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Bij Coop Supermarkten bent u de baas.

Dit jaarverslag is gedrukt op gerecycled papier
Wij willen dat onze communicatie effect heeft op u, niet op het milieu.
Daarom is dit jaarverslag gedrukt op gerecycled papier.
De toekomst hangt af van de manier waarop we gebruik maken van onze
natuurlijke hulpbronnen. Hergebruik is daarbij belangrijk.
Recycled materiaal
FSC gecertificeerd
Totaal chloorvrij
Afkomstig uit een ISO 14001-gecertificeerde fabriek
Volledig recyclable en biologisch afbreekbaar
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Voorwoord
In 2010 hebben wij stevig ingezet op groei. En met succes!
In november bereikte Coop Supermarkten de magische
grens van 200 supermarkten. Eind 2010 stond de teller
op 204 supermarkten onder de vlag van CoopCompact,
Coop of Supercoop. Een groei in vestigingen van maar
liefst 10% in één jaar tijd. Een prestatie waar wij bijzonder trots op zijn en die niet velen ons na kunnen zeggen.
Blij zijn wij ook met de uitbreiding van de werkgelegenheid bij Coop. We verwelkomden ruim 600 nieuwe Coop
collega’s in de filialen.
De meeste nieuwe vestigingen zijn pas in de tweede
helft van het jaar toegevoegd. Daarnaast kende 2010 ten
opzichte van 2009 één verkoopweek minder. Daardoor
manifesteert de omzetgroei door de acquisities zich eerst
in 2011 ten volle. Desalniettemin groeide de consumentenomzet van drie Coop fomats het afgelopen jaar met
1% tot € 785 miljoen. Overall bleef de autonome omzet
van de Coop supermarkten gelijk. In het licht van de totale markt, die in 2010 slechts beperkt groeide en die een
onverminderde felle concurrentie kent, zijn wij, gezien onze marktpropositie, hiermee niet ontevreden.
Ons marktaandeel steeg met 0,1% tot 2,5%.

panels, maar ook rechtstreeks met onze winkelcommissies en uiteindelijk de Ledenraad.
Klanten verrassen in onze supermarkten. Dat is
waar het om draait. Uiteraard met een kwalitatief goed
aanbod van zowel mooie verse als houdbare producten tegen concurrerende prijzen. Maar ook met aantrekkelijke acties en spaaractiviteiten. Prachtige voorbeelden daarvan waren onze door kinderen bekroonde
WK hit, de Oranje Buddies en het gratis Mummiepak.
We pakten de prijs voor de Beste Vriesvers winkel
van 2010 en introduceerden een nieuwe lijn van mooie,
authentieke vleeswaren. Ook is Coop één van de
snelste groeiers in biologische producten. Onze
inkopers bij Superunie veroverden de FSC retail
Award voor de grootschalige overstap naar verantwoorde zuivel-verpakkingen. In 2010 sloten
wij ons aan bij het Energie Convenant, dat voorziet in dagafdekkingen van koelingen en vriezers.

Ook zijn we gestart met het intensiveren van contacten met onze klanten. Bij Coop Supermarkten zijn dat
leden: zelfstandig ondernemers en consumenten. Met een
duidelijke verwijzing naar onze unieke coöperatieve identiteit startten wij medio 2010 het meerjarige programma:

Dit illustreert onze visie dat wij met zijn allen in dienst zijn
van onze klanten. Alles wat wij doen staat in dat teken.
Denk mee, praat mee, beslis mee! Onder dat motto zijn
wij actief met onze leden in gesprek. Via digitale klanten-
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“Met veel ela
n
de toekomst in
”

Meer mooie initiatieven op het gebied van productontwikkeling en verduurzaming binnen Coop treft u verderop
in het jaarverslag aan.
De netto groepsomzet daalde over 2010 met 2,6% tot
€ 675 miljoen. Naast het feit dat 2010 één verkoopweek
minder telde, zijn de afname van leveringen aan niet
formulegebonden winkels en de afname van de omzet
van onze centrale slagerij aan externe partijen de belangrijkste redenen voor de lichte daling.
Het bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen van Coop
kwam uit op 4,1 % van de netto-omzet (€ 28,0 miljoen),
procentueel gelijk aan vorig jaar. Het bedrijfsresultaat
ná afschrijving daarentegen daalde met € 4 miljoen tot
€ 5,5 miljoen, ofwel tot 0,8% van de netto-omzet
(2009: 1,4%). De daling is vooral het gevolg van de
significante stijging van afschrijvingen en amortisatie
van goodwill in relatie tot acquisities.

Door alle bovengenoemde ontwikkelingen kwam de nettowinst € 3,4 miljoen lager uit dan in 2009 (€ 5,9 miljoen)
op € 2,5 miljoen. De kasstroom bleef onverminderd sterk.
Ons beleid is uiteraard gericht op een duurzaam winstherstel in de komende jaren.
In 2010 hebben wij hard gewerkt aan het verstevigen van
het fundament onder Coop. Wij zijn dan ook van mening
dat wij goed zijn gepositioneerd om, onder niet aflatende pittige marktomstandigheden, Coop Supermarkten
succesvol uit te kunnen bouwen. Wij gaan dat, zoals
gezegd, doen samen met en volledig afgestemd op onze
klanten, onze leden. Natuurlijk op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Daarnaast blijven
wij alert op verdere acquisitiemogelijkheden die onze
basis verder verstevigen.
In 2010 is met succes hard gewerkt om de groei naadloos in te passen en te absorberen in al onze geledingen,
zonder dat de dagelijkse operatie verstoord zou worden
of andere ontwikkelingen zouden stagneren. Uit naam
van de voltallige directie en het management team dank
ik alle Coopkrachten (alle medewerkers en Coop ondernemers en hun medewerkers) dan ook bijzonder hartelijk
voor hun enthousiaste inzet, elke dag weer.
Met veel elan gaan wij vastberaden door om met al onze
mensen onze plannen voor de succesvolle uitbouw van
Coop in 2011 te realiseren. Voor onze echte baas: de klant!

Velp, 13 april 2011

Fred Bosch
Algemeen directeur
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Kerncijfers
(bedragen x € 1 miljoen)

2010

2009

2008

20071)

2006

Consumentenomzet Coop formats
Groei t.o.v. voorgaand jaar in %
Netto-omzet (eigen filialen)
Groei t.o.v. voorgaand jaar in %

785
0,9
381
5,0

780
3,9
363
3,7

750
9,6
350
6,7

684
25,3
328
24,2

546
12,5
264
12,3

Groothandelsomzet zelfstandigen
Groei t.o.v. voorgaand jaar in %

290
-/- 5,5

307
-/- 0,7

310
9,2

284
16,4

244
3,0

28,0
4,1
5,5
0,8

28,4
4,1
9,5
1,4

26,4
4,0
10,3
1,6

27,7
4,5
11,5
1,9

23,0
4,5
9,3
1,8

Interest coverage ratio2)

2,8

6,7

5,2

6,3

11,9

Resultaat na belastingen3)
In % van de netto-omzet
In % van gemiddeld eigen vermogen

2,5
0,4
2,7

5,9
0,9
6,5

6,0
0,9
6,9

6,9
1,1
8,4

6,0
1,2
7,9

Eigen vermogen
Vreemd vermogen (incl. voorzieningen)
Solvabiliteit4)

95,1
155,4
38,0

93,1
123,4
43,0

88,4
128,7
40,7

84,5
123,1
40,7

78,8
106,1
42,6

Personeel
Personeelskosten
Aantal medewerk(st)ers jaarultimo
In full-time equivalenten jaarultimo

60,4
4.316
2.044

59,0
3.713
1.842

53,3
3.579
1.706

50,6
3.672
1.710

42,5
3.226
1.529

25,0
44,0
22,5

24,8
26,7
18,9

22,1
16,8
16,1

23,0
28,9
16,2

19,7
31,7
13,7

31
5
50
61
57
204
42
246

34
7
31
57
57
186
45
231

33
9
32
57
55
186
50
236

30
9
32
54
54
179
62
241

20
6
39
53
53
171
78
249

Resultaten

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen
In % van de netto-omzet
Bedrijfsresultaat
In % van de netto-omzet

Vermogen

Cash flow/Investeringen
Cash flow5)
Netto investeringen6)
Afschrijvingen
Winkelaantallen
Supercoop eigen filialen
Supercoop ondernemers
Coop eigen filialen
Coop ondernemers
CoopCompact ondernemers
Totaal Coop formules
Overige supermarkten
Totaal

1. Na herziening van wijziging in regelgeving verslaglegging pensioenen
2. Bedrijfsresultaat/saldo van financiële baten en lasten
3. Resultaat na belastingen houdt conform de statuten in het gerealiseerde ‘overschot’
4. Eigen vermogen in percentage van totaal vermogen
5. Resultaat na belastingen + afschrijvingen
6. Investeringen in immateriële en materiële vaste activa -/- desinvesteringen
jaarverslag 2010
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Coop vestigingen

Kruisweg
Eenrum
Marrum

Vlieland
Minnertsga
Sexbierum

Midwolda
Bellingwolde
Zuidlaren

Haulerwijk
Donkerbroek

Hoogersmilde

Stavoren

Pesse
Blokzijl

Sellingen

Hooghalen

Oosterhesselen
Veenoord

Noordscheschut

St. Jansklooster
Nagele

Nieuw-Dordrecht
Weiteveen

Coevorden

Schoonebeek

Kampen

Luttenberg

Haarlem

Enschede

Garderen
Hoogmade

Boekelo
Voorst

Noorden
Leusden

Zegveld
Den Haag
Rijswijk

Reeuwijk
Gouderak

Rotterdam
Schiedam
Goedereede

Abbenbroek

Alblasserdam

Beek
Heukelum

Huissen

Goudswaard

Overasselt

Melissant

Vinkel

Kruisland

Achtmaal

Beesel
Swalmen

8

jaarverslag 2010

Harbrinkhoek

Hollum
Midsland

Spijk

Baflo

Anjum

Holwerd

De Westereen

Niekerk

Buitenpost

Groningen
Harkstede

Noordbroek

Winsum

Nieuweschans
Hoogezand

Ureterp
Makkum

Norg
Heeg

Annen

Nieuwehorne

Vledder

Odoorn

Diever
Aalden

Hollandscheveld
De Wijk

Dalen

Erica

De Krim

Zwolle
Westzaan
Albergen
Zeewolde

Amsterdam

Ermelo
Rijsenhout
Nieuwveen

Apeldoorn

Kockengen
Stompwijk

Dieren

Nieuwerkerk aan de IJssel

Rotterdam
Schiedam

Barneveld

Utrecht

Den Haag
Delft

Terwolde

Uddel

Eemnes
Baarn

Lekkerkerk

Culemborg
Ameide
Geldermalsen

Tiel

Waardenburg
Rossum

Nieuwendijk

Oud Heusden

Beltrum

Doesburg Zelhem
Velp
Doetinchem
Duiven
Varsseveld
Dodewaard Westervoort
Zevenaar
Gaanderen
Zeddam
Bemmel
Weurt
Gendringen
’s-Heerenberg
Wijchen
Nijmegen

Achterberg

Oosterbeek

Arnhem

Den Bosch

Liempde

Ysselstein
Wintelre

Baarlo

Ospel

Kessel

Haelen
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Appingedam
Groningen
Muntendam
Wildervank
Assen

Musselkanaal

Steenwijk
Hoogeveen

Krommenie
Wormerveer
Vroomshoop

Assendelft Koog aan de Zaan
Nijverdal

Amsterdam

Wierden

Hoofddorp
Huizen

Enschede

Ruurlo

Lunteren
Rheden
Maassluis

Arnhem

Rotterdam (Nettomarkt)

Wijchen
Groesbeek
Made

Den Bosch

Gennep
Boekel
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Didam

Terborg

Ondernemingsprofiel
Coop Supermarkten is een in Nederland opererende,
coöperatieve supermarktorganisatie, met als doel de
bij haar aangesloten leden optimaal te bedienen. We
kennen zowel leden consumenten als leden ondernemers.
Coop Supermarkten komt voort uit een fusie in 2001
tussen de consumentencoöperatie Coop Nederland en
de levensmiddelengroothandel Codis. De modern ingerichte supermarkten: CoopCompact, Coop en Supercoop,
worden door zowel zelfstandig ondernemers als filiaalmanagers geleid.
Vanuit de groothandel- en supermarktorganisatie verzorgen wij tal van diensten zoals distributie, assortimentsmanagement, marketing, winkelautomatisering,
opleidingen, verzekeringen, financieringen en administratie. De verwerving en ontwikkeling van nieuwe
projecten voor toekomstige supermarkten en acquisitie
zijn eveneens belangrijke activiteiten.
De fysieke distributie vindt plaats vanuit drie regionale
distributiecentra, twee voor houdbare artikelen en één
voor alle verse producten, met uitzondering van brood.
Een serviceprovider verzorgt de distributie van alle
diepvriesproducten. De dienstverlening van vleesverwerking en -distributie is ondergebracht bij Coop
Productiebedrijven B.V.
Het servicekantoor van Coop Supermarkten is gevestigd in
Velp. Wij hebben al onze activiteiten in een aantal afzonderlijke werkmaatschappijen ondergebracht. Een helder
geformuleerde winstdoelstelling voor al onze activiteiten
en werkmaatschappijen maakt onze organisatie transparant. Wij streven naar een verantwoorde en duurzaam
winstgevende groei. Daarom werken we continu aan een
verdere verbetering van onze winkelformats, producten
en diensten, processen en organisatie.
Coop Supermarkten is aangesloten bij Superunie, die
de centrale inkoop verzorgt voor een veertiental super-

marktorganisaties (circa 30% van de Nederlandse markt).
Het bundelen van de inkoopvolumes is van essentieel belang voor de optimalisatie van de bedrijfsresultaten van de aangesloten leden ondernemers
en van de coöperatieve organisatie. De groei van
Coop Supermarkten wordt vooral gerealiseerd door een
intensieve samenwerking met leden ondernemers en in
onze filialen, servicekantoor, distributiecentra en centrale
slagerij door een sterke betrokkenheid en inzet van onze
medewerkers. Met onze coöperatieve structuur nemen wij
in de Nederlandse foodretail een unieke plaats in.
Coop heeft ruim 200 supermarkten onder de vlag van
CoopCompact, Coop en Supercoop, waarvan 40% als
eigen filialen en 60% door zelfstandig ondernemers worden gerund. In 2010 behaalde Coop een consumentenomzet van € 785 miljoen.

Winkelbestand
2010

2009

57

57

Filialen

50

31

Zelfstandigen

61

57

Totaal

111

88

31

34

5

7

Totaal

36

41

Totaal

204

186

CoopCompact
Zelfstandigen
Coop

Supercoop
Filialen (inclusief Nettomarkt)
Zelfstandigen
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Juridische structuur

Het onderstaande model toont de juridische structuur van Coop Supermarkten.

Leden consumenten

Leden ondernemers

Ledenraad

Coop Nederland U.A.

Coop Holding B.V.

Coop

Coop

Coop

Coop

Coop

Groothandel B.V.

Vastgoed B.V.

Koopzegels B.V.

Supermarkten B.V.

Productiebedrijven B.V.

Onze missie
Coop is een resultaatgerichte, herkenbare, zelfstandige coöperatie die, bewust van haar maatschappelijke positie, een optimaal pakket van levensmiddelen en gerelateerde producten/diensten levert aan consumenten- en ondernemersleden.
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Personalia
Bestuur Coop Nederland U.A.

