen in de organisatie wanneer zich een 
andere aansturing of wijzigingen in een lokale marktpositie 
voordoen. Wanneer de Nederlandse samenleving in de loop 
van 2021 weer meer vrijheid kent, laten de supermarkten 
onherroepelijk lagere groeicijfers zien. Coop is daarop voor-
bereid; de schuld is afgelopen jaar sterk teruggebracht en we 
troffen marge- en kostenmaatregelen met effect op 2021 en 
verder.
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Jaarrekening
Coop Nederland U.A.

Inhoudsopgave

• Geconsolideerde jaarrekening 

• Enkelvoudige jaarrekening 

• Overige gegevens
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   2020 2019
   

(bedragen x € 1.000) Toelichting 

     

Netto-omzet 5. 1.449.399  1.295.002  

Kostprijs van de omzet  (1.095.284)  (982.957) 

     

Bruto-omzetresultaat   354.115  312.045 

     

Verkoopkosten  (289.672)  (262.251) 

Algemene beheerkosten  (50.879)  (41.867) 

  

Som der kosten  6./7./8.  (340.551)  (304.118)

     

Bedrijfsresultaat   13.564  7.927

     

Financiële baten en lasten 9.  (1.512)  (2.857)

     

Resultaat vóór belastingen   12.052  5.070

     

Belastingen  10.  (5.150)  (3.118)

Resultaat deelnemingen   1.071  564

     

Resultaat na belastingen   7.973  2.516

     

Geconsolideerde winst- en 
verliesrekening over 2020
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Geconsolideerd kasstroom overzicht 
over 2020
   2020  2019
   
(bedragen x € 1.000)  

     
Kasstroom uit operationele activiteiten     
Bedrijfsresultaat  13.564  7.927
     
Aanpassingen voor:     
Afschrijvingen en waardeveranderingen 6. 45.122  43.850 
Mutatie voorzieningen 18. 531  (2.502) 
     
    45.653  41.348
Verandering in werkkapitaal:     
Voorraden 14. (1.880)  (2.056) 
Vorderingen 15. (19.791)  4.675 
Kortlopende schulden 
(exclusief financiële instellingen) 20. 35.324  (4.544) 
     
    13.653  (1.925)
     
Kasstroom uit bedrijfsoperaties   72.870  47.350
     
Ontvangen interest 9. 634  691 
Betaalde/ontvangen vennootschapsbelasting  1  3.466 
Ontvangen dividend 13. 400  4.812
Betaalde interest 9. (2.146)  (3.548) 
     
    (1.111)  5.421
     
Kasstroom uit operationele activiteiten   71.759  52.771

Kasstroom uit investeringsactiviteiten     
Investeringen in immateriële vaste activa 11. (10.886)  (11.847) 
Investeringen in materiële vaste activa 12. (34.807)  (29.817) 
Investeringen in financiële vaste activa 13. (11.771)  (10.045) 
Desinvesteringen in immateriële vaste activa 11. 60  6.784
Desinvesteringen in materiële vaste activa 12. 1.678  11.735 
Desinvesteringen in financiële vaste activa 13. 8.481  921 
     
Kasstroom uit investeringsactiviteiten   (47.245)  (32.269)
 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten     
Opname waarborgregeling 19. 2.414  2.663
Opname inleggelden leden 19. 65  100
Aflossing langlopende schulden 19. (25.005)  (39.807)
Aflossing waarborgregeling 19. (1.439)  (858)
Aflossing inleggelden leden 19. (40)  (14) 
 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  (24.005)  (37.916)

Netto kasstroom  509  (17.414)
     
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari   26.386  43.800
Mutatie boekjaar  509  (17.414)
   
Stand per 31 december  26.895  26.386
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Geconsolideerde balans  
per 31 december 2020
(na voorgestelde resultaatbestemming)

                                                                                                         31 december 2020        31 december 2019

Activa
  

(bedragen x € 1.000) Toelichting 

Vaste activa     

Immateriële vaste activa 11. 151.662  158.116 

Materiële vaste activa 12. 129.245  123.958 

Financiële vaste activa 13. 34.420  33.842 

     

   315.327  315.916  

   

Vlottende activa     

Voorraden 14. 52.030  50.150 

Vorderingen 15. 78.913  59.122 

Liquide middelen 16. 26.895  26.386

  

   157.838  135.658

     

     

   473.165  451.574

     

 
                                                                                                         31 december 2020        31 december 2019

Passiva
  

(bedragen x € 1.000) Toelichting 

Groepsvermogen 17.  136.717  128.744

     

Voorzieningen 18.  19.725  17.643

     

Langlopende schulden 19.  97.841  121.846

     

Kortlopende schulden  20.  218.882  183.341

      

 

     

   473.165  451.574

48



Toelichting op de geconsolideerde 
balans en winst- en verlies rekening
1. ALGEMENE TOELICHTING

1.1 Verslagjaar
Statutair valt het boekjaar samen met het kalenderjaar. De 
feitelijke afsluiting vindt plaats op basis van de internationale 
weeknummering, ofwel op de laatste zondag van het boekjaar, 
in 2020 op 3 januari 2021. Het boekjaar 2020 omvat 53 weken. 

1.2 Continuïteit
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen 
van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de 
veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.

1.3 Schattingen
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het 
opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Coop 
zich verschillende oordelen en maakt schattingen die 
essentieel zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 
lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronder-
stellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffen-
de jaarrekeningposten. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Een 
balanspost waarbij voor de waardering ultimo 2020 signifi-
cante schattingen en veronderstellingen zijn gehanteerd 
betreft de inkoopbonussen. Overige schattingen betreffen de 
voorziening dubieuze debiteuren, voorziening incourante 
voorraden, overige voorzieningen, goodwill en vestigings-
punten.

1.4 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnum-
mer handelsregister
Coop Nederland U.A. is feitelijk gevestigd op Markweg 8, 
6883 JM te Velp en is ingeschreven bij het handelsregister 
onder nummer 09030417.

1.5 Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële 
gegevens van Coop Nederland U.A. opgenomen, samen met 
haar groepsmaatschappijen. Groepsmaatschappijen zijn 
rechtspersonen waarop Coop Nederland U.A. direct of indirect 
overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij 
beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enig 
andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan 
beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met 
potentiële stemrechten, die direct kunnen worden uitgeoefend 
op balansdatum.

De groepsmaatschappijen waarop Coop Nederland U.A. 
overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de 
centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie 
betrokken. Het aandeel van derden in het groepsvermogen en 
in het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld.

Coop Nederland U.A. had in het verslagjaar een 50% belang in 
Telesuper Nederland Holding B.V. Deze joint venture is 
proportioneel geconsolideerd. 

Coop Nederland U.A. heeft een financieel belang van 33,33% in 
J&C Acquisition Holding B.V. De zeggenschap in deze entiteit is 
50%. Deze joint venture wordt verantwoord als deelneming 
omdat deze geen duurzaam karakter heeft.  

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlin-
ge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen 
worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door 
transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd. 
Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties 
worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzonde-
re waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groeps-
maatschappijen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te 
krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor Coop 
Nederland U.A. De resultaten van overgenomen deelnemingen 
worden in de geconsolideerde winst- en verliesrekening 
verantwoord vanaf het tijdstip van opneming in de groep. De 
resultaten van verkochte deelnemingen worden verantwoord 
tot het moment van verkoop.

De volgende groepsmaatschappijen waarop Coop Nederland 
U.A. overheersende zeggenschap kan uitoefenen zijn voor 
100% in  de consolidatie betrokken:

Coop Holding B.V., Arnhem 

Coop Retail B.V., Arnhem 

Coop Groothandel B.V., Arnhem
   
Coop Supermarkten B.V., Arnhem
  
Coop Vastgoed B.V., Arnhem
  
Coop Koopzegel B.V., Arnhem
  
Coop Productiebedrijven B.V., Arnhem

1.6 Toepassing van artikel 2:402 BW
Aangezien de winst-en verliesrekening over 2020 van Coop 
Nederland U.A. in de geconsolideerde jaarrekening is verwerkt, 
is in de enkelvoudige jaarrekening volstaan met een weergave 
van een beknopte winst- en verliesrekening in overeenstem-
ming met art. 2:402 BW.
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1.7 Verbonden partijen
Coop licht de aard en omvang van transacties van betekenis 
met verbonden partijen toe, wanneer deze niet onder 
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. 

