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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

120 jaar Coop Supermarkten
De afgelopen tien jaar is Coop vier keer in omvang toegenomen.
Maar één ding is bij de coöperatieve organisatie in al die tijd hetzelfde
gebleven; de klant is de baas. Klanten beslissen al 120 jaar mee over assortiment, aanbiedingen en acties. Dit maakt Coop Supermarkten met haar
ruim 200 winkels uniek in de Nederlandse supermarktwereld. De keten is
volstrekt onafhankelijk. Coop legt geen verantwoording af aan aandeelhouders, is geen familiebezit en is niet in handen van grote investeerders.
De enige aan wie verantwoording wordt afgelegd is de klant. Feitelijk zijn
de klanten hiermee de bazen van Coop Supermarkten. Dat deze formule
werkt, blijkt ook uit het succes van andere coöperaties wereldwijd. Niet
voor niets hebben de Verenigde Naties het jaar 2012 uitgeroepen tot het
Internationale Jaar van de Coöperatie.
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Voorwoord

Wat een jaar was 2011! Vooral in de laatste zes maanden verslechterden de economische vooruitzichten. Het
consumentenvertrouwen daalde, onder meer door de
negatieve berichtgeving over de euro- en schuldencrisis,
de dekkingsgraad van pensioenfondsen en de malaise
op de huizen- en vastgoedmarkt. Inmiddels is er in
Nederland officieel sprake van een recessie. Voortdurend
wordt er gesproken over maatschappij- en economiebrede bezuinigingen en hervormingen. Ondanks deze
negatieve economische ontwikkelingen werkten wij, met
succes, aan de verwezenlijking van onze groeiambities
en duurzaam winstherstel.

Aandacht voor vernieuwing
In 2011 breidden we het totaal aantal supermarkten onder
de vlag van CoopCompact, Coop of Supercoop met zeven
nieuwe winkels uit tot maar liefst 211. Daarnaast legden
we de focus op verbetering van commerciële slagkracht.
Bijvoorbeeld door voortdurend bezig te zijn met een eigentijds, ‘state of the art’ formuledesign, winkelontwerp,
productvernieuwing en –verduurzaming. Mooie voorbeelden daarvan, zoals de lancering van onze compleet
nieuwe lijn gesneden groenten, vindt u verderop in dit
jaarverslag.

Forse groei
Door de bovenstaande zaken en door het toevoegen
van een aantal nieuwe winkels in de loop van vorig jaar,
kende 2011 een omzetgroei die het vermelden meer dan
waard is. We realiseerden groei met dubbele cijfers: 11%.
De consumentenomzet van de drie Coop-formats steeg
tot een recordhoogte van € 869 miljoen. Bovendien nam
ons marktaandeel verder toe tot 2,6%. Op deze prestaties
zijn wij bijzonder trots.

Jubileum
Met een brede glimlach kijken we terug op het 120-jarig
bestaan van Coop. In alle media, van de nationale tele-
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visie tot en met sociale media is deze bijzondere mijlpaal
fantastisch uitgelicht. Het was niet te missen. Het jubileum was bovendien een prachtige gelegenheid om onze
unieke coöperatieve identiteit weer eens goed onder de
aandacht te brengen. Geen andere foodretailer heeft zo’n
stevig verankerde klantrelatie als Coop. Onze klanten zijn
immers onze leden. Voor hen, ondernemers en klanten,
zetten wij ons dagelijks in. Voortdurend zijn we met elkaar
in dialoog. Via digitale klantenpanels bijvoorbeeld, maar
ook met onze winkelcommissies en uiteindelijk met de
Ledenraad. Wie doet ons dat na?

Verantwoord en bewust
Samen met de leden doneerde Coop de afgelopen jaren
ruim € 634.000 aan diverse vooral nationale en lokale
goede doelen via het statiegelddonatieprogramma. Zo
tonen wij, samen met de leden, onze sterke maatschappelijke betrokkenheid. Coop Supermarkten stapte in 2011
volledig over op groene stroom en heeft een ambitieus
energiebesparingsprogramma. Trots zijn wij ook dat onze
inkopers bij Superunie alle omverpakkingen van eigen
merkartikelen voortaan van uitsluitend FSC-gecertificeerd
karton laten voorzien. En helemaal mooi vinden wij het
dat Coop Walraven in Nijmegen de primeur heeft met het
veroveren van de eerste Stimuleringsprijs Duurzaamheid,
een prijs die tweejaarlijks zal worden uitgereikt. Dat sluit
allemaal prima aan bij het thema van de Verenigde Naties

jaarverslag 2011

Vol energie
bouwen we door
aan ons mooie
coöperatieve huis
verbeterde eveneens en de financiële positie van Coop is
onverminderd gezond. Het eigen vermogen oversteeg
voor het eerst de mijlpaal van € 100 miljoen, terwijl de
solvabiliteit verbeterde tot meer dan 40%.