De heer Th. van Gameren, Voorzitter
De heer drs. N.F. Korswagen, Vice-voorzitter
De heer prof. mr. R.C.J. Galle, Secretaris
De heer J. Doornbos, lid
Mevrouw mr. C.A. Jansen Verplanke, lid
De heer mr. C.G. Klomp, lid
De heer H.J. Schippers, lid
De heer E.B.M. van den Tillaart, lid

Raad van Commissarissen Coop Holding B.V.
De heer drs. N.F. Korswagen, Voorzitter
De heer Th. van Gameren, Vice-voorzitter
De heer mr. C.G. Klomp, Secretaris
De heer J. Doornbos, lid
De heer prof. mr. R.C.J. Galle, lid
Mevrouw mr. C.A. Jansen Verplanke, lid
De heer H.J. Schippers, lid
De heer E.B.M. van den Tillaart, lid

Directie

De heer F.R.G. Bosch RA, Algemeen directeur (statutair directeur)
De heer drs. H.J. Boer MBA, Financieel directeur
De heer G.W. Koning, Commercieel directeur
De heer M.G.P. Ebben MBA, Directeur winkeloperatie
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Bericht van het Bestuur
van Coop Nederland U.A.
2010 Gezonde groei in consoliderende markt

Het jaar 2010 heeft heel voorzichtig weer enige economische
groei laten zien, hetgeen ook effecten heeft gehad op de supermarktsector. Na zes kwartalen van krimp trok de omzet in
de detailhandel, vanaf het derde kwartaal 2010, voorzichtig
aan. Onze consumentenomzet is daardoor in 2010 (op basis
van een boekjaar van 52 weken) wat hoger uitgekomen dan
in 2009 (53 weken) en ons marktaandeel is vorig jaar licht
gestegen.
Groei is enerzijds te realiseren door omzetstijging in bestaande winkels en anderzijds door uitbreiding met nieuwe
vestigingen. In 2010 zijn we op dit laatste punt succesvol geweest: het aantal winkels steeg door de toename met nieuwe
vestigingsplaatsen tot boven de 200! Een mijlpaal waar we
trots op zijn. Die hebben we dan ook op een passende wijze
samen met onze klanten gevierd.
Bijkomend gevolg van uitbreiding met nieuwe vestigingen
is dat er geïnvesteerd moest worden in de aankoop en integratie. Deze aanloopkosten hebben een drukkend effect op
ons financieel resultaat gehad. Daarnaast zijn er in 2010 nog
herstructureringskosten gemaakt (bijvoorbeeld bij de vleescentrale) die een nadelige invloed op ons financieel resultaat
hebben gehad. Een resultaat dat toch al onder druk stond
door de hevige prijsconcurrentie. De promotiedruk is in
Nederland inmiddels zover toegenomen, dat ruim 16% van
de producten door middel van aanbiedingen wordt verkocht.

Ter vermindering van de CO2 uitstoot is het aantal winkels
met dagafdekking van zowel de koel- als diepvriesafdeling
uitgebreid. Daarnaast zijn er enkele nieuwe supermarkten
geopend die werken met groene stroom, het bedrijfsafval
volledig gescheiden afvoeren en waar de restwarmte wordt
gebruikt om de winkel te verwarmen.
De heroverweging van de invulling van onze coöperatie
is op dit moment nog in volle gang. In 2010 is het coöperatieve karakter van onze organisatie als uitgangspunt genomen voor onze promotionele activiteiten met als thema:
“Bij Coop bent u de baas”. Vanuit het samenwerkingsperspectief met onze leden consumenten en ondernemers
raakt deze leus exact de kern van onze coöperatie. In 2010
is er ook een start gemaakt met een nieuw inspraakplatform
voor onze consumenten; de zogenaamde klantenpanels.

Coop en de coöperatie in 2010

Ook in 2010 hebben de twee gebruikelijke vergaderingen
van ons hoogste orgaan, de Ledenraad, plaatsgevonden.
In de voorjaarsvergadering op 11 mei werd onder andere de
jaarrekening 2009 besproken en vastgesteld, werd afscheid
genomen van aftredende ledenraadsleden en werden nieuw
gekozenen hartelijk verwelkomd.

Verantwoord ondernemen en samenwerken

Coop Nederland is zich er als consumenten- en ondernemerscoöperatie terdege van bewust dat zij ook een maatschappelijke functie vervult en neemt daarom haar verantwoordelijkheid op het gebied van maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Ook in 2010 heeft deze betrokkenheid zich
geuit in sponsoring van (landelijke) goede doelen en deelname aan lokale acties. Verantwoord ondernemen betekent
ook oog hebben voor verbeteringen van voedselveiligheid
en voor het voeren van een verantwoord assortiment in
onze winkels. Zowel een top drie notering en de erkenning
als grootste stijger in de “strijd” voor de beste biologische
supermarktketen tonen aan dat Coop op de goede weg is.
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jaarverslag 2010

In de najaarsvergadering stemde de Ledenraadsvergadering
in met de herbenoeming van twee aftredende bestuursleden, de heren Galle en Doornbos. Tevens is in het kader van
“goed ondernemingsbestuur” het voorstel van het Bestuur
ten aanzien van de aanpassing van de maximale zittingsduur van bestuursleden onderschreven. Het voornemen om
met ingang van het boekjaar 2011 over te gaan tot wisseling
van de accountant voor Coop werd door de Ledenraad eveneens goedgekeurd.

In memoriam

Eind 2010 overleed onverwacht ons erelid de heer
ir. D. Brand. De heer Brand heeft eerst vanuit Twente en
later vanuit de Zaanstreek veel inspanningen verricht om
Coop regionaal te ondersteunen en heeft daarna als bestuurslid en commissaris een belangrijke bijdrage geleverd
aan het landelijk functioneren van Coop in de laatste decennia. Daarnaast was de heer Brand jarenlang werkgeversvoorzitter van het Co-op Pensioenfonds. Zijn betrokkenheid,
die hij tot het laatst heeft behouden, blijft een voorbeeld
voor ons.

2011 en de vooruitzichten

Voor 2011 wordt een voorzichtige economische groei verwacht, doch het is – gelet op de remmende werking die

“Coop weet zic
h
in een zeer
competitieve e
n sterk
consoliderende
markt
goed te onder
scheiden”
bezuinigingen op de besteedbare inkomens zullen hebben –
niet zeker of dit zich zal vertalen in stijgende omzetten. Wel
zal ook het jaar 2011 een marktsituatie laten zien waarin de
prijs een belangrijk element blijft voor de aankoop van de
dagelijkse boodschappen. Wij hebben echter de overtuiging
dat er meerwaarde zit in de goede band en samenwerking
met onze leden. Mede in verband met de groei naar meer
dan 200 Coop winkels, is het van belang de binding van onze
leden met onze winkels te onderhouden en te intensiveren.
Een verdere modernisering van de samenwerking binnen de
coöperatie met consumenten- en ondernemersleden wordt
nader uitgewerkt.
De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft
2012 uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de
Coöperaties. Hiermee willen de Verenigde Naties aandacht schenken aan de bijdrage van de coöperaties in de
sociaal-economische ontwikkeling. Het Bestuur waardeert dit initiatief en maakt concrete plannen om Coop
Nederland deelgenoot te maken van deze positieve
aandacht voor onze 120-jarige jonge organisatie.
Het Bestuur van Coop Nederland U.A. rekent ook in 2011
weer op de positieve inzet van alle medewerkers, winkelcommissieleden, ledenraadsleden en coöperatieraadsleden
om gezamenlijk verder te bouwen aan het verdere succes
van Coop. Op basis van de inzet van alle betrokkenen zien
wij ook in 2011 de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

Velp, 13 april 2011
Namens het Bestuur,
Theo van Gameren
Voorzitter
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Bericht van de Raad van
Commissarissen van Coop Holding B.V.
De marktomstandigheden voor de food retailers zijn in
2010 verder verscherpt. Ondanks het historisch hoge
prijs- en promotiegeweld bleef de gemiddelde kassabonbesteding praktisch gelijk aan vorig jaar. Autonome
groei kwam dus vooral voort uit het aantrekken van meer
(nieuwe) klanten. In een consoliderende levensmiddelenmarkt is dat lastig en betekent dit voor enkele spelers
autonoom een stilstand of zelfs een daling in omzet. Bij
een dalende marge en kostenstijgingen in lonen, huisvesting en energie, komt daarmee ook de winstontwikkeling
onder druk te staan. Maatregelen om tijdig de kosten te
reduceren bieden soelaas voor behoud van de winstgevendheid zolang de prijsdruk niet verder oploopt.
Het jaar 2010 stond voor Coop zowel in het teken van margebehoud en kostenreductie alsook verdere groei. Margebehoud betekent goed anticiperen op de prijsagressieve
marktontwikkelingen en de prijspositionering van de formats onderhouden. Kostenreducties en verbeteringen in
de operatie zijn doorgevoerd in veel geledingen van Coop
om de margedruk op te kunnen vangen.
Het inpassen van nieuwe supermarkten, zowel winkels
in eigen beheer als in eigendom van ondernemers door
de in april 2010 gerealiseerde acquisitie is een belangrijke stap in de verdere groei van de Coop organisatie.
Gezonde groei is voor Coop een strategisch speerpunt en
daarin passen naast autonome groei ook acquisities.

Het operationele resultaat (resultaat voor belasting en
afschrijvingen) is stabiel. De netto winst komt uit op
€ 2,5 miljoen. Deze ontwikkeling wordt door de Directie in
haar financiële verslag in detail toegelicht.
In 2010 is veel aandacht besteed aan concrete acquisitiemogelijkheden. Door een algehele herfinanciering zijn de
financieringsmogelijkheden van Coop in de eerste helft
van 2010 vernieuwd waarmee acquisitiestappen mogelijk
zijn. De overname en implementatie van een groot aantal
van de meer dan 20 aangekochte winkels is succesvol opgepakt. De implementatie is een intensief traject dat, gegeven de inbreng van vele disciplines, projectmatig goed
is begeleid. Eind 2010 zijn alle filialen en ook de eerste
winkels van ondernemers omgebouwd naar Coop en feestelijk heropend.
De commerciële activiteiten rondom het WK 2010 en de
campagne “Bij Coop bent u de baas” laten zien dat Coop
zich als consumentencoöperatie weet te onderscheiden
in een zeer competitieve en sterk consoliderende markt.

Coop Supermarkten heeft met een consumentenomzet
van € 785 miljoen in 2010 haar marktpositie weten uit te
bouwen. Er vonden belangrijke acquisities en openingen
van nieuwe winkels plaats. Tegelijkertijd is afscheid genomen van minder rendabele (vaak neutrale) verkooppunten. Ook is de (externe) omzet in de centrale slagerij
afgenomen. De omzetgroei van de eigen filialen bedroeg
bijna 5%.
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De Raad heeft in 2010 acht keer overleg gehad.
Daarin zijn ondermeer de volgende zaken besproken:
• acquisitie en (her)financiering;
• voortgang van de realisatie van het strategisch plan
2010 - 2012;
• terugkoppeling Audit Commissie met onder andere:
- financiële ontwikkeling ten opzichte van het
voorgaande jaar en de begroting, alsmede de
uitwerking daarvan op de bedrijfseconomische
ratio’s;
- herfinanciering Coop Holding B.V.;
- begroting 2011 en uitbegroting 2010;
- investeringen in automatisering;
• commerciële - en marktontwikkelingen (consolidatie
in de branche);
• toezicht op de onderneming en specifiek de
zittingsduur van Commissarissen.

Buiten aanwezigheid van de Directie heeft de Raad – zoals jaarlijks gebruikelijk – haar eigen functioneren geëvalueerd, waarbij aandacht is besteed aan zowel het functioneren van de afzonderlijke directieleden, de Directie
als geheel, alsmede de werkrelatie tussen de Raad en de
Directie. Door het jaar heen vinden er diverse contacten
plaats tussen de voorzitter van de Raad en de Algemeen
directeur.
Namens de Raad voerden de voorzitter en de vice-voorzitter in 2010 tweemaal overleg met het Bestuur van de
Ondernemingsraad.
Volgens rooster waren in november aftredend en herbenoembaar de heren prof. R. Galle en J. Doornbos. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft positief ingestemd met beide herbenoemingen voor een door beide
heren gewenste periode van respectievelijk drie en twee
jaar. Onverkort is er sprake van een personele unie tussen
het Bestuur van de coöperatie Coop Nederland U.A. en de
Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V.
De jaarrekening over 2010 is door het Bestuur van de
Coöperatie en de Raad van Commissarissen besproken
met de Directie en de accountant Ernst & Young. Tijdens
deze bespreking is ook aan de orde geweest de eindejaarsbevindingen, opgesteld door Ernst & Young, inclusief haar bevindingen over het algemene beeld van de
administratie en de interne controle. Ernst & Young heeft
evenals in voorgaande jaren een goedkeurende controleverklaring afgegeven zoals opgenomen op pagina 66.
Het voorstel van de Directie om het resultaat over
2010 toe te voegen aan de algemene reserves van
Coop Holding B.V. heeft onze instemming.
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De Ledenraadsvergadering wordt voorgesteld om het
Bestuur te machtigen om, na vaststelling van de jaarrekening 2010 van Coop Nederland U.A., de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te verzoeken:
• de jaarrekening 2010 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.

De financiële resultaten stonden in 2010 door omzet- en
margeontwikkelingen alsmede investeringen in groei onder druk. Voor 2011 worden zeker geen “makkelijkere”
marktcondities verwacht. Het komende jaar zal dus voldoende uitdagingen geven. Met enerzijds de in groei gedane investeringen en anderzijds de inzet en ervaring van
Directie en medewerkers kan in 2011, vanuit een gezonde
basis en het Strategisch Plan 2010-2012, verder worden
gewerkt aan de groei en bloei van Coop Supermarkten.
Velp, 13 april 2011

De Raad bedankt Directie en medewerkers van Coop voor
hun inzet. De behaalde resultaten op acquisitiegebied in
een verder consoliderende branche met de verscherpte
prijs- en promotiedruk hebben het jaar 2010 tot een bijzondere uitdaging gemaakt.
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Namens de Raad van Commissarissen,
Nico Korswagen
Voorzitter
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Verslag van de Directie
Hoofdlijnen 2010
• € 785 miljoen consumentenomzet CoopCompact, Coop en Supercoop
• 3% Groei netto-consumentenomzet ten opzichte van 2009 (op basis van 52 weken)
• Autonome omzetontwikkeling volgt marktontwikkeling
• 2,5% Marktaandeel Coop: groei + 0,1%
• Omzet Coop groep bedraagt € 675 miljoen; lichte daling ten opzichte van 2009
• Operationeel resultaat van € 28,0 miljoen blijft procentueel gelijk (4,1% netto omzet)
• Daling netto resultaat naar € 2,5 miljoen (2009: € 5,9 miljoen)
• Onverminderd sterke kasstroom
• 18 Nieuwe winkels geopend door goede acquisitieresultaten
• Mijlpaal van meer dan 200 Coop winkels in Nederland bereikt
• 40 Winkels gerestyled in moderne oranje/rode uitstraling
• Totale verkoopvloeroppervlakte Coop winkels stijgt met 14% naar 140.000 m2
• Succesvolle promoties waaronder de WK Buddies
• Lancering thema: ‘Bij Coop bent u de baas’
• Ondersteuning goede doelen via statiegelddonaties en giften
• Goede stappen in maatschappelijk verantwoord ondernemen
• Groei als werkgever: ruim 600 nieuwe Coop collega’s

Meer nieuws op: www.coopsupermarkten.nl
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Branche- en marktontwikkeling

Het consumentenvertrouwen daalde in 2009 tot een dieptepunt. Het was afwachten hoe dit zich verder zou gaan
ontwikkelen in 2010. Door een forse krimp stond de marktgroei halverwege 2010 vrijwel stil. In de loop van het jaar
bleek de stijging van grondstofprijzen door te zetten. Vanaf
dat moment werd een lichte marktgroei geconstateerd.
Mede hierdoor kon het jaar met een bescheiden positief
resultaat worden afgesloten.
De gehele supermarktbranche blijft voor grote uitdagingen
staan. Stijgende internationale inkoopprijzen en een continue druk op de marges leiden tot spanningen. Diverse
ketens blijven hun prijsprofielen wijzigen, waardoor ook
de onderlinge posities steeds weer verschuiven. Het consumentenvertrouwen is nog steeds laag, maar klimt langzaam aan uit het dal.
Supermarktketens blijven strijden om de aandacht van de
consument. Winkels worden gewijzigd, omgebouwd en
van formule gewisseld. Dit betekent een enorme verandering in het Nederlandse supermarktlandschap. Voor de
Nederlandse bevolking is het een extra aanleiding om van
supermarkt te blijven wisselen.
Supermarkten zoeken naar manieren om klanten aan
zich te binden. De zondagopening is daar een goed voorbeeld van in grote delen van Nederland. Steeds meer
consumenten maken graag gebruik van deze extra service,
dus strijden supermarkten onderling om toestemming
voor zondagopenstelling.