Verbonden partijen met Coop (Coop Nederland U.A. of Coop 
Holding B.V.) zijn rechtspersonen waarover overheersende 
(of overwegende) zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap 
of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. 

De afnemers van Coop Groothandel B.V. zijn tevens lid van 
Coop Nederland U.A. Diverse vorderingen op en schulden 
aan de afnemers van de Coop-vennootschappen zijn tevens 
vorderingen op en schulden aan de leden van de coöperatie. 
Daar deze vorderingen en schulden zijn ontstaan uit transac-
ties in het normale handelsverkeer zijn deze niet steeds 
afzonderlijk vermeld. 

Naast de verbonden partijen die benoemd zijn is Coop lid 
van de inkoopcombinatie Superunie (deelneming toegelicht 
onder financiële vaste activa) en is Coop verbonden aan de 
Stichting Coöperatieve Belangen Coop.

1.8 Acquisities en desinvesteringen van groeps-
maatschappijen
Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de 
identificeerbare activa en passiva van de overgenomen 
vennootschap opgenomen in de geconsolideerde jaarreke-
ning. De overnamedatum is het moment dat overheersende 
zeggenschap kan worden uitgeoefend op de desbetreffende 
vennootschap.

De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of het equiva-
lent hiervan dat is overeengekomen voor de verkrijging van 
de overgenomen onderneming vermeerderd met eventuele 
direct toerekenbare kosten. Indien de verkrijgingsprijs hoger 
is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identifi-
ceerbare activa en passiva wordt het meerdere als goodwill 
geactiveerd onder de immateriële vaste activa. Indien de 
verkrijgingsprijs lager is dan het nettobedrag van de reële 
waarde van de identificeerbare activa en passiva, dan wordt 
het verschil (negatieve goodwill) als overlopende passiefpost 
opgenomen.

De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, 
blijven in de consolidatie opgenomen tot het moment dat zij 
worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het mo-
ment dat de beslissende zeggenschap wordt overgedragen.

1.9 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 
methode, gecorrigeerd voor effecten van herwaarderingen 
en dergelijke, die geen effect op de kasstromen hebben.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de 
liquide middelen (inclusief de vrij ter beschikking staande 
gelden onderweg van winkelkassa naar bankrekeningen). 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van rente en vennoot-
schapsbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
operationele activiteiten. De betaalde koopsom (onder aftrek 
van verkregen geldmiddelen) van verworven deelnemingen 
en/of nieuwe vestigingen alsook de ontvangen verkoopprijs 
van afgestoten deelnemingen en/of vestigingen zijn opge-
nomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten. 

De betaling van de aflossingen op langlopende en kortlo-
pende schulden aan financiële instellingen zijn als kasstroom 
uit financieringsactiviteiten aangemerkt.

2. ALGEMENE GRONDSLAGEN

2.1 Grondslagen voor het opstellen van de 
jaarrekening
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeen-
stemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 
BW en de stellige uitspraken in de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
 
Activa en verplichtingen worden gewaardeerd tegen de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. 
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de 
balans, de winst-en verliesrekening en het kasstroomover-
zicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt 
verwezen naar de toelichting.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van 
de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen 
van op reële waarde gewaardeerde activa en passiva. 

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaat-
bepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het 
voorgaande jaar.

2.3 Operationele Leasing
Bij Coop bestaat een aantal leasecontracten waarbij een 
groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom 
verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecon-
tracten worden verantwoord als operationele leasing. 
Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, 
rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de 
lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesreke-
ning over de looptijd van het contract.
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3. GRONDSLAGEN VOOR BEPALING 
VAN HET RESULTAAT

3.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de 
opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten 
en andere lasten over het jaar. De kosten worden bepaald 
met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarde-
ringsgrondslagen en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord 
in het jaar waarin de goederen zijn aangeleverd c.q. de 
diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking 
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt 
zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot 
de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de 
koper.

3.2 Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering 
van goederen en diensten aan derden onder aftrek van 
kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven 
belastingen en na eliminatie van transacties binnen de 
groep. 

Een deel van leveringen van goederen vindt rechtstreeks van 
de leverancier aan de Coop-ondernemer plaats. De daarop 
betrekking hebbende bedragen zijn in de netto-omzet 
begrepen. Coop maakt daarbij afwegingen ten aanzien van 
risico’s, waaronder kredietrisico, voorraadrisico, verdeling van 
de aansprakelijkheid en de mate van invloed op inkoop, leve-
ringen en prijsbeleid. 

De filiaalomzetten van een aantal artikelgroepen, waaronder 
post- en pakketdiensten, kansspelen en telefonie, wordt 
aangemerkt als agentomzet. Voor deze verkopen is uitslui-
tend de marge in de netto-omzet begrepen.

De omzet groothandel bevat de omzet goederen en de 
daaraan gerelateerde formulevergoeding. De omzet diensten 
bevat de doorberekende transportkosten, folderkosten en 
ICT-kosten. De omzet huren bestaat uit huuropbrengsten 
van onroerend goed en soortgelijke opbrengsten.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van 
diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, 
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum 
in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

De vennootschap is actief in één geografisch gebied (Neder-
land) en één marktsegment (foodretail). De diverse groeps-
onderdelen en retailformats zijn onderling geïntegreerd en 
resultaatafhankelijk. Om deze reden is afgezien van het 
verantwoorden van verdere bedrijfs- en geografische 
segmentatie anders dan in de toelichting op de netto-omzet 
en personeel.

3.3 Kostprijs van de omzet
Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de 
omzet toe te rekenen directe inkoopwaarde van de 
geleverde goederen tegen de laatst bekende inkoopprijs 
onder aftrek van de van leveranciers respectievelijk de 
inkoopvereniging verkregen bonussen en betalingskortingen. 
Onder kostprijs van de omzet diensten wordt verstaan de 
aan de omzet toe te rekenen directe inkoopwaarde van de 
geleverde diensten met uitzondering van de ICT kosten en 
de kosten van inhuur panden en afschrijvingen. Deze zijn 
opgenomen onder de kosten. 

3.4 Verkoopkosten 
Dit betreffen de directe kosten verband houdend met de 
activiteiten op gebied van verkoop en promotie. 

3.5 Algemene beheerkosten
Dit betreffen alle overige bedrijfskosten.

3.6 Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de 
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening 
voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

3.7 Pensioenen
Coop heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de ver-
plichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldig-
de premie wordt als last verantwoord. Er zijn geen andere 
verplichtingen waarvoor een pensioenvoorziening gevormd 
dient te worden.   

Coop Nederland U.A. heeft een aantal pensioenregelingen:

Voor de medewerkers in dienst van Coop Supermarkten B.V. 
is de CAO voor het levensmiddelbedrijf van toepassing. De 
basisregeling is geregeld door Stichting Bedrijfstakpensioen-
fonds voor het Levensmiddelenbedrijf. De belangrijkste 
kenmerken van deze regeling zijn:

 • Middelloonregeling
 • Indexatie 2020: nihil 
 • Dekkingsgraad 87,1% (bron BPFL, december 2020)

Voor deelnemers aan het voormalige Coop pensioenfonds is 
een overgangsregeling van toepassing waardoor er wel 
sprake is van indexatie in 2020.

Voor de medewerkers in dienst van Coop Groothandel B.V. is 
de CAO Foodservice en Groothandel in levensmiddelen 
respectievelijk de CAO Groenten en Fruit Groothandel van 
toepassing. De basisregeling is voor deze medewerkers 
geregeld door Stichting bedrijfstakpensioenfonds Foodser-
vice en Groothandel in levensmiddelen respectievelijk 
Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de agrarische en 
voedselvoorzieningshandel. De belangrijkste kenmerken van 
deze regelingen zijn:

 • Middelloonregeling
 • Indexatie 2020: nihil
 • Dekkingsgraad 99,9% resp. 87,2%  

(bron BPFF resp. BPF AVH, december 2020)

Voor de medewerkers in dienst van Coop Productiebedrijven 
B.V. is de CAO voor het slagersbedrijf van toepassing. De 
basisregeling is geregeld door Stichting De Samenwerking 
Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf. De belangrijkste 
kenmerken van deze regeling zijn:
• Middelloonregeling
• Indexatie 2020: nihil 
• Dekkingsgraad 101,5% (bron BPF Slagers, december 2020)

Tevens is er voor alle betreffende medewerkers een exce-
dentpensioenregeling afgesloten bij BeFrank. Het belangrijk-
ste kenmerk van deze regeling is dat het een beschikbaar 
premiestelsel is.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen 
van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden 
op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan 
pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald 
door Coop Nederland U.A. De premies worden verantwoord 
als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruit-
betaalde premies worden opgenomen als overlopende 
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activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een 
vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde 
premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

3.8 Afschrijvingen
De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de 
verwachte economische levensduur en zijn in de winst- en 
verliesrekening verwerkt onder de verkoop- en algemene 
beheerkosten. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt 
naar tijdsgelang afgeschreven. Boekwinsten en –verliezen uit 
de incidentele verkoop van immateriële en materiële vaste 
activa zijn separaat verantwoord onder de verkoop- en 
algemene beheerskosten. 