Een eigen positie

voor dit jaar, het Internationale Jaar van de Coöperaties.
Vrij vertaald luidt dat: “Coöperaties zorgen voor een betere wereld”. Dit thema past perfect bij onze organisatie,
en we zetten ons er dan ook actief voor in.

Spaaracties
Leuke spaaracties maken het winkelen bij Coop extra
aantrekkelijk. Een mooi voorbeeld uit 2011 was de Triqospaaractie. Tijdens deze actie spaarden onze klanten
voor de, in Amerika tot beste kinderspeelgoed van het
jaar 2010 bekroonde, Triqo bouwsteentjes. Ook gaven
we ruim 150.000 verrassingspakketten boordevol boodschappen weg ter ere van ons 120-jarig jubileum.

Meer winst
In 2011 steeg de netto-groepsomzet met 10% tot € 740
miljoen. Al onze bedrijfsonderdelen droegen positief bij
aan deze stijging. Door deze groei en een gehandhaafde
focus op kostenreductie en -beheersing, verbeterde het
bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen van Coop sterk tot
5,1% van de netto-omzet (€ 37,9 miljoen). Vorig jaar was
dat nog 4,1% (€ 28,5 miljoen). Het bedrijfsresultaat ná afschrijving steeg met € 7 miljoen eveneens fors tot € 12,5
miljoen, ofwel tot 1,7% van de netto-omzet (2010: 0,8%).
Door alle bovengenoemde ontwikkelingen herstelde
de netto-winst zich en steeg deze met € 4,6 miljoen tot
€ 7,1 miljoen. Een sterke verbetering dus. De kasstroom

Wij zijn dan ook van mening dat wij zeer goed zijn
gepositioneerd om, ten tijde van pittige marktomstandigheden en het huidige economische klimaat,
Coop Supermarkten succesvol uit te kunnen bouwen.
En dat in een supermarktlandschap dat steeds verder
consolideert en concentreert. Coop speelt al meer dan
120 jaar mee. Juist door onze unieke coöperatieve achtergrond hebben wij, in 2012 en daarna, een blijvende
rol. De basis hiervan is maatschappelijk verantwoord
ondernemerschap. Wij blijven voortdurend zoeken naar
groeikansen en bouwen verder aan ons toch al stevige
fundament.

Klaar voor de toekomst
Zo’n stevige positie veroveren lukt niet zomaar. Dat doen
en kunnen we niet alleen, maar uitsluitend samen met al
onze Coop-krachten. Ik ben bijzonder trots op hun inzet
en prestaties, iedere dag opnieuw. Wij hebben hart voor
medewerkers die hart voor de zaak hebben. En dat stralen
we ook uit. Wat is het daarom mooi om in dit bijzondere
jaar hoog binnen te komen in de verkiezing van Beste
Werkgever 2011. Dit resultaat biedt een fantastische basis
voor een fraaie toekomst.
Vol energie en vertrouwen bouwen wij daarom door aan
ons mooie coöperatieve huis!

Velp, 11 april 2012

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

2011

2010

2009

2008

20071)

Resultaten
Consumentenomzet Coop formats
869
785
780
Groei t.o.v. voorgaand jaar in %
10,7
0,9
3,9
Netto-omzet (eigen filialen)
419
381
363
Groei t.o.v. voorgaand jaar in %
10,0
5,0
3,7
			
Groothandelsomzet zelfstandigen
317
290
307
Groei t.o.v. voorgaand jaar in %
9,3
-/- 5,5
-/- 0,7

750
9,6
350
6,7

684
25,3				
328
24,2

310
9,2

284
16,4		

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen
37,9
28,0
28,4
26,4
In % van de netto-omzet
5,1
4,1
4,1
4,0
Bedrijfsresultaat
12,5
5,5
9,5
10,3
In % van de netto-omzet
1,7
0,8
1,4
1,6
		
5,3
2,8
6,7
5,2
Interest coverage ratio2)
		