Consumententrends

De economische onzekerheid heeft het consumentengedrag aanzienlijk veranderd. Bestedingen verschuiven van
A-merken naar huis- en C-merken. De supermarktbranche
verliest op de bestedingen, maar wint doordat mensen vaker thuis blijven en juist op andere zaken besparen. Daardoor heeft de branche minder last van de onzekere economie dan de andere sectoren.
Hoewel consumenten geld blijven spenderen in supermarkten, vinden zij de prijzen van producten toch nog te
hoog. De prijsbelevingsindex van het EFMI (Erasmus Food
Management Instituut) is op een dieptepunt beland.
De consument is gevoelig voor prijsstunts en scherpe aanbiedingen. Supermarkten voeren daarom een hevige prijsconcurrentieslag met elkaar. De verhoogde promotionele
druk van de afgelopen jaren zorgt ervoor dat de consument

steeds meer verschillende supermarkten bezoekt.
Landelijk gezien neemt hierdoor het aantal supermarktbezoeken per periode toe.
Sinds enkele jaren richt de supermarktbranche zich sterk
op het terugdringen van de hoeveelheid contant geld die in
de winkels in omloop is. Anno 2010 is de pinpas het meest
populaire betaalmiddel. De gemiddelde boodschapper rekent 70% van zijn betalingen in de supermarkt af met PIN.
In 2010 heeft Coop de PIN-only kassa’s geïntroduceerd.
Hierdoor zullen de wachttijden bij kassa’s aanzienlijk afnemen. Een ander effect is dat de veiligheid in de winkels
toeneemt, omdat er minder contant geld aanwezig is.

Ontwikkeling marktaandeel

Coop Supermarkten is erin geslaagd haar positie in 2010 te
verbeteren. Een mooie prestatie, aangezien de hele markt
flink onder druk staat. Het marktaandeel over 2010 is 2,5%.
Een stijging van 0,1% ten opzichte van 2009.

Inkoop

Dankzij het lidmaatschap van de inkooporganisatie
Superunie is onze inkooppositie gewaarborgd. Superunie
vertegenwoordigt 14 onafhankelijke retailorganisaties in
Nederland en bestaat inmiddels 55 jaar. De organisatie
dekt de markt met ruim 1.800 winkels en heeft een marktaandeel van een stabiele 30%. De commerciële kracht en
professionele kennis van de regionale en lokale markt van
de aangesloten leden, zijn mede redenen van het succes
van Superunie.
Coop Supermarkten verwacht dat de inkoopsamenwerking
met Superunie als gevolg van verhevigde marktomstandigheden nog hechter zal worden.
Internationaal heeft Superunie een samenwerkingsverband gesloten met EMD (European Marketing Distribution),
de grootste Europese inkoop- en marketingorganisatie op
de levensmiddelenmarkt met een omzet van € 119 miljard.
Het marktaandeel van EMD in Europa bedraagt 11,5%. Grote
aangesloten ondernemingen die tot EMD behoren zijn onder andere: Markant, Euromadi, Musgrave en SuperGros.
Recentelijk trad het Franse concern Casino toe tot EMD.
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• Buitenpost
• Gaanderen
• Gendringen
• Nijmegen 3x
• Zwaagwesteinde
• Zwolle
• Albergen
• Angeren
• Annen
• Barneveld
• Doetinchem
• Hoogeveen 2x
• Lemelerveld
• Liempde

Acquisitie en projectontwikkeling

Het realiseren van omzetgroei is binnen Coop Supermarkten één van de speerpunten. Niet alleen autonome groei
speelt hierin een rol, maar ook groei door het verwerven
van nieuwe vestigingspunten, alsmede het vergroten en/
of reloceren van bestaande vestigingen. Tevens heeft de
ombouw van 40 vestigingen naar de nieuwe Coop huisstijl een positieve invloed gehad op de omzetontwikkeling. Op al deze fronten is het jaar 2010 voor Coop een
bijzonder succesvol jaar geweest.
In het voorjaar van 2010 heeft Coop overeenstemming
bereikt over de overname van een 19-tal Super de Boer
vestigingen. Deze overeenkomst betreft zes filialen
in de plaatsen Buitenpost, Gaanderen, Gendringen,
Nijmegen, Zwaagwesteinde en Zwolle alsmede een
dertiental vestigingen van zelfstandig ondernemers in
Albergen, Angeren, Annen, Barneveld, Doetinchem,
Hoogeveen (2x), Lemelerveld, Liempde, Nijmegen,
Steenderen, Uithuizermeeden en Zutphen.
Vervolgens is Coop in staat geweest om in de loop van
het jaar nogmaals een vijftal Super de Boer vestigingen
aan het winkelbestand toe te voegen, in Haelen, Baarlo,
Groningen (Kerklaan en Meeuwerderweg), alsmede
de supermarkt van de heer Lubbers, ondernemer te
Groningen.

32 WiNkeLS
Door deze ontwikkelingen, in combinatie met de sluiting
van een aantal kleine winkels, is het gemiddelde aantal
meters verkoopvloeroppervlakte (vvo) per vestiging gestegen van 662 m2 tot 684 m2. De totale verkoopvloeroppervlakte is met 14% gestegen naar 140.000 m2.
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Als gevolg van het succes van de formule en het rendement dat hiermee gerealiseerd kan worden, heeft het
afgelopen jaar wederom een aantal zelfstandig ondernemers de stap gemaakt naar de Coop-organisatie, te weten de familie Brandsen te Garderen, de familie Slager te
Diever en de familie Spithorst te Norg.

200e supermarkt

Door deze uitbreidingen bereikte Coop Supermarkten in 2010
de magische mijlpaal van 200 vestigingen. Van 22 november
tot en met 11 december vierde Coop Supermarkten daarom op
200 plaatsen in Nederland dit memorabele feest.
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Naast de succesvolle overname van deze Super de Boer
winkels zijn er ook nog vijf compleet nieuwe supermarktlocaties geopend in Assen Kloosterveste, Nijmegen
Molukkenstraat, Zevenaar, Westervoort en Vinkel. In
Assen is een Supercoop in een compleet nieuw winkelcentrum gevestigd. De winkels in Nijmegen, Zevenaar en
Westervoort zijn geopend onder de Coop formule en de
winkel in Vinkel is geopend als CoopCompact.

• Steenderen
• Zutphen
• Haelen
• Baarlo
• Groningen 3x
• Assen
• Zevenaar
• Westervoort
• Vinkel
• Uithuizermeeden
• Norg
• Diever
• Garderen
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Coop

Supercoop

Gemiddeld

Logistiek

De focus is in het boekjaar vooral gericht geweest op het
verder uitbouwen van de “excellente operatie”, waar in de
voorgaande jaren de bouwstenen voor zijn gelegd.
Na de voltooide implementatie van een bedrijfsbreed
automatiseringssysteem in 2009 is de productiviteitsstijging zichtbaar. Deze stijging compenseert in belangrijke
mate de loonkostenontwikkeling van afgelopen jaren en
heeft de leveringskwaliteit sterk verbeterd.
De productiviteit in het versdistributiecentrum bleef op
peil, ondanks de toevoeging van nieuwe omzetstromen
in cross-dock ofwel overslag (vlees van ProMessa) en DCleveringen van zuivel.
Het toevoegen van een groot aantal nieuwe filialen en
ondernemers heeft in 2010 een grote impact gehad, óók
binnen logistiek. In vrijwel alle gevallen kon er overeenstemming bereikt worden over het gewenste bestel- en
afleverschema. Expeditieschema’s zijn aangepast en opnieuw vastgesteld om enerzijds tot een zo hoog mogelijke

beladingsgraad te komen met anderzijds een garantie
voor een kwalitatief goede aanlevering.
Conclusie mag zijn, dat het gehele integratieproject vrijwel vlekkeloos is verlopen en dat geeft veel vertrouwen
voor de toekomst.
Op kostenniveau heeft vooral de ontwikkeling van de dieselprijzen voor de nodige druk gezorgd. Het efficiënter inzetten van materieel en ritten heeft dit effect gereduceerd.
Omdat het merendeel van de toegevoegde winkels in het
verzorgingsgebied van het dinstributiecentrum in Peize
lag, is een zestal filialen in Noord-Holland medio 2010
toegevoegd aan het verzorgingsgebied van het distributiecentrum in Monster. Ook deze omschakeling is zonder
problemen verlopen.
De servicegraad van onze logistiek is, door het jaar heen,
mede door automatiseringsverbeteringen en een kwalitatief stabiele productieprestatie in onze distributiecentra,
vrijwel constant op of boven 98% gebleven.
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Automatisering
Begin 2010 zijn alle uitgaande facturatiestromen overgebracht naar een nieuw automatiseringsplatform. Tevens
is het digitaal intekenen voor actieartikelen uitgerold.
Deze stap is de opmaat naar verdere verbeteringen in
onze bestelketen met de winkels.

kantoorautomatisering qua infrastructuur gemoderniseerd en beter beveiligd. De managementinformatie ter
ondersteuning van ons retailproces is verder verbeterd en
digitaal ontsloten. Daardoor worden op zeer frequente en
inzichtelijke wijze de bedrijfsmatige ontwikkelingen en
prestaties gevolgd.

In onze distributiecentra is in 2010 het logistieke proces
verder geoptimaliseerd. Voor goederenontvangst tot goederenafgifte, inclusief voorraadbeheer, wordt gebruik gemaakt van RF (RadioFrequentie, draadloos aangestuurde)
terminals en voor orderverzameling van voice-picking.
Deze moderne en “state of the art” ICT infrastructuur vertaalt zich in een hogere servicegraad en productiviteit.
In 2010 heeft dit in belangrijke mate bijgedragen aan de
kosteneffectiviteit in de productie op de DC’s.

Op het gebied van winkelautomatisering is een keuze gemaakt om het kassapark van alle winkels te vervangen.
Een stap die noodzakelijk is als basisplatform voor de
komende jaren. Eind 2010 zijn de eerste pilots positief
beoordeeld. Het doel is eind 2011 de landelijke uitrol in
ruim 200 Coop winkels te hebben afgerond.

In de infrastructuur zijn in 2010 belangrijke aanpassingen doorgevoerd die de stabiliteit en continuïteit van de
gegevensverwerking hebben verbeterd. Zo is er van datacentrum gewisseld naar een andere aanbieder tegen
betere condities. Ook is de hardware-ondersteuning voor
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Positionering winkels
Positionering:
buurtsupermarkt
Aantal winkels:
57
Verkoopvloeroppervlakte:
van 300 m² tot 600 m²

Positionering:
service supermarkt
Aantal winkels:
111
Verkoopvloeroppervlakte:
van 600 m² tot 1.500 m²

Assortiment:
Breed, maar iets beperkter dan Coop, waarbij alle
versproducten in zelfbediening worden aangeboden.
CoopCompact biedt de consument op een beperkte
oppervlakte een bijzonder complete supermarkt.
Om de drie Coop supermarkten een meer eenduidige
uitstraling te laten hebben, is het besluit genomen
eveneens CoopCompact gefaseerd van de moderne,
heldere en frisse oranje/rode signing te voorzien.

Assortiment:
De winkels voeren een compleet assortiment in zowel
vers als kruidenierswaren. Het totale assortiment bestaat uit circa 15.000 artikelen. De Coop supermarkten
hebben een eigentijdse, frisse, kwalitatieve en heldere
uitstraling.
In 2007 is gestart met de uitrol van de nieuwe oranje/
rode Coop formule. De formule onderscheidt zich door
een duidelijke scheiding tussen vers en kruidenierswaren. Het vers krijgt een meer ambachtelijke uitstraling
en de kruidenierswaren een krachtiger prijssignaal.

Op dinsdag 9 november
2010 is in het winkelcentrum
Kloosterveste in Assen de eerste Supercoop nieuwe stijl geopend. De Supercoop nieuwe
stijl ligt in het verlengde van de
koerswijziging van Coop Supermarkten en
de nieuwe pay-off: ‘Bij Supercoop bent u de Baas’.

Positionering:
no nonsense prijsen versformule
Aantal winkels:
36
Verkoopvloeroppervlakte:
vanaf 1.000 m² in een
marktgebied met tenminste 10.000 inwoners.
Assortiment:
Supercoop biedt de consument een scherpe splitsing
in twee werelden; de ambachtelijke wereld van de versartikelen en de zakelijke wereld van kruidenierswaren.
Supercoop voert een breed en diep assortiment in zowel
kruidenierswaren als vers. Door de ambachtelijke, marktachtige verspresentatie en een overall lage prijs staat de
formule bekend als lage prijzen kwaliteitsupermarkt.

Supercoop nieuwe stijl kenmerkt zich door:
• een heldere, open en aantrekkelijke uitstraling;
• prijsniveau op de onderkant van de markt;
• een uitgebalanceerd assortiment;
• de aanwezigheid van een ambachtelijke slagerij;
• grote aandacht voor de huismerken; er zijn veel
onderscheidende stellingen vrijgemaakt die het
prijsvoordeel van het huismerk communiceren;
• maximale openingstijden (van 08.00 tot 22.00 uur);
• een frisse hypermoderne lay-out, passend bij de huisstijl;
• veel lage stellingen, waardoor overzicht ontstaat voor de
klant.
De Supercoop in Assen is de eerste pilotwinkel die geopend is
volgens het ‘nieuwe stijl’ format. De tweede Supercoop nieuwe
stijl is gevestigd in ’s-Heerenberg en heeft op 19 maart 2011
haar deuren geopend.

jaarverslag 2010

25

Ontwikkeling assortimenten

Prijzen en nominaties
ZO2Z Award

Op 20 januari 2011 zijn tijdens de Nieuwjaarsmanifestatie van het Vakcentrum de twaalf provinciewinnaars van
de ZO2Z Award (Zelfstandig Ondernemer Onderscheidt
Zich-Award) 2011 bekendgemaakt. Coop Simonides uit
Vledder is uitgeroepen tot provinciewinnaar Drenthe. De
jury prijst de excellente bedrijfsvoering van de winkel. Dit
vertaalt zich in klantvriendelijkheid, maatschappelijke
betrokkenheid en het invullen van lokale activiteiten. Een
beloning voor het harde werken in 2010. De twaalf provinciewinnaars worden de komende tijd nog diverse malen
beoordeeld. Eind april benoemt de jury de drie finalisten.
Zij gaan eind april 2011 de strijd met elkaar aan om de
landelijke titel.

In 2010 is Coop op projectmatige basis gestart met een
betere samenstelling van het vers assortiment. Hierdoor
kunnen we enerzijds de kwaliteit van onze versafdelingen verbeteren en anderzijds de kosten verlagen. Op basis van uitvoerige analyses en een integrale aanpak wil
Coop Supermarkten de consument een versproduct van
nog hogere kwaliteit bieden, de kosten in de gehele keten
verlagen, de integrale keten verbeteren en interne processen efficiënter laten verlopen. Voor de zomer van 2011
verwacht Coop de vernieuwde aanpak volledig in haar bedrijfsvoering geïmplementeerd te hebben.

Beste VriesVers winkel

Bij de verkiezing ‘VriesVers winkel van 2010’ is Supercoop
Nijverdal als beste uit de bus gekomen. Hiermee heeft de
supermarkt de titel ‘Platina VriesVers winkel van 2010’
verdiend. Bij deze verkiezing worden aspecten als assortiment, hygiëne en verkoopresultaten beoordeeld door
experts uit de levensmiddelenhandel én door consumenten. De verkiezing draagt bij aan de verkoopprestaties
van supermarkten en verbetert het imago van diepvriesproducten.

Interne winkelwedstrijd

Ontwikkeling huismerken en producten

Sinds de recessie verruilen steeds meer consumenten de
A-merken voor huismerken. Coop heeft daarom in 2010
extra aandacht besteed aan de huismerken.