3.9 Afschrijven op negatieve goodwill (badwill)
Negatieve goodwill valt vrij in de winst- en verliesrekening 
voor zover lasten en verliezen zich voordoen, indien hier bij 
de verwerking van de overname rekening mee is gehouden 
en deze lasten en verliezen betrouwbaar zijn te meten. 
Indien geen rekening is gehouden met verwachte lasten of 
verliezen valt de negatieve goodwill vrij in overeenstemming 
met het gewogen gemiddelde van de resterende levensduur 
van de verworven afschrijfbare activa.

3.10 Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, 
rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betref-
fende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten 
wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactie-
kosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de 
berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

3.11 Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het 
resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, 
rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele 
verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbe-
standdelen en na bijtelling van niet aftrekbare kosten. Tevens 
wordt er rekening gehouden met wijzigingen die optreden 
in de latente belastingvorderingen en latente belastingschul-
den uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belasting-
tarief.

3.12 Resultaat deelnemingen
Voor zover deelnemingen niet tegen nettovermogenswaar-
de wordt gewaardeerd, betreft het resultaat van deze 
deelnemingen de in het verslagjaar ontvangen dividenden.
Indien een deelneming tegen nettovermogenswaarde wordt 
gewaardeerd is het resultaat het bedrag waarmee de 
boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande 
jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelne-
ming behaalde resultaat voor zover dit aan Coop wordt 
toegerekend.

4. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING 
VAN ACTIVA EN PASSIVA

4.1 Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrij-
gingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. 

Goodwill vormt het verschil tussen de verwervingskosten en 
de nettovermogenswaarde daarvan, berekend op basis van 
de waarderingsgrondslagen van de groep. Goodwill wordt 
lineair afgeschreven over de geschatte economische 
levensduur. De economische levensduur voor goodwill die 
betrekking heeft op supermarktvestigingspunten is geschat 
op vijftien jaar. De goodwill die niet betrekking heeft op 
supermarkten wordt in 10 jaar afgeschreven. 

Vestigingspunten zijn separaat gewaardeerd op basis van de 
toekomstige cashflow van het onderliggende vestigingspunt. 
De economische levensduur voor de vestigingspunten is 
geschat op vijftien jaar.  

Kosten van zelf- en door derden ontwikkelde software wordt 
geactiveerd tegen kostprijs voor zover de technische 
haalbaarheid is aangetoond. Onderhoud aan bestaande 
software wordt direct in de winst- en verliesrekening 
verantwoord. Geactiveerde software wordt lineair over de 
geschatte economische levensduur afgeschreven.

Indien sprake is van een duurzame bijzondere waardever-
mindering vindt afwaardering plaats tot lagere marktwaarde 
of bedrijfswaarde.

4.2 Materiële vaste activa
Onroerende zaken worden gewaardeerd tegen verkrijgings-
prijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs. Overige 
materiële zaken worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- 
of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen.

Afschrijvingen geschieden lineair over de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs, gebaseerd op de geschatte economische 
levensduur en rekening houdend met een eventuele 
residuwaarde. Over de grondwaarde wordt niet afgeschre-
ven. In het jaar van ingebruikname wordt tijdsevenredig 
afgeschreven. De afschrijvingstermijn van verbouwingen in 
huurpanden is maximaal gelijk aan de looptijd van de 
huurcontracten. Waar nodig worden extra afschrijvingen 
verricht tot lagere bedrijfs- c.q. opbrengstwaarden.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van 
het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening 
getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van 
activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de 
vervaardigingsprijs.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de 
bedrijfsgebouwen is geen voorziening voor groot onder-
houd gevormd. De kosten voor groot onderhoud worden 
geactiveerd onder de materiële vaste activa. De componen-
tenbenadering wordt toegepast. 

4.3 Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden 
uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogens-
mutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of 
meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt 
ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is. De nettover-
mogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die 
gelden voor deze jaarrekening.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is 
gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa 
en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolg-
waardering worden de grondslagen toegepast die gelden 
voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste 
waardering.

Niet-geconsolideerde deelnemingen, waarop geen invloed 
van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd 
tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van noodzakelijke 
waardeverminderingen. De financiële vaste activa hebben 
voornamelijk een langlopend karakter. 
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Indien de waardering van een deelneming volgens de 
nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil 
gewaardeerd. Indien en voor zover Coop Nederland U.A. in 
deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden 
van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de 
deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, 
wordt hiervoor een voorziening getroffen.

Verstrekte renteloze leningen aan supermarkten uit hoofde 
van acquisitievergoedingen en dergelijke zijn initieel tegen 
reële waarde opgenomen en worden vervolgens gewaar-
deerd tegen geamortiseerde kostprijs. De verstrekte rentelo-
ze leningen zijn verminderd met de voorwaardelijk overeen-
gekomen periodiek gelijke kwijtingen (afhankelijk van de 
contractduur van 5 tot 10 jaar), waar nodig verminderd met 
noodzakelijk geachte voorzieningen.

De overige financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de 
reële waarde. Vervolgens worden deze overige financiële 
vaste activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Bij 
de waardering wordt rekening gehouden met eventuele 
waardeverminderingen.

4.4 Latente belastingvorderingen
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor 
verrekenbare fiscale verliezen en voor verrekenbare tijdelijke 
verschillen tussen de waarde van de activa en passiva 
volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarre-
kening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met 
dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen 
worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er 
toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke 
verschillen kunnen worden verrekend en verliezen kunnen 
worden gecompenseerd.

De berekening van de latente belastingvorderingen ge-
schiedt tegen de op het einde van het verslagjaar geldende 
belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende 
tarieven, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld. Latente 
belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale 
waarde.

4.5 Bijzondere waardeverminderingen van 
vaste activa
Coop Nederland U.A. beoordeelt op iedere balansdatum of 
er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke 
indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van 
het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseer-
bare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de 
realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende 
eenheid waartoe het actief behoort. 

Het operationeel segment is bepaald  aan de hand van het 
laagste niveau waarop directie de goodwill en de resultaten 
beoordeeld. Coop heeft twee operationele segmenten voor 
supermarktvestigingen gerelateerde goodwill, de filialen en 
de franchise locaties. Ten aanzien van goodwill gealloceerd 
aan de vestigingspunten worden de individuele winkels als 
kasstroom genererende eenheden aangemerkt.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de 
boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare 
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de 
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 

Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als 
last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige 
verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.
De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan 

een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet is, wordt 
de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve 
markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs geldt als 
marktprijs. De in aftrek te brengen kosten bij het bepalen van 
de opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de geschatte kosten 
die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de 
verkoop en nodig zijn om de verkoop te realiseren. 

Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschat-
ting gemaakt van de toekomstige netto kasstromen bij 
voortgezet gebruik van het actief/de kasstroomgenererende 
eenheid; vervolgens worden deze kasstromen contant 
gemaakt waarbij een disconteringsvoet wordt gehanteerd 
van 6,6% (2019: 6,7%). De disconteringsvoet geeft geen 
risico’s weer waarmee in de toekomstige kasstromen al 
rekening is gehouden.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermin-
dering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat 
of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde 
van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de 
boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere 
waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. 
Een bijzondere waardevermindering van goodwill wordt niet 
teruggenomen.

Ook voor financiële instrumenten beoordeelt Coop op 
iedere balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn voor 
bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief 
of een groep van financiële activa. Bij aanwezigheid van 
objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminde-
ringen bepaalt Coop Nederland U.A. de omvang van het 
verlies uit hoofde van de bijzondere waardeverminderingen 
en verwerkt dit direct in de winst- en verliesrekening. 