Resultaat na belastingen3)
7,1
2,5
5,9
6,0
In % van de netto-omzet
1,0
0,4
0,9
0,9
In % van gemiddeld eigen vermogen
7,3
2,7
6,5
6,9

				

27,7
4,5
11,5
1,9
6,3
6,9
1,1
8,4

Vermogen
Eigen vermogen
100,5
95,1
93,1
88,4
Vreemd vermogen (incl. voorzieningen)
148,5
155,4
123,4
128,7
Solvabiliteit4)
40,4
38,0
43,0
40,7
				
Personeel
Personeelskosten
62,7
60,4
59,0
53,3
Aantal medewerk(st)ers jaarultimo
4.547
4.316
3.713
3.579
In full-time equivalenten jaarultimo
2.116
2.044
1.842
1.706
		
Cash flow/Investeringen
Cash flow5)
Netto investeringen6)
Afschrijvingen

84,5
123,1
40,7

50,6
3.672
1.710

32,6
31,5
25,5

25,0
44,0
22,5

24,8
26,7
18,9

22,1
16,8
16,1

23,0
28,9
16,2

33
4
55
63
56
211
32
243

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

Winkelaantallen
Supercoop filialen
Supercoop ondernemers
Coop filialen
Coop ondernemers
CoopCompact ondernemers
Totaal Coop formats
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 2011
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januari

februari

maart
Nieuwe Supercoop
’s-Heerenberg

Nieuwe Coop
Uithuizermeeden

Interne winkelwedstrijd (2010)
gewonnen door:
• CoopCompact Peters
uit Schoonebeek
• Coop Zevenaar
• Coop Tolsma uit Winsum
• Supercoop Amsterdam

Nieuwe Coop
Lemelerveld

8ste Coop winkel

Nieuwe Coop Zutphen

Relocatie Coop Oudheusden

Nijmegen geopend

Coop en klanten doneren
42.500 euro aan Unicef

Statiegeldactie
Coop Supermarkten
levert 23.250 euro
op voor
Dierenbescherming

2011
Nieuwe stap in MVO:
keuze voor groene stroom

Coop lanceert Amerikaanse
speelgoedhit en steunt hiermee Stichting Cliniclowns

Klanten en Coop doneren
19.500 euro aan Hoorn
van Afrika (giro 555)

Pink Ribbon ontvangt
38.000 euro van Coop
en haar klanten

Opening grootste
Supercoop van Nederland
in Spijkenisse

Coop Supermarkten
bij top 3 medewerkerstevredenheid supermarkten

Coop heeft primeur
met fruitbrood

Compleet nieuwe lijn
gesneden groenten

juli
8

augustus september
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april
Coop Supermarkten
timmert flink aan de
weg: 4 heropeningen

Heropening Supercoop
Vroomshoop
Volledige restyle en
uitbreiding Coop Ospel
Restyle CoopCompact
St. Jansklooster
Volledige restyle naar de
Coop-formule in Diever.

mei

juni

Coop pakt flink uit met
jubileum: viering 120 jaar
met 150.000
verrassingspakketten.

Opening nieuwe
Coop supermarkt
in Steenderen

Relocatie
CoopCompact Sellingen

Coop introduceert
eigen viswijzer

Coop Walraven in Nijmegen
wint als eerste supermarkt in
Nederland Duurzaamheidsprijs
‘Stimuleringsprijs
‘ Focus op duurzaamheid’

Relocatie Coop Ameide
Relocatie Coop Varsseveld

Astmafonds zeer
verheugd met donatie
van 29.750 euro

2012
Bio+ wint vakprijs ‘Merk met
grootste maatschappelijke
bijdrage’.
Nominatie beste
buurtsupermarkt van
Nederland voor CoopCompact
Oldengarm en Bedaf in
‘ landelijke supermarkt van
het jaar verkiezing’ .

Coop College: Coop start
met eigen opleidingshuis

Nieuwe Coop
Barneveld

Nieuwe CoopCompact
Angeren

Coop en klanten
doneren 32.500 euro
aan Stichting AAP

Opening twee nieuwe Coop
supermarkten in Hoogeveen
Aftrap Internationale jaar
van de coöperatie in New York
Coop start
met unieke campagne
‘de beste kerstboodschappen’

Uitbreiding assortiment
authentieke vleeswaren
met grilvarianten
Statiegeldactie Coop Supermarkten
levert 23.000 euro op
voor Stichting CliniClowns

oktober

november december
jaarverslag 2011
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Coop vestigingen