De interne winkelwedstrijd 2010 werd tijdens een spetterende finale in januari 2011 gewonnen door:
- CoopCompact Peters uit Schoonebeek;
- Coop Zevenaar (beste filiaal);
- Coop Tolsma uit Winsum (beste zelfstandige Coop);
- Supercoop Amsterdam.
Bij de Coop en de Supercoop winkelwedstrijden bezoeken juryleden van binnen en buiten de organisatie de
supermarkten in twee aparte competities. In de voorrondes worden de winkels beoordeeld op aspecten als commercie, hygiëne, klantvriendelijkheid en communicatie.
Steeds meer Coop supermarkten laten een hoog verzorgingsniveau zien. Een mooie stimulans voor de gehele
organisatie.
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De kracht van een huismerk zit voor een groot deel in de
zekerheid van distributie. Door een aanscherping van
het assortimentsbeleid van Markant is de distributie van
Markant artikelen binnen Coop sterk verbeterd. In 2011
streven we naar een volledige beschikbaarheid van
Markant in alle Coop supermarkten. Daarnaast is de inspanning gericht op het verhogen van distributie van alle
andere huismerken die Coop voert.
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Voorbeelden van andere succesvolle huismerkartikelen zijn:
• Gildebanket:
Naast de succesvolle Gildebroden is begin 2010 ook
een Gilde banketlijn geïntroduceerd. De kwaliteit
van het banket is vergelijkbaar met dat van een ambachtelijke bakker.
• Coop Authentieke vleeswaren:
In het tweede kwartaal van 2010 is een lijn authentieke vleeswaren geïntroduceerd. Deze hoogwaardige vleeswarenlijn is alleen verkrijgbaar bij Coop en
kenmerkt zich door dun gesneden vlees, een volle
smaak, minimale toevoegingen en een hersluitbare
verpakking.

• Bloemen & planten:
Coop Supermarkten is één van de ketens met de
beste bloemen- en plantenverkoop. De uitdaging is
om ook de verkopen in winkels met een relatief lage
bloemen- en plantenomzet te laten stijgen. Na een
grondige pilot is in 2010 gestart met de levering van
bloemen en planten vanuit ons versdistributiecentrum. Hierdoor kunnen ook de kleinste winkels van
Coop op succesvolle wijze bloemen en planten verkopen.

• Noord Hollandsche kaas:
Ons huismerk: “Noord Hollandsche kaas” is uitgebreid met een groot aantal varianten.
• Coop Aardappeltjes:
Sinds kort zijn ook aardappeltjes onder het Cooplabel in de koelingen te vinden.

jaarverslag 2010
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Openingstijden

In algemene zin kan gesteld worden dat verruiming van
openingstijden leidt tot additionele omzetmogelijkheden. Hierbij is er weliswaar een continue kosten- en
serviceafweging. Klanten bedienen, daar waar behoefte
is aan verruiming van openingstijden, is ons belangrijkste
uitgangspunt.

• Daarna hebben we de consument verrast met de grootse actie “Zakken vullen”. De zakken werden bij de klanten thuisbezorgd en konden wekelijks met andere producten gevuld worden (koeken, brood, vlees en AGF).
Deze actie heeft een grote impact gehad en is in 2011
herhaald.

Promotionele campagnes

Het jaar 2010 stond bol van promotionele activiteiten.
Iedereen herinnert zich de Oranje Buddies (de opvolger
van de Mail Buddies) van Coop Supermarkten nog. De
Oranje Buddies werden gratis weggegeven tijdens het
WK in de zomer van 2010. De Buddies waren zelfs zo
populair dat er hoge bedragen voor werden geboden op
Marktplaats.nl. Editie NL en VARA Kassa legden de WKspeeltjes van alle supermarkten voor aan kinderjury’s.
Beide jury’s kozen onze Oranje Buddies als leukste
oranje-gadget van 2010! De jongste klanten zijn vaak de
drijvende kracht achter verzamelhypes en zijn dus ook de
beste juryleden. De actie Oranje Buddies was een ongekend succes en is zeker voor herhaling vatbaar.

• Op 31 maart startte een ludieke actie. Coop sprong in
op de populaire mummiepakreclame van Bol.com.
Bij besteding van € 10,- ontving de klant een
origineel mummiepak, oftewel een toiletrol met
speciale wikkel. In totaal zijn 70.000 mummiepakken weggegeven. De actie werd zeer gewaardeerd
en heeft veel publiciteit opgeleverd.

Coop Supermarkten verraste de consument met nog meer
bijzondere campagnes:
• Coop is in 2010 gestart met twee succesvolle acties bij
Coop, CoopCompact en Supercoop: Ronde prijzen en
2e Gratis. Deze acties duurden vier weken. Mede door
vloerstickers en afzetlinten bij de displays hebben we
goed de aandacht kunnen trekken.
• Ook de badhanddoekenactie was een succes. De klant
ontving bij besteding van € 15,- aan boodschappen een
gratis zegel. Tegen inlevering van een volle spaarkaart
kreeg de klant met een geringe bijbetaling een set van
twee badhanddoeken of één badlaken cadeau. Coop
heeft deze actie goed gepromoot.
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Bekend van
de bol.com
reclame

✔ 25 meter mummiepak
✔ Geschikt voor alle leeftijden
✔ Gegarandeerd succes

"de enige echte!!!"

welcome
to the past

• Ook de Paasfolder heeft het erg goed gedaan bij de consument. Vooral de puzzel die in deze special te vinden
was, viel in de smaak. Er zijn bijna 20.000 oplossingen
ingezonden.
• Met de nieuwe campagne ‘De klant is de baas’
geven we het woord aan onze klant. Prijzen, producten,
weekaanbiedingen en acties: de klant mag overal over
meedenken en -beslissen. Verschillende klanten hebben zich via speciale folders en de website opgegeven
voor het klantenpanel. De mening van de klant wordt
gewaardeerd en telt mee bij het bepalen van het Coopbeleid.
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• Na de zomervakantie heeft een aantal leden van
Superunie een gezamenlijke actie gevoerd. De consument kon sparen voor de Funky Beans, een hype
die overgewaaid is uit Amerika. Klanten ontvingen
de Funky Beans bij € 15,- aan boodschappen en bij
speciale actieproducten. De actie werd mede door de
gezamenlijke inzet een groot succes.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Coop Supermarkten denkt aan de wereld om haar heen.
Maatschappelijk verantwoorde initiatieven zijn daar onlosmakelijk aan verbonden. Coop staat bekend als een
professionele en duurzame organisatie met oog voor milieu, energie, gezondheid en dierenwelzijn. Verantwoorde
producten, die minder schadelijke effecten hebben op de
consument en zijn/haar omgeving, krijgen daarom steeds
meer plaats in onze schappen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent ook aandacht hebben voor
elkaar. Medewerkers, relaties en klanten worden respectvol en eerlijk behandeld.

• kras & Win was de volgende prikkelende actie. Klanten
maakten met de kraskaarten kans op Vespa scooters,
flatscreens, een Fiat 500 en nog heel veel andere leuke
prijzen. De weggegeven prijzen en het actie-mechanisme (direct-win) werden erg positief ontvangen.
• De periode van 22 november tot 11 december 2010
stond geheel in het teken van de opening van de 200e
Coop in Nederland. De folder bracht wekelijks 200 andere feestaanbiedingen voor slechts € 2,- per artikel.
De klant heeft deze feestfolder enorm gewaardeerd.

• Dierenwelzijn
- Coop heeft sinds 2007 duurzaam varkensvlees
in haar assortiment. We verkopen het duurzame
vlees onder de noemer ‘milieukeur’. Dit betekent
dat het vlees op duurzame en milieu- en diervriendelijke wijze is geproduceerd. Door deelname
aan het concept ‘Keten Duurzaam Varkensvlees’
kan Coop nog grotere stappen zetten. Uitgangspunten van ‘Keten Duurzaam Varkensvlees’ zijn
onder andere: minder CO2-uitstoot, het gebruik
van eerlijke soja, het terugdringen van antibiotica
en het terugwinnen van energie. Coop heeft de
ambitie om in 2011 over te stappen naar varkensvlees dat voldoet aan de één ster-criteria van de
Dierenbescherming*.
- Sinds begin 2010 verkopen we alleen nog maar
rosé kalfsvlees. Dit vlees is afkomstig van dieren
die op diervriendelijke wijze worden gehouden
(de kalveren kunnen zich o.a. vrij bewegen en
worden niet onthouden van ijzer in hun voer).
- Coop verkoopt scharrelkip met twee sterren van de
Dierenbescherming.
- Er liggen ruim twintig verschillende biologische vleesproducten van het merk Bio+ in onze

* Het sterrensysteem van de Dierenbescherming heeft als doel om het
dierenwelzijn te verbeteren. Hoe meer sterren, hoe diervriendelijker.
jaarverslag 2010
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-

schappen. Deze producten hebben drie sterren
van de Dierenbescherming.
In al onze winkels zijn Bio+ eieren en vrije uitloop
eieren met de ‘Blije kip-garantie’ beschikbaar.
Deze eieren zijn afkomstig van kippen die in natuurlijke omstandigheden leven (o.a. vrije uitloop
en natuurlijke voeding).

-

-

Coop heeft grote aandacht voor dierenwelzijn. Het vleesassortiment willen wij in de toekomst verder blijven verduurzamen. Zo gaat Coop bijvoorbeeld in 2011 het gehele
assortiment rundvlees verduurzamen volgens de één-ster
criteria van de Dierenbescherming.
• Vissen
- Om ook in de toekomst vis te kunnen blijven vangen, moeten overbevissing, vernietigende vangsttechnieken en milieuonvriendelijke kweekmethoden worden tegengegaan. Coop heeft in 2010 een
aantal bedreigde vissoorten, waaronder paling, uit
het assortiment gehaald om de visstand naar de
toekomst te garanderen.
- Alle verse wildgevangen vis is MSC-gecertificeerd
(Marine Stewardship Council) en ook een groot gedeelte van ons diepvriesassortiment beschikt inmiddels over het MSC-keurmerk.
- Coop ontwikkelt een viswijzer die voldoet aan de
normen van de Stichting De Noordzee. Daarmee
kunnen we onze klanten informeren over de verschillende soorten vis die wij verkopen. De viswijzer wordt halverwege 2011 op onze websites
(www.coop.nl en www.supercoop.nl) gepubliceerd.

• Verantwoorde keuzes
- Coop levert veilige levensmiddelen die onder verantwoorde omstandigheden zijn geproduceerd.
Voorbeelden hiervan zijn onze biologische en fairtrade producten. Maar ook producten met een UTZcertificering (de hieraan gekoppelde organisatie
bevordert een duurzame cacaobranche).
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Alle chocoladeletters die Coop verkoopt zijn duurzaam. De boeren hebben een eerlijke prijs ontvangen voor hun cacao en bij de productie is rekening
gehouden met het milieu.
Coop is mede-licentiehouder van Bio+. Dit betekent dat wij binnen diverse productgroepen artikelen van Bio+ verkopen. Coop is één van de snelste
groeiers in dit segment. Momenteel verkopen wij
circa 120 artikelen onder de noemer Bio+.

Ook kunnen klanten van Coop voor hun biologische
groenten en fruit terecht bij Boer Giel. Bio Boer Giel
is speciaal opgericht om de klanten van de Coop te
laten genieten van biologische groenten en fruit. In
verschillende Coop supermarkten kunnen klanten
een samengestelde tas met biologische producten
voor een vast bedrag bij de vestiging afhalen.

• Bewust leven
- Coop moedigt de consument aan om gezond en
verantwoord te leven. Dit doen we bijvoorbeeld met
de Coop Bewust, een magazine boordevol wetenswaardigheden, nieuwtjes en tips voor een gezonde
levensstijl.
- Met ons speciale Bewust Beter!-logo worden onze
klanten in diverse communicatie-uitingen extra
geattendeerd op verantwoorde
producten en een verantwoorde
levensstijl. Coop zal dit in de
toekomst nog meer uitdragen.
• Maatschappelijke projecten
- Coop neemt, draagt en toont
haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een mooi initiatief is de statiegeldactie. Consumenten kunnen hun flessengeld
doneren aan een goed doel. Coop verdubbelt de
totale statiegeldopbrengst aan het einde van de
periode. In 2010 hebben we samen met onze klanten een statiegeldbedrag van ruim € 150.000,- aan
goede doelen geschonken.
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• Schone teelt
- Wij stellen hoge eisen aan onze groente- en fruitleveranciers op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen. Daardoor hebben wij schone groente- en
fruitproducten in onze schappen liggen. Dit blijft
niet onopgemerkt. Eind 2010 werd Coop tweede in
de strijd om de titel ‘schoonste landelijke supermarkt’.
• Lokaal verantwoorde pilots
Trots zijn wij op onze lokale supermarkten met een
bijzonder duurzaam karakter:
- Coop Walraven is de groenste supermarkt van
Nijmegen. Deze Coop scheidt het bedrijfsafval,
draait alle koelingen op milieuvriendelijke koelvloeistof, gebruikt de restwarmte van de koelingen
om de winkel mee te verwarmen, maakt gebruik
van led-verlichting en groene stroom, dekt de
koelingen af voor minimaal energieverlies en een
optimale koeling en verkoopt veel biologische en
fairtrade producten.
- Ook Coop Tolsma in Winsum draagt een steentje
bij aan een beter milieu. Sinds het voorjaar van
2010 is het hele dak voorzien van zonnepanelen
en wordt daarmee energieopwekker in plaats van
energieverbruiker.
- Met de bouw van onze Supercoop in Assen hebben
wij bij de inrichting rekening gehouden met milieuvriendelijke toepassingen. Deze winkel gebruikt de
restwarmte van de koelingen om de winkel mee
te verwarmen. Ook wordt in deze winkel gebruik
gemaakt van milieuvriendelijke koelvloeistof, ledverlichting, de scheiding van bedrijfsafval en de
afdekking van koelingen.
De resultaten van deze pilots worden continu geëvalueerd voor verdere toepassing.
• Medewerkers
- Mensen zoeken uitdaging in hun werk. Daarom investeert Coop in de breedste zin in haar personeel.

-

-

Zo zijn er onder andere opleidingen voor winkelpersoneel, jong talent, ervaren ondernemers, versspecialisten en districtmanagers.
Coop geeft ook mensen met een verstandelijke
handicap de kans om actief deel te nemen aan
de maatschappij. We hebben dertig Wajongers in
dienst.
Het ziekteverzuim van Coop-medewerkers ligt onder het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van
2009 is het verzuim zelfs met 0,4 procent gedaald.
Een resultaat van een actief ziekteverzuimbeleid.
Coop heeft een arbocoördinator in dienst en biedt
een goede begeleiding zodat de medewerkers
weer snel hun werkzaamheden kunnen hervatten.
Coop staat bekend om haar coöperatieve denken werkwijze. Het samenwerkingsverband met de
praktijkschool Arentheem in Arnhem is daar hét
bewijs van. Coop heeft op deze school een lokaal
ingericht als minisupermarkt. Daar ontdekken jongeren met een leerachterstand wat een baan in de
detailhandel inhoudt. Tevens bieden we de leerlingen een stageplek bij een Coop supermarkt in de
buurt.