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamorti-
seerde kostprijs wordt de omvang van de bijzondere 
waardevermindering bepaald als het verschil tussen de 
boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting 
van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de 
effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die is 
bepaald bij de eerste verwerking van het instrument. 
Het waardeverminderingsverlies dat daarvoor opgenomen 
was, wordt teruggenomen indien de afname van de waarde-
vermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis 
na afboeking. De terugname wordt beperkt tot maximaal het 
bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de 
geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, 
als geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere 
waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de 
winst-en-verliesrekening verwerkt. 

Bij een investering in eigen-vermogensinstrumenten 
gewaardeerd tegen kostprijs wordt de omvang van de 
bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil 
tussen de boekwaarde van het financiële actief en de best 
mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant 
gemaakt tegen de actuele vermogenskostenvoet voor een 
soortgelijk financieel actief. Het bijzondere-waardevermin-
deringsverlies wordt slechts teruggenomen indien er 
aanwijzingen zijn dat een in voorgaande jaren in de jaarre-
kening verwerkt verlies als gevolg van waardevermindering 
niet meer aanwezig is of veranderd is.
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4.6 Voorraden
Voorraad gereed product in de supermarkten en de distribu-
tiecentra wordt gewaardeerd tegen de historische kostprijs 
verminderd met verkregen kortingen en vermeerderd met 
opslagen voor directe kosten of lagere opbrengstwaarde. 

Voorraad gereed product bij Coop Productiebedrijven B.V. 
wordt gewaardeerd tegen kostprijs vermeerderd met 
productieopslagen of lagere opbrengstwaarde. 

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd 
op verkrijgingsprijzen onder toepassing van de FIFO-metho-
de (‘first in, first out’).

De lagere opbrengstwaarde van de voorraad gereed product 
en handelsgoederen is de geschatte verkoopprijs onder 
aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling 
van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de 
incourantheid van de voorraden.

De lagere opbrengstwaarde van grond- en hulpstoffen wordt 
afgeleid van de opbrengstwaarde van het gereed product, 
rekening houdend met de geschatte kosten van voltooiing 
en de geschatte kosten die nodig zijn om de verkoop te 
realiseren.

4.7 Vorderingen
Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd 
tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorde-
ringen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering 
is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen 
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand 
van de contante waarde van de verwachte ontvangsten.

De vorderingen  worden opgenomen onder aftrek van een 
eventuele voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Deze 
voorziening wordt individueel bepaald op basis van de 
ouderdom van de vorderingen en verminderd met mogelijk 
te compenseren verschuldigde bedragen aan de betreffende 
debiteur.

4.8 Financiële instrumenten en risicobeheersing
4.8.1 Renterisico
Coop loopt renterisico over de rentedragende vorderingen 
(met name onder financiële vaste activa, effecten en liquide 
middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende 
schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen). Voor 
vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt 
Coop risico ten aanzien van toekomstige kasstromen; met 
betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt 
Coop risico’s over de reële waarde als gevolg van wijzigin-
gen in de marktrente. 

Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële 
derivaten met betrekking tot renterisico gecontracteerd. Met 
betrekking tot bepaalde vastrentende schulden (schulden 
aan kredietinstellingen) heeft Coop rentecaps gecontracteerd.

4.8.2 Kredietrisico
Coop heeft geen significante concentraties van kredietrisico. 
Verkoop op rekening vindt plaats aan ondernemers die met 
Coop een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten en 
in mindere mate aan bedrijven. Verkoop vindt plaats op basis 
van krediettermijnen tussen de 14 en 21 dagen. In de 
samenwerkingsovereenkomst met ondernemers kunnen 
aanvullende zekerheden worden gevraagd, waaronder 
garantiestellingen.

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een 
A-rating hebben.

4.9 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en depo-
sito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Reke-
ning-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder 
schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schul-
den. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde. 

4.10 Voorzieningen
4.10.1 Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare 
of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, 
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 
noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare 
wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste 
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzie-
ningen worden gewaardeerd tegen contante waarde indien 
het effect van tijdswaarde materieel is, anders worden de 
voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van 
de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen af te wikkelen.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen 
vergoedt en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoe-
ding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de 
verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de 
balans opgenomen.

4.10.2 Latente belastingverplichtingen
Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor 
tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passi-
va volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaar-
den die in deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De 
berekening van de latente belastingverplichtingen geschiedt 
tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslag-
jaar gelden, of tegen de tarieven die in de komende jaren 
gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.

Belastinglatenties worden gewaardeerd op nominale 
waarde.

4.10.3 Overige voorzieningen 
Hieronder zijn opgenomen voorzieningen voor overige 
geschatte kosten samenhangend met specifiek aanwijsbare 
verplichtingen en risico’s. Deze zijn ingeschat op de daar-
voor in de toekomst waarschijnlijk verschuldigde bedragen.

4.11 Schulden
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd 
tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te 
rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de 
waardering bij de eerste verwerking opgenomen. Schulden 
worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen ge-
amortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag reke-
ning houdend met agio of disagio en onder aftrek van 
transactiekosten.

4.12 Zegelverplichtingen
Zegelverplichtingen worden opgenomen tegen nominale 
waarde van de zegels in omloop verminderd met een vast 
percentage, gebaseerd op een over een langere periode 
gemiddeld gerealiseerde vrijval.
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5. Netto-omzet

                                                                                                2020        2019

(bedragen x € 1.000) 

  

Filialen   788.546 701.012

  

Groothandel   592.926 526.792

Diensten    17.454 15.776

Vleesverwerking   37.659 38.499

Huren   12.814 12.923

  

    1.449.399 1.295.002

6. Afschrijvingen

                                                                                                2020        2019

 

(bedragen x € 1.000) 

  

Afschrijvingen immateriële vaste activa   17.280 16.805

Afschrijvingen materiële vaste activa   27.842 27.045

  

    45.122 43.850

 

57



7. Accountantshonoraria
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

                                                                                                2020        2019

(bedragen x € 1.000) 

  

Onderzoek jaarrekeningen 185 145

Andere controle-opdrachten 71 49

  

  256 194

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden van de bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken 

maatschappijen, die zijn uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.  Deze honoraria hebben betrekking op het 

onderzoek van de jaarrekeningen over het boekjaar 2020, ongeacht of de werkzaamheden gedurende het boekjaar zijn verricht. 

Er zijn door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. geen fiscale adviezen danwel overige niet-controle diensten verricht. 

8. Personeel
De personeelskosten zijn in de winst- en verliesrekening verantwoord onder verkoopkosten en algemene beheerkosten. 

De specificatie van de personeelskosten naar samenstelling is als volgt:

                                                                                               2020        2019

(bedragen x € 1.000) 

  

Lonen en salarissen 109.231 97.900

Sociale lasten 18.079 16.750

Pensioenlasten 7.075 6.516

  

  134.385 121.166

Per 31 december 2020 bedroeg het aantal personeelsleden 8.411  (ultimo 2019: 7.737). Omgerekend op fulltime basis is ultimo 

2020 het aantal personeelsleden 3.780 (ultimo 2019: 3.501). Er is geen personeel in het buitenland werkzaam.

Het gemiddeld aantal personeelsleden in 2020 op fulltime basis is per bedrijfsonderdeel als volgt:

                                                                                               2020        2019

(aantallen) 

  

Supermarkten (filialen) 2.917 2.765

Distributiecentra 368 310

Productiebedrijven 104 95

Centrale diensten 241 229

  

  3.630 3.399

58



9. Financiële baten en lasten

                                                                                               2020        2019

(bedragen x € 1.000) 

  

Rentebaten 634 691

Rentelasten en soortgelijke kosten (2.146) (3.548)

  

  (1.512) (2.857)

10. Belastingen
De belastinglast is als volgt samengesteld:

                                                                                                  2020        2019

(bedragen x € 1.000) 

   

Acute verplichting (217) -

Latente verplichting (4.933) (3.118)

     

  (5.150) (3.118)

De belasting over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ten bedrage van € 5.150.000 kan als volgt worden toegelicht:

                                                                                                2020        2019

(x € 1.000) 

   

Resultaat vóór belastingen 12.052 5.070

Nominale belastingdruk (25%) (3.013) (1.268)

Tariefswijzigingen (1.240) (776)

Overige correcties (897) (1.128)

Vennootschapsbelasting voorgaande boekjaren - 54

  

Belasting over het resultaat  (5.150) (3.118)