• Een beter milieu
Coop heeft de meerjarenafspraak Energy Efficiency
Plan’ ondertekend, waarbij energiebesparing een
belangrijk speerpunt is. We maken gebruik van
verschillende energiebesparende programma’s
en verdiepen ons in de nieuwste duurzame
technieken.
Coop wil de bestaande wandkoelmeubelen vervangen door nieuwe energiezuinige meubelen met
geïntegreerde dagafdekking of dagafdekking toepassen op bestaande meubelen. Eind 2012 moet
circa 60 procent van alle Coop-filialen over dagafdekking op de wandkoelmeubelen beschikken.
In 2015 zijn alle filialen voorzien van dagafdekking.
De plaatsing van dagafdekking op vriesmeubelen
is in 2010 bij alle filialen gerealiseerd.
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• Logistiek
Een ander belangrijk onderdeel dat omschreven staat in
het Energy Efficiency Plan is ketenefficiëntie:
- onze logistieke routeoptimalisatie reduceert de
uitstoot van uitlaatgassen;
- in 2010 hebben we voor verschillende winkels het
aantal uitlevermomenten teruggebracht met als
gevolg: minder brandstofverbruik en CO2-uitstoot;
- we laten onze vrachtwagens zo vol mogelijk rijden,
om zo het aantal kilometers en dus de CO2-uitstoot
te verminderen;
- Coop werkt samen met transporteurs die gebruikmaken van de nieuwste duurzame technieken op
transportvlak. Voorbeelden hiervan zijn de inzet
van fluistertrailers en Euro5-vrachtwagens. Daarnaast voeren we testen uit met langere en zwaardere vrachtwagens (LZV’s) om tot een grotere laadcapaciteit te komen.
Onze grootste transporteur beschikt over een Lean
and Green Award, hetgeen betekent dat zij zich
actief inspannen om hun logistieke proces duurzamer te maken.
• Afvalscheiding
Het scheiden van de afvalstromen heeft de ruime aandacht van Coop. We brengen de afvalproductie zoveel
mogelijk terug door de inname en recycling van afval.
Daarnaast stimuleren we de verkoop van producten met
een milieuvriendelijke verpakking.
Coop zorgt voor:
scheiding van organisch afval. Een gespecialiseerd
bedrijf haalt het afval op voor verwerking. Groenteen fruitafval wordt 100 procent gecomposteerd en
vleesafval vernietigd;
hergebruik van papier, karton en plastic.
• Energiebesparende maatregelen
Coop neemt energiebesparende maatregelen, ook als
deze niet wettelijk verplicht zijn.
•

Verlichting:
Coop past haar verlichtingsplan continu aan om met
minder energie dezelfde lichtopbrengst en hetzelfde
resultaat te krijgen:
door gebruik te maken van nieuwe technieken en
betere spiegeloptieken;
in onze distributiecentra zijn we van conventionele
TL-verlichting overgestapt naar HF-verlichting (hoog
frequent) met een TL5-buis;
ons kantoorpand te Velp is geheel voorzien van
een weersafhankelijk klimaatbeheerssysteem,
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warmtewisselaars, aanwezigheidsmelders verlichting en daglichtafhankelijke HF-verlichting met een
TL5-buis.
•

Tassen:
herbruikbare tassen gemaakt van 100 procent
gerecycled materiaal;
automaatdraagtassen van gerecycled materiaal;
kleine herbruikbare tasjes, zoals de comfortbag
van Coop en Supercoop;
de big shopper van Coop en Supercoop ter vermindering van verpakkingsmateriaal. In april
2011 gaan we over tot levering van de big shopper
Supercoop vervaardigd uit PET-flessen. De duurzame big shopper Coop ligt vanaf eind 2011 in de
winkel;
in 2011 wil Coop het gebruik van hemddraagtassen bij de check-outs verminderen. De verkoop van
duurzame tassen zal gestimuleerd worden met behulp van de tassenstandaard ontwikkeld door een
speciaal geselecteerde leverancier.

•

Overige duurzame initiatieven:
bloemenvellen gemaakt van gerecycled papier;
kassabonnen, Coop Bewust en het jaarverslag
gemaakt van FSC-papier;
vleesschalen (van ambachtelijke slagerij) gemaakt
van PET-flessen;
kassabonnen worden vrijwel uitsluitend nog op
verzoek van de consument geprint.

Ketenverduurzaming
De verankering van maatschappelijk verantwoord
ondernemen in onze organisatie vereist een intensieve samenwerking met onze leveranciers, NGO’s
(Niet-Gouvernementele Organisaties), maar ook met
onze inkooporganisatie Superunie. Superunie stelt zich
ten doel om continu in te zetten op het verduurzamen en
transparanter maken van de gehele keten. Sinds 2010 is
bijvoorbeeld het gehele thee-assortiment van het huismerk Markant Fairtrade gecertificeerd. Deze certificering
geeft aan dat de thee tegen een eerlijke prijs onder internationale Fairtrade handelsvoorwaarden is ingekocht
bij plantages in ontwikkelingslanden. Met de stap naar
Fairtrade thee is de verkoop van Fairtrade thee in de
Nederlandse markt in één keer verdrievoudigd.
Ook heeft Superunie in oktober 2010 de FSC Retail
Award in ontvangst genomen, vanwege de grootschalige overstap op FSC-gecertificeerde zuivelverpakkingen.
Het aantal zuivelverpakkingen dat hiermee gepaard gaat
bedraagt 100 miljoen.
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Personeel en organisatie

Ultimo 2010 bedroeg het aantal medewerkers 4.316. Ten
opzichte van het jaar 2009 een forse stijging van 16%. De
stijging laat zich verklaren door het openen van een tiental nieuwe Coop filialen in Nederland, waarvan het grootste gedeelte toegeschreven kan worden aan de acquisitie
van Super de Boer locaties.
Onderstaand overzicht laat zien hoe dit over de verschillende bedrijfsonderdelen verdeeld is.
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Het opleidingsprogramma 2010 is goed benut. Vooral het
e-learning project (“Sterren Stralen”) is in grotere aantallen gestuurd naar nieuwe medewerkers. Het aantal medewerkers dat deze training met een certificaat afsluit, gaat
gestaag in de richting van de gemaakte doelstellingen.
Het is in 2011 zaak om met extra aandacht het slagingspercentage verder te verhogen. Ook staat er een drietal
nieuwe e-learning programma’s op stapel om uitgerold te
worden. De digitale werkwijze doet steeds meer en verder
Servicekantoor
zijn intrede als hulpmiddel om met alle medewerkers op
Productiebedrijven
een snelle manier te communiceren. Ultimo 2010 ontving
Distributiecentra
86% van het aantal medewerkers zijn of haar loonstrook
Filialen
op digitale wijze.

Productiebedrijven

Servicekantoor

Distributiecentra

Productiebedrijven

Filialen

2009 - 3.713
Distributiecentra

Filialendeze groei van het aantal filialen en haar
Het is juist
medewerkers die extra inspanning heeft gevraagd van
diverse afdelingen. Met een gelijkblijvende bezetting in
het begeleidende kader is dit project met veel energie en
enthousiasme uitgevoerd.
Door een terugval in de afzetcapaciteit in 2010 is binnen
Coop Productiebedrijven een noodzakelijke reorganisatie doorgevoerd. Dit verklaart de teruggang in het aantal
vaste medewerkers. Met een goede en correcte aanpak
hebben we deze reorganisatie zorgvuldig kunnen plannen
en voor de betreffende medewerkers sociaal en correct
kunnen afwikkelen.
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Ondanks de sterke groei in het aantal medewerkers hebben we met de juiste aandacht en begeleiding het ziekteverzuim verder weten te verlagen. Het jaar 2010 is afgesloten met een ziektepercentage van 3,6%. Rekening
houdend met de grootte en de groei van de organisatie is
dit het laagste percentage van de afgelopen 10 jaar.

Binnen de Coop opleidingen heeft ook een drietal zogenaamde Management Development Programma’s de
aandacht. Deze zijn gemaakt voor zowel ondernemers
als voor de eigen winkels. Voor ondernemers bestaat een
tweetal trajecten; ten eerste voor “jong talent”, wat overigens voor de derde keer gegeven wordt en daarnaast
een eerstejaars programma voor de meer ervaren ondernemer, die zijn of haar scope verder wil verbreden en tevens kennis maakt met de ervaringen c.q. opvattingen van
collega ondernemers. Voor de bedrijfsadviesdienst, voor
ondernemers en de filiaalbegeleiding is er voor 2010/2011
een coachingsprogramma gemaakt speciaal voor de betreffende bedrijfsadviseurs, districtmanagers en de versspecialisten.
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In 2010 is de
personele inva
lshoek,
waar Coop S
upermarkten
zo trots op is,
verder
verstevigd.
Voor 2011 is ten aanzien van het Co-op Pensioenfonds de
verwachting uitgesproken dat een nieuwe pensioenregeling gerealiseerd zou worden. In 2010 is er tussen de
vertegenwoordiging van werknemers en werkgevers een
akkoord bereikt om te komen tot een middelloonregeling.
Door de stijgende kosten was het vasthouden aan een
(gematigde) eindloonregeling niet meer opportuun. Met
een goede beheersbare kostenstructuur is het mogelijk
om het premiepercentage voor 2011 gelijk te houden. De
financiële positie van het fonds is goed te noemen. Met
een dekkingsgraad van 138%, ultimo 2010, behoort het
fonds tot de top 5 van Nederland.
2010 is voor Coop Supermarkten een jaar geweest met
vele gezichten. Daarbij is de personele invalshoek, waar
Coop Supermarkten zo trots op is, verder verstevigd. Natuurlijk gaat dit niet zonder keuzes te maken. Door een
goede, open communicatie met zowel de medewerkers als
ook met de ondernemingsraad van Coop Supermarkten,
hebben we steeds de juiste afweging en beslissing kunnen maken. Voor die inzet en betrokkenheid van al onze
medewerkers zijn wij veel dank verschuldigd en hoort een
compliment voor de bijdrage die zij hebben geleverd.
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Risico en risicobeheersing
Goed werkend risicomanagement wordt binnen Coop gezien als voorwaarde voor goed ondernemersbestuur. De
code Tabaksblat onderstreept het belang van risicobeheersing en een goed werkend controlesysteem.
Het beleid van Coop op gebied van beheersing van al dan
niet financiële risico’s, die nu eenmaal inherent aan het
ondernemen zijn, is gericht op het minimaliseren van
eventuele negatieve consequenties uit hoofde van de
aanwezige risico’s. Hierna geven wij inzicht in ons risicoprofiel en de daarmee gepaard gaande maatregelen in
de risicobeheersing. Tevens staan wij stil bij risico’s van
overheidsbeleid, de financiële markten en ICT-systemen.

Risicoprofiel van Coop Supermarkten

Coop is actief in een sterk competitieve, volwassen verkoopmarkt, waarin de (groot)winkelbedrijven in aantal
afnemen, maar in omvang groeien. Een markt waarin
een verdere consolidatie gaande is en die door perioden
van sterk verhoogde concurrentie wordt gekenmerkt. Dat
wordt nog eens versterkt door het huidige slechte economische klimaat, waarvoor Coop niet ongevoelig is.
Belangrijke onderdelen van het risicoprofiel van ons foodretail bedrijf zijn geborgd in het totaal van de organisatorische werkwijze en de procesinrichting van systemen.
Naast specifieke bedrijfsmatige risico’s (concentratie van
kredieten en liquiditeiten alsmede fluctuaties op het gebied van inkopen, prijzen van goederen en detailhandelsmarges), zijn er ook sector (overheidsmaatregelen binnen
sector of door de sector zelf geïnitieerde zaken als pinnen
bij kassa’s) of sector overschrijdende risico’s (kapitaalmarkt, internationale “food” convenanten over bijvoorbeeld voedselveiligheid).

Risicobeheersing binnen Coop Supermarkten

De interne werking van de administratieve organisatie
wordt bewaakt met behulp van een in hoge mate geautomatiseerde gegevensverwerking, geïntegreerd in één
totaalpakket. De activiteiten voor de financiële afdeling
en bestandsbeheer vinden centraal plaats. Tevens is er
een centraal datawarehouse, waarin steeds meer operationele en financiële data wordt vastgelegd, ter controle en
sturing op bedrijfsmatige processen.
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Een belangrijke beheersingsmaatregel is het werken met
projectgroepen met de daarin vertegenwoordigde benodigde specialismen met kennis van onze processen.
Complexe trajecten ter zake van acquisitie en ombouw,
ICT en logistiek sturen wij aldus aan. Zo heeft in 2010 een
projectteam de integratie van voormalig Super de Boer
filialen gecoördineerd. Daarvoor is, vanuit een multidisciplinaire projectmatige aanpak, de integratie voorbereid
en succesvol afgerond.
De afbouw en vereenvoudiging van het IT landschap
met meerdere pakketten is een beleid dat onverminderd
wordt voortgezet en de beheersing en continuïteit van de
werking van onze processen vergemakkelijkt.
Ook is er een medewerker verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en interne controle binnen onze
filialen, opererend naast de functionele afdelingen die
daarvoor direct verantwoordelijk zijn.
Binnen het toezicht door de Raad van Commissarissen
staat de interne controle regelmatig op de agenda. In
2010 is er een Audit Commissie ingericht vanuit de Raad
om het toezicht op de risico’s, in lijn met de commissie
Tabaksblat en commissie Frijns, verder te intensiveren.
Naast een interne toets op de werking van de administratieve organisatie en interne controle wordt Coop
Supermarkten getoetst door de externe accountant in
het kader van de controle op de jaarrekening in en buiten
de aanwezigheid van de Directie. De uitkomsten daarvan
worden met de Raad van Commissarissen besproken. Verbeteringen door wijzigende in- en externe omstandigheden worden zo nodig doorgevoerd.
Op basis van voorgaande zijn we er van overtuigd, dat de
bedrijfsrisico’s met adequate interne risicobeheersingsen controlesystemen bewaakt worden binnen voor Coop
Supermarkten acceptabele grenzen en uitvoerbare mogelijkheden.
Met betrekking tot de belangrijkste risico’s en de maatregelen volgt hierna een korte toelichting:
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Kredietrisico

Ten aanzien van de supermarkten wordt geen kredietrisico gelopen, daar vrijwel uitsluitend tegen contante of
gegarandeerde (pin-)betaling wordt afgerekend.
Ten aanzien van transacties met zelfstandig ondernemers
wordt een zekere mate van kredietrisico gelopen. Ten aanzien van de leveringen geldt de kredietspaarrekening als
duurzaam voorschot op door de groothandel geleverde en
nog te leveren goederen en diensten. Het vormt daarmee
een belangrijk element van risicobeheersing. Kredietrisico wordt echter ook gelopen uit hoofde van verstrekte
financieringen (voorfinancieringen, achtergestelde en
concurrente geldleningen) aan zelfstandig ondernemers
respectievelijk borgstellingen en terugkoopverklaringen
voor aan hen verstrekte financieringen. Deze risico´s zijn
echter niet geheel uit te sluiten, maar worden zoveel mogelijk beperkt door beoordeling van de rentabiliteit van
de exploitatie van het vestigingspunt van de betreffende
zelfstandig ondernemers. Daarnaast worden deze beperkt door de aan Coop verstrekte zekerheden en door de
frequente beoordeling van de naleving van de overeengekomen voorwaarden van de financieringsovereenkomst.
De bewaking van diverse posities vindt dagelijks plaats.
Periodiek wordt tevens de levensvatbaarheid van vestigingspunten beoordeeld, in samenhang met mogelijke
exploitatie- en huurverplichtingen.
Voor vergoedingen van leveranciers en overige vorderingen wordt het kredietrisico als beperkt geschat. Wij
hebben geen aanwijzingen dat individuele partijen niet
aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Bovendien hebben deze hoofdzakelijk betrekking op inkoopgerelateerde jaarafspraken, die bij niet nakoming over het
algemeen kunnen worden verrekend met onze uitstaande
verplichtingen aan deze partijen.

door middel van renteswaps en -caps. Door de huidige
vermogensstructuur en financieringswijze, loopt Coop
slechts in beperkte mate risico op gebied van kredieten
en rente(afhankelijkheid).

Conjunctuur en concurrentie

Coop is gevoelig voor de externe omstandigheden binnen
haar branche. De verdere consolidatie betekent een verscherpte concurrentie.
Coop speelt hier onder meer op in door schaalvergroting
door middel van autonome groei, acquisitie en projectontwikkeling. Onze ervaring en projectmatige aanpak
leiden tot een zeer snelle integratie van overgenomen activiteiten in onze organisatie, waardoor deze direct vallen
onder bestaande centrale controle- en aansturingmechanismen. Zo worden de financiële, integratie, organisatorische en andere risico´s van overnames zoveel mogelijk
beheerst.
Daarnaast speelt Coop actief in op genoemde marktrisico’s door mogelijkheden te benutten van efficiencyverbeteringen en kostenbesparingen en door het vergroten
van onderscheidend vermogen door te werken aan onze
totale propositie, in het bijzonder door formule- en assortimentsontwikkeling en margemanagement.
Ook bij toeleveranciers blijft een verdere schaalvergroting onverminderd zichtbaar. Coop is echter verzekerd
van goede inkoopcondities door ons lidmaatschap van
Superunie.

Liquiditeitsrisico, financiering en renterisico

Coop houdt voldoende liquide middelen aan en heeft
de beschikking over adequate kredietfaciliteiten om het
liquiditeitsrisico te minimaliseren. Wij voeren een terughoudend beleid voor het aangaan van rentedragende
schulden. Deze gaan wij uitsluitend aan met onze leden
en met een beperkt aantal hooggekwalificeerde kredietinstellingen, onder de voorwaarde dat wij goed aan de door
deze kredietinstellingen gestelde condities en ratio’s kunnen voldoen. Een belangrijk deel van onze kredietlijnen
is “gecommitteerd”, waardoor opname van kredieten,
voor zover noodzakelijk, gegarandeerd is. Daarnaast is
een belangrijk deel van het renterisico deels afgedekt
jaarverslag 2010
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Overheidsmaatregelen

Financiële resultaten

De overheid is zowel op (inter-) nationaal, provinciaal als
gemeentelijk gebied een belangrijke bepaler van maatregelen met gevolgen voor Coop. Ondermeer milieumaatregelen, openingsbeleid van winkels en voedselveiligheid
zijn thema’s die ingrijpen op onze bedrijfsvoering.

ICT systemen

Goed functionerende ICT systemen zijn binnen Coop
zeer belangrijk. Binnen onze retailketen zijn wij grotendeels over op een standaard integraal softwarepakket.
Binnen deze omgeving worden de maatregelen om de
continuïteit van geautomatiseerde gegevensverwerking
te borgen, verder versterkt. Langdurige uitval van een integraal systeem heeft grote gevolgen voor de organisatie
en is bijvoorbeeld direct merkbaar in de uitleveringsmogelijkheid op onze distributiecentra. De uitfasering van de
oude systemen en het in- en uitschakelen van interfaces
(tussen de oude en nieuwe omgeving) heeft gecontroleerd
plaatsgevonden en is eind 2010 afgerond. Ook heeft in
2010 een migratie plaatsgevonden naar een andere aanbieder die voor Coop onze integrale bedrijfsondersteunende software op extern gehuurde computers verzorgt.
Deze ingewikkelde verhuizing heeft eind mei 2010 plaatsgevonden zonder noemenswaardige verstoringen.

De netto-omzet nam in 2010 af met 2,6% tot € 675 miljoen (2009: € 693 miljoen, 53 weken). De onderliggende
consumentenomzet van alle CoopCompact, Coop en
Supercoop vestigingen (filialen en zelfstandigen) steeg
met 0,6% tot € 0,785 miljard (52 weken). Vooral acquisities en de verdere uitbouw van onze winkels, droegen bij
aan de omzetgroei. De identieke omzetontwikkeling was,
hoewel verschillend per format, gemiddeld vrijwel gelijk
aan vorig jaar.
Ontwikkeling
bedrijfsresultaat
Ontwikkeling
omzet
900

31

800

In miljoen euro’s

684

700

612

21
600
500
16

508

693

659

785
675

546

400

11

300

6

200

1

2006

2007
Netto-omzet

2006

2007
Bedrijfsresultaat

2008

2009

2010

Consumentenomzet

2008

2009

2010

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

De netto-omzet van de eigen filialen nam met 5% toe
van € 363 miljoen tot € 381 miljoen. De netto-groothandelsomzet aan zelfstandigen daalde met 5,5% tot € 290
miljoen. Belangrijke verklaring is het feit dat in 2010 vijf
winkels over zijn genomen en nu als filiaal worden geexploiteerd. Ook het aandeel daarin van niet formulegebonden groothandelsomzet nam in 2010 verder af door
sluiting of afstoting van enkele kleine vestigingen en het
afbouwen van leveringen aan neutrale winkels of derden.

Bruto-omzetresultaat

In 2010 steeg het bruto-omzetresultaat met ruim
€ 1 miljoen tot € 142 miljoen. Een stijging van 0,8% vergeleken met 2009 (€ 141 miljoen). Het bruto-omzetresultaat bedroeg 21% van de netto-omzet en kwam daarmee
hoger uit dan in 2009. Het toevoegen van meer filialen
was daarvoor de belangrijkste verklaring.

Door het geheel van maatregelen, zowel bestaande als
nieuwe, zijn wij van mening dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid geven, dat de financiële verslaglegging geen onjuistheden van materieel belang bevat en dat deze systemen
in het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt. Wij hebben geen indicaties dat onze systemen in het lopende
jaar niet meer naar behoren zullen werken.
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Coop is alert op toepassing van milieumaatregelen,
gericht op het voorkomen van aanpassingen achteraf,
bijvoorbeeld afdekkingen in winkels bij de koelingen.
Het niet voldoen aan voedselveiligheid kan ernstige gevolgen hebben voor onze marktpositie. Kwaliteitsstandaarden zijn binnen Coop elementair. Het afgelopen jaar
is veel aandacht gegeven aan de HACCP standaarden,
Hazard Analysis Critical Control Points. Vrij vertaald: een
analyse van initiële punten waarop extra goed gelet moet
worden en getoetst wordt door de Voedsel Warenwet
Autoriteit (VWA).
Wij voldoen aan alle eisen van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op gebied van etikettering en traceerbaarheid
van producten. Ook zijn strikte recall- en overige borgingsprocedures voorhanden om mogelijke nadelige gevolgen
op dit gebied zoveel mogelijk te beperken.

Netto-omzet
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Bedrijfsresultaat
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In 2010 komt het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen uit
op € 28,0 miljoen (2009: € 28,4 miljoen) en blijft daarmee
als percentage van de netto-omzet gelijk aan 2009: 4,1%.
Het bedrijfsresultaat bedroeg in 2010 € 5,5 miljoen (2009:
€ 9,5 miljoen). Als percentage van de netto-omzet daalde
het bedrijfsresultaat naar 0,8%. Deze uitkomst is sterk beinvloed door de acquisities in 2010 waardoor de eenmalige lasten (door openingskosten en extra uren) maar ook
de afschrijvingen op vooral immateriële activa hoger zijn.
Per saldo daalde het bedrijfsresultaat met € 4,0 miljoen.

Financiële baten en lasten

De netto rentelasten kwamen € 0,5 miljoen hoger uit dan
in 2009 grotendeels als gevolg van een toegenomen kredietbehoefte in 2010. De totale schuld nam per saldo toe
met bijna € 28 miljoen.

Resultaat na belastingen

Door de genoemde resultaatontwikkelingen bedroeg
het resultaat na belastingen in 2010 € 2,5 miljoen en
kwam daarmee € 3,4 miljoen lager uit dan in 2009. Het
resultaat komt daarmee overeen met 0,4% van de nettoomzet (2009: 0,9%). Het resultaat na belasting uitgedrukt als percentage van het gemiddeld eigen vermogen
bedroeg 2,7% (2009: 6,5%).
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Financiering
Solvabiliteit en financiering

In 2010 steeg het eigen vermogen van € 93,1 miljoen naar
€ 95,1 miljoen. Het eigen vermogen nam toe met het overschot na belasting van € 2,5 miljoen. Daarbij wordt verondersteld dat de Ledenraad instemt met de voorgestelde
bestemming van het overschot over 2010. Het eigen vermogen daalde door gerealiseerde herwaarderingen van
onroerende zaken met € 0,5 miljoen (afschrijvingen en
verkopen). De solvabiliteit, het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal, daalde van 43% (2009)
naar 38% ultimo 2010.
Eind juni 2010 is een nieuw financieringsarrangement tot
een maximaal bedrag van € 95 miljoen ter (her)financiering van de totale kredietbehoefte afgesloten. Dit nieuwe
arrangement bood, ondersteund door een groeiende zekerheden portefeuille, een goede basis om de acquisitie
in 2010 te financieren. Tevens is er voldoende flexibiliteit
om de verdere groeiopties te ondersteunen.
De schulddekkingsratio, de verhouding tussen de netto
rentedragende schulden en het bedrijfsresultaat voor
afschrijvingen, bedroeg 1,97 in 2010 en bedroeg ultimo
2009 1,85. Coop bleef daarmee ruim binnen de door banken gestelde voorwaarden.

stegen beide met ruim € 12 miljoen. Enerzijds is sprake
van hogere vlottende activa (hogere fiscale vordering en
licht hogere voorraad positie). De voorraden stegen licht,
vooral als gevolg van de toegenomen bedrijfsomvang
(nieuwe filialen en ondernemers). Anderzijds wordt het
werkkapitaal beïnvloed door de ontwikkeling in de gestegen schulden. De schulden stegen voornamelijk door een
hogere schuldpositie bij crediteuren ad € 14 miljoen.
De current ratio, de verhouding tussen de vlottende activa
en de kortlopende schulden, kwam op balansdatum uit
op 1,0 (gelijk aan 2009).

Investeringen en cash flow

De volgende tabel toont onder meer het acquisitie- en
investeringsniveau in het afgelopen jaar en voorgaande
jaren. De immateriële vaste activa namen in 2010 toe
naar € 42 miljoen vooral door de betaalde goodwill bij
acquisities in 2010. De netto investeringen in materiële
vaste activa (in supermarkten en automatisering) lagen
€ 1,5 miljoen hoger dan vorig jaar en bedroegen € 25,5 miljoen. Per saldo namen de materiële vaste activa toe met
€ 7 miljoen tot € 104 miljoen eind 2010. Conform ons
beleid zijn investeringen anders dan uit hoofde van substantiële acquisities en vastgoed volledig gefinancierd uit
de kasstroom uit operationele activiteiten.

De langlopende schulden in 2010 stegen met € 15 miljoen
van € 38 miljoen tot € 53 miljoen, voornamelijk door de
financiering van de overname van nieuwe winkels. Daar
staat tegenover dat als gevolg van acquisities, de kredietspaarrekening licht steeg tot € 13 miljoen eind 2010.
De kredietspaarrekening geldt als duurzaam voorschot
voor geleverde en nog te leveren goederen en diensten
aan zelfstandige ondernemers.
Werkkapitaalontwikkeling
Het balanstotaal kwam ultimo 2010 uit op € 250,5 miljoen, een toename van € 34 miljoen ten opzichte van
ultimo 2009 (€ 216,5 miljoen). Het netto werkkapitaal is
praktisch gelijk gebleven, de vlottende activa en passiva
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Coop blijft
waakzaam op
gezonde
groeimogelijkhe
den
in de markt.

Deze kasstroom bedroeg in 2010 € 34,8 miljoen (2009:
€ 23,5 miljoen). De stijging van deze kasstroom wordt
verklaard door de hiervoor beschreven ontwikkeling van
het werkkapitaal.
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Vooruitzichten

De huidige promotie- en prijzendruk heeft de rendementsontwikkeling in onze branche verder onder druk
gezet. De combinatie van deze druk met stijgende grondstofprijzen die ook de levensmiddelenmarkt raakt, maakt
dat 2011 een bijzonder lastig jaar wordt.
Een nog maar nauwelijks toenemend consumenten vertrouwen zal zich niet direct in meer bestedingen in de
supermarkten vertalen. De markt als geheel, en Coop in

het bijzonder, zal in 2011 verder inzetten op margeherstel
en kostenbeheersing. Waar nodig zal Coop de bijzondere
inflatoire situaties vanwege grondstofprijsontwikkelingen volgen.
Ons uitgangspunt, een sterke financiële en inkooppositie, gebaseerd op de coöperatieve structuur geeft ons
kracht om de effecten van investeringen in formule- en
assortimentsontwikkeling en ICT systemen tot efficiencyvoordelen te vertalen. Het investeringsniveau zal, afgezien van acquisitie mogelijkheden, gelijke tred houden
met de afschrijvingen. Onze ondernemers hebben volop
kansen op onderscheiding in de markt, waarbij lokaal ondernemerschap – ondersteund vanuit onze organisatie –
vele mogelijkheden biedt.
Mede gegeven de uitdagende marktomstandigheden en
onzekere grondstofprijsontwikkelingen in 2011, acht de
Directie het op dit moment niet reëel nadere uitspraken
te doen over omzet- en resultaatontwikkeling.
Met onze positionering als coöperatief supermarktbedrijf
kunnen wij ook in tijden van economische turbulentie
meer waarde bieden aan al onze klanten, leden ondernemers en leden consumenten.
Bij het hernieuwd innemen van marktposities van branchegenoten, zal Coop waakzaam blijven op gezonde
groeimogelijkheden in de markt. Wij hebben vertrouwen
in onze plannen voor de komende jaren.

Velp, 13 april 2011
Namens de Directie
Fred Bosch
Algemeen directeur
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De jaarrekening
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Overige gegevens
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2010
(bedragen x € 1.000)

Pagina
Netto-omzet

2010

50

Kostprijs van de omzet

674.900

692.918

-/- 532.813

-/- 551.960

142.087

140.958

Bruto-omzetresultaat

Verkoopkosten
Algemene beheerkosten
Overige bedrijfsopbrengsten

50

122.531

121.691

21.036

16.786

-/- 6.960

-/- 7.057

Totale bedrijfskosten

136.607

Bedrijfsresultaat

Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo van financiële baten en lasten

794

1.020
-/- 2.451
-/-

52

9.538

-/- 2.721

Resultaat voor belastingen
-/-

Resultaat na belastingen

44

131.420

5.480

Rentebaten

Belastingen

2009
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1.927

-/- 1.431

3.553

8.107

1.021

-/- 2.183

2.532

5.924

Kasstroomoverzicht
(bedragen x € 1.000)

2010

2009

kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

5.480

9.538

22.493

18.850

3.893

150

Aanpassingen voor/mutaties in:
Afschrijvingen en waardeveranderingen
Voorzieningen
Veranderingen in werkkapitaal:
Voorraden

-/- 2.136

-/- 1.123

Vorderingen

-/- 9.826

7.622

Kortlopende schulden (exclusief
financiële instellingen)

17.820

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen rente

-/- 7.945
5.858

-/- 1.446

37.724

27.092

794

1.020

Betaalde rente

-/- 2.721

-/- 2.451

Betaalde vennootschapsbelasting

-/- 1.021

-/- 2.183
-/- 2.948

-/- 3.614

34.776

23.478

kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen immateriële vaste activa

-/- 21.931

-/- 5.318

Investeringen materiële vaste activa

-/- 24.953

-/- 23.988

Desinvesteringen materiële vaste activa
Investering financiële vaste activa
Desinvesteringen financiële vaste activa

2.920

2.591

-/- 4.018

-/- 2.847

3.218

2.407
-/- 44.764

-/- 27.157

kasstroom uit financieringsactiviteiten
Veranderingen inleggelden leden
Opname/(aflossing) langlopende schulden

11

-/- 21

15.202

13.136

Opname/(aflossing) kortlopende
schulden aan financiële instellingen

-/- 4.956

Saldo kasstromen/mutatie liquide middelen
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-/- 11.030
10.257

2.085

269

-/- 1.592
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Geconsolideerde balans per 2 januari 2011
(bedragen x € 1.000)

Voor verwerking van het resultaat
Pagina

2 januari 2011

3 januari 2010

54

41.989

27.705

Materiële vaste activa

55

103.556

96.895

Financiële vaste activa

56

14.690

13.890

Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa

160.235

138.490

Vlottende activa
Voorraden

56

32.322

30.186

Vorderingen

56

51.844

42.018

Liquide middelen

56

6.104

5.835
90.270

78.039

250.505

216.529

Passiva
Groepsvermogen

57

95.061

93.055

Voorzieningen

57

10.937

7.044

Langlopende schulden

58

52.775

37.562

kortlopende schulden

58

91.732

78.868

250.505

216.529
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Toelichting algemeen
Verslagjaar

Het verslagjaar 2010 bestaat uit 52 weken en eindigt op
2 januari 2011.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met
Nederlands Recht en de stellige uitspraken in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad
voor de Jaarverslaggeving. Voor een specificatie van het
totaalresultaat verwijzen wij naar de toelichting op het eigen vermogen.