Effectief belastingtarief 43% 62%

Toepasselijk belastingtarief 25% 25%

In 2020 is er een belastinglast resulterend in een effectieve belastingdruk van 42,7% (2019: 61,5%). Verschillen ten opzichte van 

het nominale tarief voor de vennootschapsbelasting van 25% (2019: idem) worden veroorzaakt door het effect van permanente 

verschillen zoals investeringsaftrekken, correcties van deelnemingsresultaat en afschrijving goodwill ten aanzien van 

deelnemingen. Daarnaast heeft er een dotatie aan de latente belastingverplichtingen plaatsgevonden als gevolg van het feit dat 

de voor 2021 en daarna aangekondigde wijziging in de vennootschapsbelastingtarieven is teruggedraaid door de overheid.
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11. Immateriële vaste activa

  Goodwill Vestigings- Software Immateriële Totaal

   punten  vaste activa in

     ontwikkeling 

(bedragen x € 1.000) 

    
Stand per 1 januari 2020    

    

Aanschaffingswaarde 210.146 33.300 29.915 2.714 276.075

Cumulatieve waardeverminderingen 

en afschrijvingen  (93.599) (3.077) (21.283) - (117.959)

Boekwaarde 116.547 30.223 8.632 2.714 158.116

Mutaties    

    

Investeringen 1.628 - 9.883 (625) 10.886

Desinvesteringen/buitengebruikinstellingen (3.649) (65) - - (3.714)

Afschrijvingen en waardeverminderingen (10.944) (2.156) (4.180) - (17.280)

Afschrijvingen desinvesteringen 3.649 5 - - 3.654 

Saldo (9.316) (2.216) 5.703 (625) (6.454)

Stand per 31 december 2020    

    

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 208.125 33.235 39.798 2.089 283.247

Cumulatieve waardeverminderingen en 

afschrijvingen (100.894) (5.228) (25.463) - (131.585)

Boekwaarde 107.231 28.007 14.335 2.089 151.662

Afschrijvingspercentages 6,67-10 6,67 10-33,33 -

   

     

    

    

De afschrijvingen en de duurzame waardeverminderingen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord onder 

de afschrijving immateriële vaste activa. Er is in 2020 geen waardevermindering (2019: € 0,8 miljoen) verantwoord onder 

de afschrijvingen op vestigingspunten. In 2020 is per saldo een bate onder de verkoop- en algemene beheerskosten 

verantwoord voor boekwinsten op verkoop van vestigingspunten van € 1,0 miljoen (2019: € 6,4 miljoen). 
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12. Materiële vaste activa

  Bedrijfs- Andere vaste Materiële Totaal

  gebouwen bedrijfs- vaste activa 

  en -terreinen middelen in uitvoering 

(bedragen x € 1.000) 

    

Stand per 1 januari 2020    
    

Aanschaffingswaarde 65.015 259.490 3.098 327.603

Cumulatieve waardeverminderingen 

en afschrijvingen (27.597) (176.048) - (203.645)

Boekwaarde 37.418 83.442 3.098 123.958

Mutaties    
    

Investeringen 4.255 27.060 3.492 34.807

Desinvesteringen/buitengebruikstellingen (5.739) (42.317) - (48.056)

Afschrijvingen en waardeverminderingen (3.402) (24.440) - (27.842)

Afschrijvingen desinvesteringen                               4.695 41.683 - 46.378

Saldo (191) 1.986 3.492 5.287

Stand per 31 december 2020    
  

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 63.531 244.233 6.590 314.354

Cumulatieve waardeverminderingen en 

afschrijvingen (26.304) (158.805) - (185.109)

Boekwaarde 37.227 85.428 6.590 129.245

Afschrijvingspercentages 0-10 10-20 - 

    

    Onder bedrijfsgebouwen en -terreinen zijn mede opgenomen de bouwkundige voorzieningen in huurpanden. 

De afschrijvingen en de duurzame waardeverminderingen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord onder de 

afschrijving materiële vaste activa. Er is in 2020 evenals in 2019 nagenoeg geen waardevermindering op andere vaste bedrijfs-

middelen verantwoord onder de afschrijvingen en waardeverminderingen op andere vaste bedrijfsmiddelen. In 2020 is per 

saldo een verlies onder de verkoop- en algemene beheerskosten verantwoord voor boekverliezen op verkoop van gebouwen 

en desinvesteringen van andere vaste bedrijfsmiddelen van € 0,7 miljoen (2019: € 5,8 miljoen boekwinst). 
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13. Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:

  Niet  Leningen u/g Latente Totaal

  geconsolideerde   belasting-   

  deelnemingen   vorderingen 

(bedragen x € 1.000) 

    

Stand per 1 januari 2020  5.404 25.062 3.376 33.842

Acquisities/verstrekkingen - 11.771 - 11.771

Resultaat deelnemingen 1.071 - - 1.071

Aflossingen/verminderingen - (4.628) - (4.628)

Dividend (400) - - (400)

Overige mutaties (245) (3.615)  (3.376) (7.236)

Stand per 31 december 2020 5.830 28.590 0 34.420

13.1 Niet geconsolideerde deelnemingen
De post niet-geconsolideerde deelnemingen betreft de deelneming Coöperatieve Inkoopvereniging Superunie B.A. (15,23%) te Beesd, 
de deelneming in Heveck Vriesvers B.V. (33,33%) te Nieuwegein en de deelneming in J&C Acquisition Holding B.V. (economisch: 33,33%, 
juridisch: 50%) te Veghel. De negatieve waarde van de deelneming in J&C Acquisition Holding B.V. is ultimo 2020 op nihil gewaardeerd, 
ten laste van de goodwill. De overige mutatie betreft met name de mutatie in het belang van Superunie.

13.2 Leningen u/g
Onder leningen u/g zijn opgenomen de aan ondernemers  - waarmee Coop een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten - verstrek-
te rentedragende leningen. De rente is gebaseerd op de depositorente van de Europese Centrale Bank (ECB), verhoogd met een opslag. 
Tevens zijn hieronder opgenomen de resterende hoofdsommen van aan supermarkten verstrekte voorfinancieringen (€ 0,2 miljoen) en 
renteloze leningen uit hoofde van acquisitievergoedingen (€ 15,9 miljoen).

Het kortlopende deel van de leningen u/g bedraagt € 4,1 miljoen. Het restant van het saldo heeft een langlopend karakter.   

13.3 Latente belastingvorderingen
De latente belastingvorderingen betrof per 1 januari 2020 een actieve latentie in verband met verliesverrekening, bij de waardering was 
rekening gehouden met de afname van het tarief voor de vennootschapsbelasting aankomende jaren. 

14. Voorraden
De voorraden bestaan hoofdzakelijk uit de bij de distributiecentra en winkelbedrijven aanwezige handelsgoederen. Er zijn geen 
voorraden tegen lagere opbrengstwaarde verantwoord. Een voorziening voor incourante voorraden wordt niet noodzakelijk geacht.

62

15. Vorderingen

                                                                                               31 december 2020       31 december 2019

(bedragen x € 1.000)   
  

Handelsdebiteuren                45.552

Vordering op verbonden partijen     942

Leningen u/g    659

Belastingen    434

Overige vorderingen en overlopende activa    8.677

Overlopende vordering conditiestelsel    2.858

     59.122

Over het gemiddeld saldo van de posities met verbonden partijen wordt geen rente berekend. Betaling / aflossing vindt plaats in 
overeenstemming met in het handelsverkeer gebruikelijke termijnen. Over zekerheden is niets overeengekomen.

De vorderingen hebben allen (naar verwachting) een kortere looptijd dan 1 jaar. 

55.096

1.276

242

2.470

16.974

2.855

78.913



18. Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

    Latente Overige Totaal

    belasting- voorzieningen  

   verplichtingen  

(bedragen x € 1.000)  

   

Stand per 1 januari 2020  11.280 6.363 17.643

Dotatie  1.510 3.112 4.622

   12.790 9.475 22.265

Onttrekking  (1.754) (2.641) (4.395)

Overige mutaties  1.795 60 1.855

Stand per 31 december 2020  12.831 6.894 19.725

18.1 Latente belastingverplichtingen
De voorziening voor latente belastingverplichtingen heeft betrekking op in de toekomst te betalen belastingbedragen, in ver-
band met belastbare tijdelijke verschillen. Belastbare tijdelijke verschillen ontstaan  door verschillen tussen de boekwaarde van 
een actief of vreemd vermogen in de balans (commerciële boekwaarde) en de fiscale boekwaarde ervan.  