Grondslagen voor consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van Coop Nederland U.A. te
Arnhem en haar groepsmaatschappijen als vermeld in de
lijst van kapitaalbelangen op pagina 65 (hierna: ‘Coop’ of
‘de groep’), onder eliminatie van onderlinge verhoudingen
en transacties. De enkelvoudige winst- en verliesrekening
is opgesteld met inachtneming van artikel 2:402 BW.
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.

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. Een deel van leveringen van goederen
vindt rechtstreeks aan de afnemer plaats. De commerciële
aansturing, de contractvoorwaarden en de financiële afwikkeling verlopen via de groep. Om deze reden zijn de
daarop betrekking hebbende bedragen in de netto-omzet
begrepen.

Kostprijs van de omzet

De kostprijs van de omzet bevat de inkoopwaarde van de
geleverde goederen onder aftrek van de van leveranciers
respectievelijk de inkoopvereniging verkregen bonussen
en betalingskortingen.

Verkoopkosten

Dit betreffen de directe kosten verband houdend met de
activiteiten op gebied van verkoop, promotie en logistiek. De aan derden in rekening gebrachte bedragen voor
commerciële en logistieke dienstverlening zijn hierop in
mindering gebracht.

Algemene beheerkosten

Dit betreffen alle overige bedrijfskosten.

Overige bedrijfsopbrengsten

Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen

Netto-omzet

De kosten worden bepaald met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen 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.

Hieronder zijn begrepen de vergoedingen van leveranciers voor overslagactiviteiten (´cross-docking´), waarbij
de groep uitsluitend als intermediair tussen leveranciers
en afnemers fungeert alsmede huuropbrengsten van
onroerend goed en soortgelijke opbrengsten.

Afschrijvingen

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van
de verwachte economische levensduur en zijn in de winsten verliesrekening verwerkt onder de verkoop- en algemene beheerkosten. Op aanschaffingen in het verslagjaar
wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
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Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.

Resultaat deelnemingen

Resultaten van niet-geconsolideerde deelnemingen worden verantwoord overeenkomstig de nettovermogenswaardemethode. Voor zover niet tegen nettovermogenswaarde wordt gewaardeerd, betreft het resultaat de in het
verslagjaar ontvangen dividenden.

Segmentatie

Immateriële vaste activa
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. Voor acquisities die vergaand of geheel in de
groep geïntegreerd zijn, wordt deze ingeschat op vijf jaar.
De economische levensduur voor goodwill die betrekking
heeft op supermarktvestigingspunten is geschat op vijf tot
tien jaar. Indien sprake is van een duurzame bijzondere
waardevermindering vindt afwaardering plaats tot lagere
bedrijfswaarde.

De vennootschap is actief in één geografisch gebied
(Nederland) en één bedrijfssegment (foodretail). De diverse groepsonderdelen en retailformules 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.

Kosten van zelf- en door derden ontwikkelde software
wordt geactiveerd tegen kostprijs voorzover 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. Deze
wordt geschat op drie tot vijf jaar.

Grondslagen kasstroomoverzicht

Materiële vaste activa

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 vennootschapsbelastingen 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 opgenomen onder de kasstroom uit
investeringsactiviteiten.
De betaling van de aflossingen op langlopende en kortlopende schulden aan financiële instellingen zijn als kasstroom uit financieringsactiviteiten aangemerkt.

Waarderingsgrondslagen
Algemeen

Afschrijvingen geschieden lineair over de actuele waarde
respectievelijk verkrijgings- of vervaardigingsprijs, gebaseerd op de geschatte economische levensduur en rekeninghoudend met een eventuele residuwaarde. Over
de grondwaarde wordt niet afgeschreven. 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.

Indien niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
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Onroerende zaken worden gewaardeerd tegen de actuele waarde. Hierbij is de actuele waarde gebaseerd op
de vervangingswaarde, periodiek bepaald op basis van
taxaties van onafhankelijke deskundigen. Veranderingen
in de waarde die het gevolg zijn van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslag, worden na aftrek voor latente
belastingen ten gunste respectievelijk ten laste van de
herwaarderingsreserve gebracht. Overige materiële zaken
worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen.

Financiële vaste activa
Niet-geconsolideerde deelnemingen, waarop geen invloed
van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van noodzakelijke
waardeverminderingen.
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Verstrekte renteloze leningen aan supermarkten uit hoofde van acquisitievergoedingen en dergelijke zijn tegen
nominale waarde opgenomen, verminderd met de voorwaardelijk overeengekomen periodiek gelijke kwijtingen
(afhankelijk van de contractsduur van 5 tot 10 jaar), waar
nodig verminderd met noodzakelijk geachte voorzieningen.
De overige financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen
de nominale waarde dan wel duurzaam lagere waarde.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijzen dan wel lagere marktwaarde. Deze
waarderingswijze kan leiden tot ongerealiseerde prijsstijgingen. Gezien de hoge omloopsnelheid van de voorraden
is deze invloed van te verwaarlozen betekenis. Waar nodig
wordt rekening gehouden met afwaarderingen wegens incourantheid.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd op de nominale waarde,
voor zover nodig rekeninghoudend met mogelijke oninbaarheid.
Latente belastingvorderingen, ontstaan door tijdelijke
verschillen tussen de waardering in de jaarrekening en
de fiscale waardering, worden opgenomen indien en voor
zover in redelijkheid mag worden aangenomen dat de
vorderingen gerealiseerd zullen worden. Latente belastingvorderingen worden gesaldeerd met uitgestelde belastingverplichtingen binnen de fiscale eenheid. Per saldo
uitgestelde belastingvorderingen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van 17,5% (2009: idem) voor zover
betrekking hebbend op onroerende zaken en op basis van
het nominaal geldende belastingtarief voor overige posten
en zijn opgenomen onder de overlopende activa.

Voorzieningen
Pensioenen en VUT

Alle bestaande pensioenregelingen zijn verwerkt op
basis van RJ-271. De premies voor deze regelingen zijn in
de winst- en verliesrekening verantwoord. Indien en voorzover er onder RJ-271 nog activa uit hoofde van met het
overeengekomen ondernemingspensioenfonds voordelen respectievelijke verplichtingen bestaan worden deze

geactiveerd respectievelijk gepassiveerd. Waar saldering
is toegestaan worden deze bedragen netto verantwoord.
Nog te betalen respectievelijk te vorderen werkgeverspremies zijn verantwoord onder kortlopende passiva respectievelijk activa.
De opgenomen voorziening betreft toekomstige suppletie op VUT, opgenomen op basis van actuariële berekeningen, waarbij een rekenrente is toegepast van 5,5%.
Actuariële resultaten worden in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Latente belastingverplichtingen

Voor latente belastingverplichtingen, die voortvloeien uit
verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering
van activa en passiva, is een voorziening gevormd. De
voorziening wordt berekend tegen de contante waarde
van 17,5% (2009: idem) voor zover betrekking hebbend op
gebouwen en op basis van het nominaal geldende belastingtarief voor overige posten.

Overige voorzieningen en andere uitgestelde beloningen

Hieronder zijn opgenomen de voorziening voor groot onderhoud gebouwen en voorzieningen voor overige geschatte kosten samenhangend met specifiek aanwijsbare
verplichtingen en risico’s. Deze zijn ingeschat op de daarvoor in de toekomst waarschijnlijk verschuldigde bedragen.
De overige uitgestelde beloningen betreft de voorziening voor jubileumuitkeringen, opgenomen op basis van
actuariële berekeningen. Bij het bepalen van de jubileumvoorziening is rekening gehouden met blijfkansen en is
een rekenrente toegepast van 5,5%. Actuariële resultaten
worden in de winst- en verliesrekening verantwoord.

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. In 2010 is voor een totaal
bedrag van € 5,1 miljoen aan koopzegels uitgegeven, te
weten 102 miljoen koopzegels.
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Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
(bedragen in tabellen x € 1.000)

Netto-omzet
2010

2009

408.096

389.536

-/- 27.424

-/- 26.621

Totaal filialen omzet

380.672

362.915

Groothandelsomzet zelfstandigen

289.620

307.399

4.608

22.604

674.900

692.918

2010

2009

Huur onroerend goed derden

5.526

5.688

Bijdragen fee leden/afnemers

1.015

1.029

419

340

6.960

7.057

2010

2009

7.647

6.493

Consumentenomzet Coop filialen
Af: Omzetbelasting

Vleesverwerkingsomzet

Overige bedrijfsopbrengsten

Overige opbrengsten

Afschrijvingen

Afschrijving immateriële vaste activa
Afschrijving materiële vaste activa
Gerealiseerde herwaardering

50

15.372

13.184

-/- 526

-/- 827

22.493

18.850
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Accountantskosten

Onderzoek jaarrekening

2010

2009

115

115

Andere controle opdrachten

13

11

Overige adviesdiensten

13

85

141

211

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:
2010

2009

49.737

48.025

Sociale lasten

6.905

7.840

Pensioenlasten

3.753

3.176

60.395

59.041

Lonen en salarissen

Per 2 januari 2011 bedroeg het aantal personeelsleden 4.316 (ultimo 2009: 3.713).
Omgerekend op fulltime basis is ultimo 2010 het aantal personeelsleden 2.044 (ultimo 2009: 1.842).
Het gemiddeld aantal personeelsleden in 2010 op fulltime basis is per bedrijfsonderdeel als volgt:

Supermarkten (filialen)
Groothandel

2010

2009

1.456

1.335

300

302

Productiebedrijven

62

35

Centrale diensten

127

132

1.945

1.804
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Belastingen
De effectieve belastingdruk bedraagt 28,7% (2009: 26,9%). Verschillen ten opzichte van het nominale tarief voor de vennootschapsbelasting van 25,5% (2009: idem) worden primair veroorzaakt door het effect van correcties in de voorziening voor latente belastingverplichtingen (contante versus nominale waarde) fiscaal niet aftrekbare afschrijvingen ter zake van goodwill en fiscale faciliteiten.
De belastinglast is als volgt samengesteld:

Acute verplichting

2010

2009

-/- 2.133

2.107

3.154

76

1.021

2.183

Latente verplichting

52
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 2 januari 2011
(bedragen in tabellen x € 1.000)

Activa
Immateriële vaste activa
Goodwill

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
Boekwaarde aanvang verslagjaar

Software

Totaal 2010

40.852

8.233

49.085

-/- 18.912

-/- 2.467

-/- 21.380

21.940

5.765

27.705

Mutaties in verslagjaar:
Investeringen

19.817

2.114

21.931

-/- 6.211

-/- 1.436

-/- 7.692

Saldo mutaties

13.606

678

14.284

Aanschaffingswaarde

60.664

10.346

70.953

-/- 25.117

-/- 3.903

-/-29.020

35.546

6.443

41.989

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
Boekwaarde einde verslagjaar
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Materiële vaste activa
BedrijfsBedrijfsgebouwen
gebouwen
enen
-terreinen
-terreinen
Actuele waarde / aanschaffingswaarde

Andere
Andere

Materiële
Materiële

Totaal
2010

vastevaste
bedrijfsbedrijfs- vaste
vasteactiva
activa
middelen
middelen

in in
uitvoering
uitvoering

76.166

97.982

4.335

178.484

-/- 21.393

-/- 60.195

-

-/- 81.588

54.773

37.787

4.335

96.895

8.629

19.174

-/- 2.851

24.953

-

-

Cumulatieve afschrijvingen
en waardeverminderingen

Boekwaarde aanvang verslagjaar

Mutaties in verslagjaar:
Investeringen
Herwaardering

-

-

Desinvesteringen/ buitengebruikstellingen

-/- 2.243

-/-

677

-/- 2.920

Afschrijvingen en waardeverminderingen

-/- 2.885

-/- 12.487

-/- 15.372

3.501

6.011

-/- 2.851

6.661

82.553

117.330

1.484

201.367

-/- 24.278

-/- 73.532

-

-/- 97.810

58.274

43.798

1.484

103.556

Saldo mutaties
Actuele waarde / aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
en waardeverminderingen
Boekwaarde einde verslagjaar

Onder bedrijfsgebouwen en -terreinen zijn mede opgenomen de bouwkundige voorzieningen in huurpanden.
De geschatte economische levensduur is als volgt:
• gebouwen

30 jaar

• bouwkundige voorzieningen

10 jaar

• andere vaste bedrijfsmiddelen

5 tot 10 jaar

De samenstelling van de post bedrijfsgebouwen en -terreinen is als volgt:

Distributiecentra/kantoren/centrale slagerij

2010

2009

21.100

22.583

Detailhandelspanden eigen gebruik

18.146

15.817

Detailhandelspanden verhuurd aan afnemers

19.028

16.374

58.274

54.774

jaarverslag 2010

55

Financiële vaste activa
Niet-

Leningen u/g

Totaal
2010

geconsolideerde
deelnemingen
Boekwaarde aanvang verslagjaar

485

13.405

13.890

Mutaties in verslagjaar:
Acquisities/Verstrekkingen

47

3.971

4.018

Aflossingen/Verminderingen

-

-/- 3.233

-/- 3.233

Overige mutaties

-

15

15

47

754

800

532

14.158

14.690

Saldo mutaties
Boekwaarde einde verslagjaar

De post niet-geconsolideerde deelnemingen betreft de deelneming in de Coöperatieve Inkoopvereniging Superunie B.A. te Beesd.
Onder leningen u/g zijn opgenomen de aan ondernemers, waarmee Coop een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten, verstrekte rentedragende leningen. De rente is gebaseerd op de depositorente van de Europese Centrale Bank, verhoogd met een opslag.
Tevens zijn hieronder opgenomen de resterende hoofdsommen van aan supermarkten verstrekte renteloze leningen uit hoofde van
acquisitievergoedingen en dergelijke.
Voorraden
De voorraden bestaan hoofdzakelijk uit de bij de distributiecentra en winkelbedrijven aanwezige handelsgoederen.
Vorderingen

Handelsdebiteuren
Leningen u/g
Overige vorderingen en overlopende activa

De vorderingen hebben allen (naar verwachting) een kortere looptijd dan 1 jaar.
Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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2010

2009

21.483

22.985

7.824

6.025

22.537

13.008

51.844

42.018

Passiva
Groepsvermogen
Voor een toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige balans en winsten verliesrekening.
Voorzieningen
Latente

Overige

Totaal

belasting

voorzieningen

2010

256

3.456

3.332

7.044

-

3.339

1.986

5.325

Onttrekking

-/-14

-/- 184

-/- 1.234

-/- 1.432

Saldo mutaties

-/-14

3.155

752

3.893

242

6.611

4.084

10.937

Pensioenen

Stand aanvang verslagjaar
Mutaties in verslagjaar
Dotatie

Stand einde verslagjaar

Pensioenen
De bovenstaande voorziening voor pensioenen betreft de voorziening voor toekomstige suppletie op VUT.
Daarnaast zijn er binnen Coop Supermarkten meerdere pensioenregelingen. Medewerkers die vallen onder de CAO’s voor het
levensmiddelenbedrijf en slagers hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij de Stichting Co-op Pensioenfonds, een
aparte juridische entiteit, die tevens de prepensioen, de excedenten- en de vrijwillige aanvullende pensioenregeling uitvoert.
De pensioenregeling betreft een toegezegde pensioenregeling op basis van gematigd eindloon.
De pensioenverplichtingen inclusief de backserviceverplichtingen zijn volledig afgefinancierd. De pre-pensioenregeling betreft
een toegezegde pensioenregeling op basis van middelloon. De prepensioenregeling is met ingang van 2007 beëindigd voor
medewerkers die geboren zijn na 1949. Voor hen wordt de opbouw van pensioenrechten vanaf januari 2007 verhoogd door een
toename van het opbouwpercentage en een verlaging van de franchise. De excedentenpensioenregeling is een toegezegde bijdrageregeling (beschikbare premiestelsel). Aan de financiering van het pensioenfonds ligt een financieringsovereenkomst ten
grondslag, waarin de last voor de groep in beginsel is gemaximeerd. De bestaande branche VUT-regeling is per 1 januari 2004
beëindigd en kent een overgangsregeling naar de prepensioenregeling.
De financiële informatie van Stichting Co-op Pensioenfonds wordt opgesteld conform grondslagen van waardering en resultaatbepaling die afwijken van de door Coop gehanteerde grondslagen. Op basis van deze financiële informatie wordt de dekkingsgraad ultimo 2010 van het pensioenfonds ingeschat op 138% (2009: 145%). Het dekkingsoverschot ligt ruim boven de door de
Nederlandsche Bank gestelde minimumnorm van 105% en is ultimo 2010 gebaseerd op de meest recente levensverwachtingstabellen.
Medewerkers die vallen onder de CAO voor de groothandel in levensmiddelen en de CAO voor de groothandel in aardappelen,
groenten en fruit hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij de bedrijfstakpensioenfondsen Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen respectievelijk Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel, die tevens de prepensioenregelingen uitvoert. De VUT-regeling is per 1 januari 2001 beëindigd en kent
een overgangsregeling naar de prepensioenregeling. Daarnaast is er een aanvullende pensioenregeling die is ondergebracht
bij een verzekeraar, die tevens de excedentenregelingen uitvoert. De prepensioenregeling is met ingang van 2007 beëindigd
voor medewerkers die geboren zijn na 1949. Voor hen is de opbouw van pensioenrechten vanaf januari 2007 verhoogd door een
toename van het opbouwpercentage en een verlaging van de franchise.
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De toepassing van RJ-271 inzake personeelsbeloningen leidt voor alle hierboven beschreven regelingen niet tot opname
van enige vordering dan wel verplichting in de jaarrekening 2010. Alle hierboven beschreven regelingen kennen een
voorwaardelijke indexatie. Per balansdatum zijn geen materiële toezeggingen inzake toekomstige loonstijging gedaan
aan werknemers.