In 2020 heeft de toename van de latente belastingverplichting voornamelijk betrekking op de herinvesteringsreserve die is 
gevormd naar aanleiding van verkopen van vastgoed en een vestigingspunt. De overige mutaties hebben voornamelijk betrek-
king op een dotatie aan de latente belastingverplichtingen als gevolg van het feit dat de voor 2021 en daarna aangekondigde 
wijziging in de vennootschapsbelastingtarieven is teruggedraaid door de overheid. 

De voorziening latente belastingen heeft overwegend een langlopend karakter.

18.2 Overige voorzieningen
De overige voorzieningen hebben betrekking op de geschatte kosten samenhangend met specifiek aanwijsbare verplichtingen 
en risico’s. 

De voorzieningen bevatten voornamelijk dotaties voor langdurig zieke werknemers en ontslaguitkeringen. Daarnaast bevat de 
overige voorzieningen, de voorziening voor jubilea en de voorziening voor enkele nadelige contracten ivm toekomstig verlies 
op verhuur en een afnameverplichting van goederen.

De voorziening voor jubileumuitkeringen is opgenomen op basis van ingeschatte toekomstige verplichtingen. Bij het bepalen 
van de jubileumvoorziening is rekening gehouden met blijfkansen en is een rekenrente toegepast van 0,95% in 2020 (2019: 
1,5%). De aanpassing door wijziging van de rekenrente is verwerkt onder de overige mutaties. Eventuele resultaten worden in 
de winst- en verliesrekening verantwoord.

De overige voorzieningen zijn naar hun aard, behoudens de voorziening voor jubileumuitkering, overwegend kortlopend.
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16. Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

17. Groepsvermogen
Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de balans in de enkelvoudige jaarrekening nader toegelicht.



20. Kortlopende schulden

   31 december 2020   

(bedragen x € 1.000)  

  

Handelscrediteuren  161.690  132.039

Schulden/leningen o/g leden  9.341  8.902

Vennootschapsbelasting  217  -

Belastingen en premies sociale verzekeringen  3.553  5.808

Pensioenen  3.145  2.152 

Zegelverplichtingen  7.634  5.946

Overige schulden  33.302  28.494

   

   218.882  183.341

De schulden aan leden betreffen direct opeisbare tegoeden waarover rente wordt vergoed. De overige schulden bestaan voor 
het belangrijkste deel uit nog uit te betalen loon, vakantiedagen en vakantietoeslag. Daarnaast diverse transitorische posten. Alle 
kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.

De zegelverplichting is opgenomen voor zegels die nog in omloop zijn. In 2020 is voor een totaal bedrag van € 11,4 miljoen 
(2019: € 9,9 miljoen) aan koopzegels uitgegeven, te weten 227 miljoen (2019: 198 miljoen) koopzegels.

19. Langlopende schulden
Het verloop van de langlopende schulden is als volgt:

  Financiële  Waarborg- Inleggeld Totaal

  instellingen  regeling leden   

   leden  

(bedragen x € 1.000) 

    

Stand per 1 januari 2020  99.664 21.319 863 121.846

Nieuwe financiering/ontvangen gelden - 2.414 65 2.479

Aflossingen/verminderingen (25.005) (1.439) (40) (26.484)

Stand per 31 december 2020 74.659 22.294 888 97.841

De schulden onder financiële instellingen zijn opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. Aflossingsverplichtingen binnen 1 jaar na afloop 
van het verslagjaar zijn inbegrepen in de hierboven genoemde bedragen. De aflossingsverplichting is in 2021 nihil (2020:  nihil), de schuld 
dient afgelost te worden tussen één en vijf jaar. Op de bij de financiële instellingen opgenomen leningen is de rente variabel, afhankelijk van 
de gerealiseerde ratio netto bancaire schuld/ bedrijfsresultaat voor afschrijvingen. Gemiddeld bedroeg de rente in 2020 1,3% (2019: 1,9%). Coop 
heeft ultimo 2020 2 rentecap’s van tezamen € 30 miljoen tegen 0,5% (Euribor) ter afdekking van de renterisico’s. De marktwaarde hiervan is 
vrijwel nihil.

Met financiële instellingen zijn in juni 2018 kredietarrangementen opnieuw aangegaan waarvan ultimo 2020 nog € 135 miljoen resteert. De 
faciliteiten bestaan uit korte (rekening-courant krediet), middellange en lange kredietlijnen. Als zekerheid hiervoor heeft de vennootschap 
bepaalde materiële vaste activa door een intercreditor overeenkomst ondersteund met hypothecaire zekerheden. De belangrijkste financiële 
voorwaarde waaraan de groep dient te voldoen is de financieringsratio’s op gebied van schulddekking (netto bancaire schulden/bedrijfsresul-
taat voor afschrijvingen < 3,5). Per balansdatum voldoet de groep ruim aan de gestelde ratio.

De waarborgregeling leden betreft een duurzaam voorschot van de leden/afnemers op de geleverde goederen en diensten. De verplichte 
storting bedraagt 7% van de goederenafname met een minimum van € 20.000 per vestigingspunt. Gezien de invoering van een nieuw condi-
tiestelsel in 2017 is een overgangsregeling van kracht waardoor voor 2020 het percentage van 6,0% van de goederenafname van kracht is. Ter 
volstorting geldt een verplichte spaarregeling van 0,0175% per week van de gemiddelde afname in het voorgaande boekjaar. De rentevergoe-
ding bedraagt 3% boven de depositorente van de ECB. De waarborgregeling heeft in het geheel een resterende looptijd langer dan 5 jaar.

De post “inleggeld leden” wordt gezien als langlopende schuld. 

31 december 2019
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21. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

21.1 Inkoopcontracten
Coop heeft ultimo boekjaar 2020 diverse inkoopcontracten 
afgesloten voor de levering van goederen en diensten die in 
redelijke verhouding staan tot de normale bedrijfsuitoefening.

21.2 Investerings- en desinvesteringsverplichtingen  
voor vestigingspunten
Coop is in 2020 verplichting aangegaan om te investeren in 
vestigingspunten in 2021 en 2022 voor € 3,7 miljoen.  

21.3 Investeringsverplichting panden
Coop is in 2020 geen noemenswaardige verplichting aangegaan 
om te investeren in panden in 2021. 

21.4 Huren
Van de aangegane huurverplichtingen met derden inzake 
onroerend goed in eigen gebruik bedraagt de jaarhuur per 31 
december 2020 € 29,4 miljoen (2019: € 28,6 miljoen). 

Voor de door Coop aangegane huurverplichtingen voor win-
kelpanden in gebruik bij supermarktondernemers bedraagt de 
jaarhuur € 11,6 miljoen (2019: € 11,4 miljoen) verdeeld over 97 
contracten (2019: 94 contracten). De door Coop gehuurde pan-
den worden voor nagenoeg hetzelfde bedrag onderverhuurd 
aan leden/ondernemers. 

Ultimo boekjaar zijn de huurverplichtingen als volgt te 
specificeren:
 

(bedragen x € 1.000) 

 

Te betalen:

Binnen één jaar 41.309

Tussen één en vijf jaar 127.817

Meer dan vijf jaar 66.606

 

  235.732

21.5 Leaseverplichtingen
De verplichtingen uit de afgesloten leasecontracten van in 
gebruik zijnde vervoers- en overige bedrijfsmiddelen bedraagt 
voor de totaal resterende looptijd per balansdatum € 5,7 miljoen 
(2019: € 5,5 miljoen).

Ultimo boekjaar zijn de leaseverplichtingen als volgt te 
specificeren:
 

(bedragen x € 1.000) 

 

Te betalen: 

Binnen één jaar 2.100

Tussen één en vijf jaar 3.400

Meer dan vijf jaar 200

 

  5.700

21.6 Fiscale eenheid
Coop Holding B.V. vormt samen met haar 
100%-deelnemingen en Coop Nederland U.A. een fiscale 
eenheid voor de omzet- en vennootschapsbelasting 
en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor alle 
omzetbelasting- en vennootschapsbelastingschulden van de 
fiscale eenheid.

Door Coop Nederland U.A. en Coop Holding B.V. wordt met 
de 100%-deelnemingen de te betalen belasting verrekend via 
de rekening-courant verhouding.

21.7 Juridische procedures 
Coop is ultimo boekjaar betrokken bij enkele lopende 
juridische procedures. Op dit moment is de uitkomst 
van deze juridische geschillen onzeker en niet op een 
betrouwbare wijze in te schatten. Het bestuur is op grond 
van informatie die beschikbaar is en na raadpleging van 
juridische adviseurs van mening dat het onwaarschijnlijk 
is dat de uitkomsten hiervan materieel nadelige gevolgen 
zullen hebben voor de financiële positie of bedrijfsresultaten 
van Coop. 

J&C Acquisition Holding B.V. (“J&C”) is in 2019 een 
juridische procedure tegen Sligro Food Group Nederland 
B.V. (“Sligro”) gestart. Volgens J&C zijn er aanwijzingen dat 
Sligro, voorafgaand aan de verkoop van EMTÉ, een onjuiste 
voorstelling van zaken heeft gegeven omtrent de financiële 
positie van EMTÉ. Medio 2020 heeft op verzoek van J&C een 
voorlopig getuigenverhoor plaatsgevonden bij de Rechtbank 
‘s-Hertogenbosch van functionarissen die voorafgaand 
aan de verkoop van EMTÉ nauw betrokken waren bij de 
totstandkoming van de brutomarge en de daarmee verband 
houdende allocatie van leveranciersbijdragen. De uitkomsten 
van de verhoren geven extra input voor de bodemprocedure 
die J&C tegen Sligro is gestart bij de Rechtbank Amsterdam, 
welke naar verwachting in september 2021 zal plaatsvinden.

21.8 Garanties, borgstellingen en 
terugkoopverklaringen
In het kader van financiering van supermarktondernemingen 
hebben supermarkt-ondernemers onder andere 
handelsvoorraden en bedrijfsuitrusting aan financiers in 
eigendom overgedragen. Hiertegenover is in een aantal 
gevallen door Coop aan financiers terugkoopverklaringen 
met een totale omvang van € 20,5 miljoen (2019: € 21,4 
miljoen) afgegeven, verdeeld over 85 contracten (2019: 
94 contracten), waarbij de waarde van voorraden en 
bedrijfsuitrusting als dekking dient. Tevens is voor het 
nakomen van een aantal (huur)verplichtingen voor een 
bedrag van € 1,9 miljoen (2019: € 2,0 miljoen) bankgaranties 
afgegeven. Ter dekking van te verwachten aanspraken zijn 
voorzieningen getroffen.
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Enkelvoudige
jaarrekening
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                                                                                              2020       2019

(bedragen x € 1.000)  

     

    

Resultaat deelnemingen  8.311  2.875

Vennootschappelijk resultaat na belastingen  (338)  (359)  

  

Resultaat na belastingen  7.973  2.516

Winst- en verliesrekening 
over 2020
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(voor resultaatbestemming)

Activa

                                                                                               31 december 2020       31 december 2019

(bedragen x € 1.000) Toelichting  

     

Vaste activa     
Financiële vaste activa 24.  142.724  134.413 

     

       

    142.724  134.413

Passiva

                                                                                             31 december 2020       31 december 2019

(bedragen x € 1.000) Toelichting  

    

    

Eigen vermogen      
Wettelijke reserve 25. 128.744  126.228 

Resultaat verslagjaar  7.973  2.516 

     

    136.717  128.744

     

Langlopende schulden 26.  890  865

     

Kortlopende schulden  27.  5.117  4.804

     

    142.724  134.413 

Balans per 31 december 2020
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22. Algemeen 
 De grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan de grondslagen 
die worden vermeld in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

Geconsolideerde vennootschappen worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Het  resultaat 
uit deelnemingen komt overeen met het aandeel in het resultaat van het verslagjaar van de desbetreffende 
vennootschappen. De enkelvoudige winst- en verliesrekening is opgesteld met inachtneming van artikel 2:402 BW.

23. Personeel    
Er zijn geen personeelsleden in dienst bij Coop Nederland U.A.

24. Financiële vaste activa    
 Dit betreft de deelneming in Coop Holding B.V. Het verloop van deze post is als volgt:

                                                                                               Totaal

(bedragen x € 1.000)  

   

Stand per 1 januari 2020     134.413

Resultaat deelnemingen 8.311

Stand per 31 december 2020 142.724

Toelichting op de balans en 
winst- en verliesrekening
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    Wettelijke Resultaat Totaal

    reserve verslagjaar 

(bedragen x € 1.000)  

   

Stand per 1 januari 2020 126.228 2.516 128.744 

Mutaties

Resultaat verslagjaar - 7.973 7.973

Totaalresultaat - 7.973 7.973

Resultaatbestemming vorig verslagjaar 2.516 (2.516) -

Stand per 31 december 2020 128.744 7.973 136.717

De gecumuleerde resultaten zijn niet uitkeerbaar en daarom verantwoord als wettelijke reserve.

25. Eigen vermogen

    Wettelijke Resultaat Totaal

    reserve verslagjaar 

(bedragen x € 1.000)  

   

Stand per 1 januari 2019 127.605 (1.377) 126.228 

Mutaties

Resultaat verslagjaar - 2.516 2.516

Totaalresultaat - 2.516 2.516

Resultaatbestemming vorig verslagjaar (1.377) 1.377 -

Stand per 31 december 2019 126.228 2.516 128.744

Resultaat 2020
Door de directie van Coop Holding B.V. is met goedkeuring van de raad van commissarissen vastgesteld dat het volledige resultaat 
over 2020 wordt toegevoegd aan de algemene reserve van Coop Holding B.V. Op grond hiervan dient het resultaat na be-
lastingen van Coop Nederland U.A. over 2020 ad € 7.972.732 aan de wettelijke reserve te worden toegevoegd
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26. Langlopende schulden
De statutaire stortingsverplichting per lid bedraagt € 5.000. Ultimo 2020 waren er 178 aangesloten leden-ondernemers (ultimo 
2019: 173) en was het statutaire inleggeld volledig voldaan.

27. Kortlopende schulden
Onder de kortlopende schulden zijn schulden aan groepsmaatschappijen verantwoord:

                                                                                             31 december 2020       31 december 2019

(bedragen x € 1.000)  

     
Schulden aan groepsmaatschappijen  4.900 4.804
Vennootschapsbelasting  217 -
  
   5.117 4.804

Over de schulden aan groepsmaatschappijen wordt vanaf 1 november 2020 rente berekend op basis van de depositorente van 
de ECB + 2%. Voor 2020 bedraagt de rente 1,5%, er zijn geen zekerheden voor verstrekt. De schulden hebben (naar verwachting) 
een looptijd van korter dan 1 jaar.
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29. Bezoldiging van directie en bestuur 
De bezoldiging van de directie is te herleiden tot één persoon. Om deze reden is gebruik gemaakt van de wettelijke vrijstelling 
voor het opnemen van gegevens daarover. 

De bezoldiging van statutaire bestuurders bedroeg € 0,3 miljoen (2019: € 0,3 miljoen).

30. Gebeurtenissen na balansdatum 
In 2021 heeft Coop Holding B.V. het aandelenbelang in Telesuper Nederland Holding B.V. te Almere uitgebreid van 50% naar 
100%. Daarmee is Telesuper Nederland Holding B.V. vanaf 2021 een groepsmaatschappij.

In 2021 heeft Coop Holding B.V. het aandelenbelang in Coop Productiebedrijven B.V. verkocht aan een derde partij.

Arnhem, 16 maart 2021
Coop Nederland U.A.

Het bestuur  De directie
Karin Janssen Voorzitter Fred Bosch
Nico Korswagen Vicevoorzitter 
Marike Boersen
Harry Bruijniks  
Tjerk Hooghiemstra  
Johan Neppelenbroek  
Helga Scholtz 
Edwin Versluis  
  

28. Lijst van kapitaalbelangen
De volgende groepsmaatschappijen zijn voor 100% in de consolidatie betrokken:

Coop Holding B.V., Arnhem
Coop Retail B.V., Arnhem
Coop Groothandel B.V., Arnhem   
Coop Supermarkten B.V., Arnhem  
Coop Vastgoed B.V., Arnhem  
Coop Koopzegel B.V., Arnhem  
Coop Productiebedrijven B.V., Arnhem
Telesuper Nederland Holding B.V., Almere (50% geconsolideerd)

73







Overige gegevens

76

Statutaire bepalingen inzake bestemming 
van het resultaat
Conform het artikel ‘reserves’ in de statuten dient tenminste 
25% van het resultaat te worden gereserveerd. Het Bestuur 
kan een hogere reservering voorstellen.

Ingevolge dit artikel, lid 2 kan de Ledenraad, op voorstel van 
het bestuur, aan andere delen van het resultaat speciale 
bestemmingen geven.

Voor de resultaatbestemming over 2020 verwijzen wij naar 
de toelichting op het eigen vermogen in de jaarrekening.

Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant
Aan: de ledenraadsvergadering van Coop Nederland U.A. 
 
Verklaring over de jaarrekening 2020
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Coop 
Nederland U.A. een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van de coöperatie en de 
groep op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland 
geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 
2020 van Coop Nederland U.A. te Arnhem (hierna: ‘de 
coöperatie’) gecontroleerd. De jaarrekening omvat de ge-
consolideerde jaarrekening van Coop Nederland U.A. samen 
met haar dochtermaatschappijen (‘de groep’) en de enkel-
voudige jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit:
• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 
 31 december 2020;
• de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-
 verliesrekening over 2020; en
• de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor  
 financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor 
het opmaken van de jaarrekening is Titel 9 Boek 2 BW.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands 
recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden 
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor 
de controle van de jaarrekening’.

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

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Coop Nederland U.A. zoals vereist 
in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Ver-
ordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht rele-
vante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben 
wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA).



Overige gegevens
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 
andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, 
omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• Voorwoord, Kerncijfers, Coop vestigingen, Ondernemings-

profiel, Juridische structuur, Personalia, Bericht van het 
bestuur en de raad van commissarissen, Bestuur en raad 
van commissarissen en Verslag van de directie;

• Overige gegevens, Overige personalia, Ledenraad en 
Adressen;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 
mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële 

afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is 

vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op 
basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de ver-
eisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als 
onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de 
andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de 
overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
jaarrekening en de accountantscontrole
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de 
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor:
• het opmaken en het getrouw weergeven van de 
 jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW; 

en voor
• een zodanige interne beheersing die het bestuur 
 noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 

mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
 belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur af-
wegen of de coöperatie in staat is om haar werkzaamheden 
in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoem-
de verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, 
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de coöperatie 
te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur 
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de coöperatie haar bedrijfsac-
tiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van 
de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uit-
voeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoen-
de en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door 
ons af te geven oordeel.

Onze doelstellingen zijn een redelijke mate van zekerheid te 
verkrijgen over de vraag of de jaarrekening als geheel geen 
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of 
van fouten en een controleverklaring uit te brengen waarin 
ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid 
is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet 
alle afwijkingen van materieel belang ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten 
en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht 
dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis 
van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de 
aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden 
en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen 
op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoor-
delijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controlever-
klaring.

Utrecht, 16 maart 2021
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

B.S. Graafsma RA

 



Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarre-
kening 2020 van Coop Nederland U.A.
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring 
hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor 
de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toege-
licht wat een controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant 
voor de controle van de jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch 
uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeels-
vorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhan-
kelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de 

jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en 
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 
beheersing.

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die re-
levant is voor de controle met als doel controlewerkzaam-
heden te selecteren die passend zijn in de omstandighe-
den. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne 
beheersing van de coöperatie.

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalue-
ren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur 
en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

• Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde conti-
nuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Ook op basis van 
de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeur-
tenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de coöperatie haar bedrijfsactivi-
teiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen 
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn 
wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moe-
ten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 

gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is 
tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 
leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer 
kan handhaven.

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van 
de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen en 
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft 
van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oor-
deel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het 
toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit 
kader hebben wij de aard en omvang van de uit te voeren 
werkzaamheden voor de groepsonderdelen bepaald om te 
waarborgen dat we voldoende controlewerkzaamheden 
verrichten om in staat te zijn een oordeel te geven over de 
jaarrekening als geheel. Bepalend hierbij zijn de geografische 
structuur van de groep, de omvang en/of het risicoprofiel 
van de groepsonderdelen of de activiteiten, de bedrijfspro-
cessen en interne beheersingsmaatregelen en de bedrijfstak 
waarin de coöperatie opereert. Op grond hiervan hebben wij 
de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of 
beoordeling van de financiële informatie of specifieke posten 
noodzakelijk was.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de 
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de 
significante bevindingen die uit onze controle naar voren 
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortko-
mingen in de interne beheersing.
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Directie Coop Holding B.V.
De heer F.R.G. (Fred) Bosch RA  Algemeen directeur
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De heer A.H. (Aldert) de Boer MBA Directeur ICT en digitalisering 
De heer M.G.P. (Maarten) Ebben MBA  Directeur winkeloperatie 
Mevrouw A. (Annemarie) Goijarts – Baardman MBA   Directeur supply chain 
De heer G.W. (Gerard) Koning  Commercieel directeur 
Mevrouw drs. J.E.M. (Judith) Peters   Directeur human recources
De heer J.A.M. (John) Uffing Directeur franchise, vastgoed en acquisitie 
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De heer M. (Marco) Warners Voorzitter
De heer R.S.C. (Richard) van Batenburg Vicevoorzitter
De heer E.J. (Erik Jan) Pronk Secretaris
De heer J.W.T. (Jan-Willem) van Buren  Lid
De heer F.L.M. (Frans) Hanstede Lid
Mevrouw A.J.C. (Anjo) Jupijn-Meulendijk Lid
Mevrouw S. (Sjoukje) Koerkamp Lid
De heer A.W. (Alex) Mayer Lid
De heer A.N.A.W.E. (Arcadius) Prochazka Lid
De heer E.E. (Emile) Sikkema Lid
Mevrouw N.E.S. (Nanda) Tiggelaar Lid
De heer L.C. (Bert) Venema Lid
De heer H.A. (Henk) Wissink Lid
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Mevrouw drs. M.S. (Mieke) Hamaker Voorzitter
Mevrouw drs. M.E.A. (Marlies) van Hulsentop-van der Linden Lid
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De heer Th. (Theo) van Gameren

Overige personalia
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Leden consumenten
31 december 2020

Drenthe 
De heer J. Heuving
Mevrouw M. Dieleman
Mevrouw A.C. de Vries-Tabak
Mevrouw Drs. M.S. Hamaker

Flevoland 
Mevrouw W.C. Prins

Friesland
De heer E. Ennik 

Gelderland
Mevrouw R. Madirsan-Scholten
Mevrouw M. van Zanten
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Mevrouw E.A.M. Hamer-Mulder
Mevrouw J. Giesbers
Mevrouw W. Sanders
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Mevrouw H.A.M. Brussen-Köpp
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Mevrouw E. van Doorn
Mevrouw M. Mudde
Mevrouw P. van Arnhem
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Groningen  
De heer A.J.G. Keuning
De heer W.F. Meendering

Limburg
Mevrouw T. Jaspers

Noord-Brabant
De heer A.G.F.J. Constant
De heer T. Verhoeven
Mevrouw E.L.M. van den Langenberg

Noord-Holland
Mevrouw S. Hamming
Mevrouw J. Verhoeven-Meijer
Mevrouw L. Scheffer-Brinkman
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Mevrouw D. Kruiper
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Utrecht
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Mevrouw R. van Aelst
De heer M.C. Jongepier
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Mevrouw M. van Gelderen

Ledenraad
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Leden-ondernemers (afvaardiging uit Coop Detaillistenvereniging) 
31 december 2020

Dagelijks Bestuur Coop Detaillistenvereniging: 

Vledder en Diever
De heer D.H. Simonides Voorzitter

Gorinchem
De heer T. Walg  Vicevoorzitter

Zwolle
De heer B.J. Oldengarm Secretaris

Clustervoorzitters Coop Detaillistenvereniging: 

Achtmaal
De heer C.P.J. van Bedaf

Anjum
De heer H. Rosier
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De heer J. Tax
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De heer R. Rehorst 
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Ledenraad
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Coop Servicekantoor
Markweg 8
6883 JM Velp
Postbus 87 
6880 AB Velp
Tel.: 026-7999666

Distributiecentra
Deventer 
Solingenstraat 14 
(Handelspark “De Weteringen”)
7421 ZT Deventer
Tel.: 0570-659000

Gieten
Bloemakkers 4
9461 GX Gieten
Tel.: 0592-482900

Productiebedrijven / ProMessa
Dordrechtweg 13
7418 CH Deventer
Tel.: 0570-663300

www.coop.nl

Inschrijving Kamer van Koophandel
(Centraal Gelderland)

Bedrijfsvorm
Inschrijving 
handelsregister

Coop Nederland U.A. 09030417

Coop Holding B.V. 09123531

Coop Retail B.V. 70972540

Coop Groothandel B.V. 09124395

Coop Supermarkten B.V. 09124392

Coop Vastgoed B.V. 09124391

Coop Koopzegel B.V. 09124394

Coop Productiebedrijven B.V. 09189103

Adressen
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