Overige voorzieningen
De overige voorzieningen hebben betrekking op de geschatte kosten samenhangend met specifiek aanwijsbare verplichtingen en risico’s, waaronder de voorziening voor groot onderhoud. Tevens is hieronder opgenomen de voorziening voor
overige uitgestelde beloningen. De overige voorzieningen zijn naar hun aard overwegend langlopend.
Langlopende schulden
De volgende opstelling geeft de resterende looptijd van de langlopende schulden. Afzonderlijk is vermeld tot welk bedrag
deze looptijd langer is dan vijf jaar.
2010
2009
Totaal

> 5 jaar

Totaal

> 5 jaar

Financiële instellingen

39.516

-

24.650

625

Kredietspaarrekening leden

12.867

12.867

12.531

12.531

392

-

381

-

52.775

12.867

37.562

13.156

Inleggeld leden

De schulden onder financiële instellingen zijn opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.
Aflossingsverplichtingen binnen 1 jaar na afloop van het verslagjaar zijn niet inbegrepen in de hierboven genoemde bedragen. Deze zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.
Op de bij financiële instellingen opgenomen leningen is de rente variabel. Gemiddeld bedroeg de rente in 2010 3,3%
(2009: 3,1%). Voor toelichting op gestelde zekerheden wordt verwezen naar het gestelde onder “Kredietverlening”.
De kredietspaarrekening leden betreft een duurzaam voorschot van de leden/afnemers op de geleverde goederen en
diensten. De verplichte storting bedraagt 5% van de jaarafname met een minimum van € 4.000 per vestigingspunt. Ter
volstorting geldt een verplichte spaarregeling van minimaal 1% per week van de gemiddelde afname. De rentevergoeding
bedraagt 3% boven de depositorente van de ECB.
De post “inleggeld leden” wordt gezien als langlopende schuld (voorheen eigen vermogen).
kortlopende schulden
2010

2009

Financiële instellingen

21.750

26.706

Handelscrediteuren

44.520

28.329

Schulden/leningen o/g leden

5.231

4.831

Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.222

2.549

Pensioenpremies
Zegelverplichtingen
Overige schulden
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318

539

2.843

2.810

14.848

13.104

91.732

78.868

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Huren

Van de aangegane huurverplichtingen met derden inzake
onroerend goed in eigen gebruik bedraagt de jaarhuur per
2 januari 2011 € 14,1 miljoen (2009: € 11,6 miljoen). De
resterende huurverplichtingen lopen van 1 jaar tot circa 10
jaar.
De jaarhuur van de door Coop aangegane huurverplichtingen voor winkelpanden in gebruik bij supermarktondernemers bedraagt € 4,7 miljoen (2009:
€ 3,3 miljoen) verdeeld over 51 contracten. De door Coop
gehuurde panden worden voor nagenoeg hetzelfde bedrag onderverhuurd aan leden/ondernemers. De resterende huurverplichtingen lopen van 1 jaar tot 10 jaar.

Leaseverplichtingen

De verplichtingen uit de afgesloten leasecontracten van in
gebruik zijnde vervoers- en overige bedrijfsmiddelen bedraagt voor de totaal resterende looptijd per balansdatum
€ 1,7 miljoen (2009: € 1,8 miljoen).

Fiscale eenheid

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

Kredietverlening

Met financiële instellingen zijn eind juni 2010 nieuwe kredietarrangementen afgesloten ten bedrage van € 95 miljoen (2009: € 82 miljoen). De faciliteiten bestaan uit korte
(rekening-courant krediet en kasgeldleningen), middellange en lange kredietlijnen. Als zekerheid hiervoor heeft
de vennootschap bepaalde materiële vaste activa door
een intercreditor overeenkomst ondersteund met hypothecaire zekerheden tot een bedrag van € 140 miljoen
hypothecair verbonden. Tevens is een aantal financiële
voorwaarden overeengekomen waarbij de groep dient te
voldoen aan financieringsratio’s op het gebied van schulddekking (netto bancaire schulden/bedrijfsresultaat voor
afschrijvingen) en een minimale eigen vermogen grens.
Per balansdatum voldoet de groep aan de gestelde ratio’s
en alle overige voorwaarden.

Garanties, borgstellingen en terugkoopverklaringen

In het kader van financiering van supermarktondernemingen hebben supermarktondernemers 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 € 12,4 miljoen (2009: € 11,5
miljoen) afgegeven, verdeeld over 74 contracten, waarbij
de waarde van voorraden en bedrijfsuitrusting als dekking
dient. Tevens zijn voor het nakomen van een aantal (huur)
verplichtingen voor een bedrag van € 1,5 miljoen (2009:
€ 1,4 miljoen) bankgaranties afgegeven.
Ter dekking van te verwachten aanspraken zijn voorzieningen getroffen.
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Enkelvoudige
jaarrekening
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Enkelvoudige winst- en verliesrekening
(bedragen x € 1.000)

2010

2009

2.824

6.224

Overige baten en lasten

-/- 292

-/- 300

Resultaat na belastingen

2.532

5.924

Winst uit deelnemingen na belastingen
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Enkelvoudige balans per 2 januari 2011
(bedragen x € 1.000)
Voor verwerking van het resultaat

2 januari 2011

3 januari 2010

97.922

95.624

4.165

-

102.087

95.624

Activa
Vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen

Passiva
eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Wettelijke reserve
Resultaat verslagjaar

6.330

6.858

86.198

80.273

2.532

5.924

95.060

93.055

392

381

6.635

2.187

102.087

95.624

Langlopende schulden
Inleggeld leden
kortlopende schulden
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Toelichting op de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening
(bedragen in tabellen x € 1.000)

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.
Financiële vaste activa
Dit betreft de deelneming in Coop Holding B.V. Het verloop van deze post is als volgt:
2010
Stand aanvang verslagjaar

95.624

Herwaardering bij deelneming

-/- 526

Resultaat deelneming

2.824

Stand einde verslagjaar

97.922

Vorderingen
Dit betreffen vrijwel volledig vorderingen op groepsmaatschappijen.
eigen Vermogen

Stand aanvang verslagjaar

Herwaarderings-

Wettelijke

Resultaat

Totaal

reserve

reserve

verslagjaar

2010

6.856

80.274

5.924

93.054

Mutaties in verslagjaar:
Resultaat verslagjaar

-

-

2.532

2.532

Herwaardering

-

-

-

-

Realisatie herwaardering

-/- 526

-

-

-/- 526

Totaalresultaat

-/- 526

-

2.532

2.006

-

5.924

-/- 5.924

-

6.330

86.198

2.532

95.060

Resultaatbestemming vorig verslagjaar
Stand einde verslagjaar

Langlopende schulden
De statutaire stortingsverplichting per lid bedraagt € 2.270. Ultimo 2010 waren er 173 aangesloten leden-ondernemers
(ultimo 2009: 162) en was het statutaire inleggeld volledig voldaan.
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Lijst van kapitaalbelangen
In de consolidatie zijn de volgende 100% deelnemingen begrepen:
Coop Holding 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
Bezoldiging van Directie en Bestuur
De bezoldiging van de statutaire directie is te herleiden tot één persoon. Om deze reden is gebruik gemaakt van de wettelijke vrijstelling voor het opnemen van gegevens daaromtrent.
De bezoldiging van statutaire bestuurders bedroeg € 0,1 miljoen (2009: idem).

Velp, 13 april 2011

Het Bestuur

De Directie

Th. van Gameren

F.R.G. Bosch RA

drs. N.F. Korswagen
prof. mr. R.C.J. Galle
J. Doornbos
mr. C.A. Jansen Verplanke
mr. C.G. Klomp
H.J. Schippers
E.B.M. van den Tillaart
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Overige gegevens
Statutaire bepalingen inzake bestemming van
het overschot (resultaat)

Ingevolge artikel 45, lid 1 van de statuten dient tenminste
25% van het resultaat te worden gereserveerd. Het Bestuur
kan een hogere reservering voorstellen.
Ingevolge artikel 45, lid 2 kan de Ledenraad, op voorstel van het Bestuur, aan andere delen van het resultaat
speciale bestemmingen geven.

Resultaat 2010

Door de Directie van Coop Holding B.V. is onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen vastgesteld dat het
volledige resultaat over 2010 toegevoegd wordt aan de algemene reserve van Coop Holding B.V. Op grond hiervan
dient het resultaat na belastingen van Coop Nederland
U.A. over 2010 ad € 2.532.000 aan de wettelijke reserve
toegevoegd te worden.
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Aan: Het Bestuur van Coop Nederland U.A.
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening
2010 van Coop Nederland U.A. te Velp gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 2 januari 2011 en de geconsolideerde en
enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2010 met de
toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het Bestuur

Het Bestuur van de Coöperatie is verantwoordelijk voor
het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor
het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW). Het Bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
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Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel
over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate
van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden
ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of
fouten.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van
Coop Nederland U.A. per 2 januari 2011 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of
krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden
wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover
wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek
2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b
tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens
vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals
vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Arnhem, 13 april 2011
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant
is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot
doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de coöperatie. Een
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid
van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de
coöperatie gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie
van het algehele beeld van de jaarrekening.

Ernst & Young Accountants LLP
w.g. R.H.W. Godschalk RA

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing
voor ons oordeel te bieden.
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Overige personalia
Per datum jaarverslag

Management team

De heer F.R.G. (Fred) Bosch RA, Algemeen directeur
De heer drs. H.J. (Herco) Boer MBA, Financieel directeur
De heer G.W. (Gerard) Koning, Commercieel directeur
De heer M.G.P. (Maarten) Ebben MBA, Directeur winkeloperatie
Vacature, Logistiek manager
De heer J.A.M. (John) Uffing, Manager vastgoed, projectontwikkeling en acquisitie
De heer G.W. (Gerard) Wegh, Hoofd personeel en organisatie

Ondernemingsraad

De heer A.P.W. Polman, Voorzitter
De heer M. Warners, Vice-voorzitter
De heer E. J. Pronk, Secretaris
Overige leden:
De heer E. Boenink
Mevrouw G.W. de Boer-Latooij
De heer F.L.M. Hanstede
Mevrouw N. van der Meer
De heer J.C. van Minnen
De heer A.J.G. Nuij
De heer J. van Rij
Mevrouw J.A. Rond
De heer G.P.G. ter Veld
Mevrouw S. Baas

Coöperatieraad en ereleden
Coöperatieraad

Mevrouw drs. M.S. Hamaker, Voorzitter
De heer G.B.R. Heister, Secretaris
Leden:
De heer W.A.J. Grevelink
Mevrouw I. Jaspers
Mevrouw A.M.E. Sodeike

Erelid

De heer T.J. Verheijen
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Ledenraad
Leden consumenten
2 januari 2011
Apeldoorn

Mevrouw W. Nagtegaal
Mevrouw W. Zwarteveen

Arnhem

De heer J.M. van den Berg
De heer R.A. Croqué
De heer R. Goos
Mevrouw B. Joosten
Mevrouw T. Peters
Mevrouw D. van Vlaanderen

Assendelft

Mevrouw H. Jetten-Mulder

Bemmel

Mevrouw J. Goossens
Mevrouw A. Rijcken-van Workum

Culemborg

Mevrouw T. de Jong-Vendrig
Mevrouw S. van der Vegte
Mevrouw R. de Wit

Didam

Mevrouw H.A.M. Brussen-Köpp
Mevrouw A. Clappers
Mevrouw J. Teunissen

Dieren

Nijmegen

Mevrouw C. Bronstijn
Mevrouw G. Eichelsheim
Mevrouw D. Wieringa

Rheden

Mevrouw D. Jurriens
De heer W. Kruithof

Ruurlo

Mevrouw W. Reindsen

Terborg

Mevrouw D. Arentsen-Rave
Mevrouw G.H. Bussink
Mevrouw J. Thuis-Verhey

Varsseveld

Mevrouw A. Saalmink

Velp

Mevrouw R. Madirsan-Scholten
Mevrouw M. van Zanten

Westzaan

Mevrouw E. van Heijningen
Mevrouw M. van der Made

Wijchen

Mevrouw B. Dam-Jansen
Mevrouw E. Peeters
Mevrouw G.M. de Zwart

Mevrouw A. van Thiel
Mevrouw K. van Thiel
Mevrouw M. Thonen
Mevrouw K. Tomas

Doesburg

Zelhem

Mevrouw Chr. Hermans-Trentelman
Mevrouw W. Karman
Mevrouw A. Pruntel
Mevrouw J.H.H. Wassing

Krommenie

Mevrouw G. ten Bokkel-Veldhorst

Zevenaar

Mevrouw G.M.Th. Raaymakers
Mevrouw D. Vink

Mevrouw P.J. Baartse-Buis
Mevrouw L. Scheffer-Brinkman
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Leden ondernemers
2 januari 2011
Aalden

De heer G. Weggen

Boekelo

De heer J. ter Wengel

Dalen

De heer R. Assen

Harkstede

De heer J. Bekkema

’s-Hertogenbosch
De heer J. Paanakker

Heukelum

De heer A.P.K. van Voorden

Kockengen

De heer R. Romijn

Nieuwveen

De heer R. Rehorst

Rijsenhout

De heer J. Dekker

Rotterdam

De heer C. Houtman

Schoonebeek

De heer J.H. Peters

Stavoren

De heer L. van der Werf

Vledder

De heer D.H. Simonides

Winsum (Friesland)
Mevrouw J. Tolsma
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Adressen
Coop Servicekantoor
Markweg 8
6883 JM Velp
Postbus 87
6880 AB Velp
T 026-7999666
F 026-7999600
www.coopsupermarkten.nl
www.coop.nl
www.supercoop.nl

Distributiecentra
Deventer

Solingenstraat 14 (Handelspark “De Weteringen”)
7421 ZT Deventer
Postbus 2059
7420 AB Deventer
Tel.: 0570-659000
Fax: 0570-659099

Peize

De Westerd 18
9321 AK Peize
Postbus 62
9320 AB Peize
Tel.: 050-5032370
Fax: 050-5034052

Monster

Havenstraat 51
2681 LC Monster
Postbus 94
2680 AB Monster
Tel.: 0174-282222
Fax: 0174-212246

Productiebedrijven/ProMessa
Dordrechtweg 31013
7418 CH Deventer
Postbus 159
7400 AD Deventer
Tel.: 0570-663300
Fax: 0570-663311
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Servicekantoor: Markweg 8, Postbus 87, 6880 AB Velp
Inschrijving Handelsregister onder nummer 9030417
Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland

www.coopsupermarkten.nl