Supercoop
Coop
CoopCompact
Distributiecentrum
Centrale Slagerij
Servicekantoor
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Ondernemingsprofiel

Coop Supermarkten is een in Nederland opererende,
coöperatieve supermarktorganisatie, die als doel heeft
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 distributiecentra, twee (regionaal) voor houdbare artikelen en één
(landelijk) 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.

supermarktorganisaties (circa 30% van de Nederlandse
markt). Het kunnen stapelen van 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 ondernemers en in onze filialen,
op ons servicekantoor, in de distributiecentra en bij de
centrale slagerij. De sterke betrokkenheid en inzet van
onze medewerkers speelt hierin een cruciale rol. Met
onze coöperatieve structuur nemen wij in de Nederlandse
foodretail een unieke plaats in.
Coop heeft ruim 210 supermarkten onder de vlag van
CoopCompact, Coop en Supercoop. Hiervan wordt 40%
gerund als eigen filiaal en 60% door zelfstandig ondernemers. In 2011 behaalde Coop een consumentenomzet
van € 869 miljoen.

Winkelbestand
					
2011

2010

56

57

CoopCompact
Zelfstandigen

		

Coop		
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 doelgericht. 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 dertiental

Filialen

55

50

Zelfstandigen

63

61

118

111

Totaal

		
Supercoop		
33

31

4

5

Totaal

37

36

Totaal

211

204

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.

Koopzegel 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
De heer drs. N.F. Korswagen
De heer prof. mr. R.C.J. Galle
De heer J. Doornbos
Mevrouw mr. C.A. Jansen Verplanke
De heer mr. C.G. Klomp
De heer H.J. Schippers
De heer E.B.M. van den Tillaart

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
lid
lid
lid
lid
lid

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

Voorzitter
Vice-voorzitter
secretaris
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Directie
De heer F.R.G. Bosch RA
De heer drs. H.J. Boer MBA
De heer G.W. Koning
De heer M.G.P. Ebben MBA

algemeen directeur (statutair directeur)
financieel directeur
commercieel directeur
directeur winkeloperatie
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Bericht van het Bestuur
van Coop Nederland U.A.
2011 Groei voor Coop
In economisch opzicht heeft 2011 niet het herstel gebracht
waarop werd gehoopt. In veel winkelbranches was er dan
ook sprake van teruglopende omzetten. De levensmiddelenmarkt in Nederland kon zich nog positief onderscheiden met een marktgroei van 2,7%. Dat Coop zich
in deze situatie heeft kunnen onderscheiden met 11%
consumentenomzetgroei en een stijgend marktaandeel is
een bijzonder mooie prestatie.
Na de mijlpaal in 2010 met meer dan 200 winkels is er
in 2011 wederom gewerkt aan het uitbreiden van het
winkelbestand en zijn er inmiddels 211 Coop-winkels in
Nederland. Goed nieuws is er ook over het functioneren
van ons bedrijf in 2011. Ondanks de voortdurende prijsconcurrentie en promotiedruk, zijn we er het afgelopen
jaar in geslaagd om in de hele keten van onze supermarktorganisatie beter te presteren. Door inspanning van alle
medewerkers is de schaalvergroting goed opgevangen,
hetgeen tot uiting komt in de mooie cijfers die we in dit
jaarverslag kunnen laten zien.

De maatschappelijke rol van Coop
Ook in 2011 heeft Coop op diverse fronten invulling gegeven aan haar verantwoordelijkheid op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo steunden
we in 2011 wederom een belangrijk aantal (landelijke)
goede doelen door middel van een verdubbeling van de
statiegeldbijdrage van onze klanten. Ook zijn er in veel
gemeenten lokale acties, zoals sportevenementen en
spaaracties (onder andere voetbalplaatjes van lokale
clubs), met diverse instanties met succes uitgevoerd.
Een bijzondere actie betrof de introductie van het nieuwe
bouwspeelgoed Triqo’s. In samenwerking met enkele andere Superunieleden en de Stichting Cliniclowns is er tijdens deze actie veel geld opgehaald voor dit doel en zijn
diverse kinderafdelingen van ziekenhuizen bezocht.
Ook met betrekking tot het voeren van een verantwoord
assortiment is onze maatschappelijke rol steeds meer
zichtbaar. Zo won ons label Bio+, het biologische merk van
Coop Supermarkten, de verkiezing ‘Merk met de grootste
maatschappelijke bijdrage’. Deze award is onderdeel van
de verkiezing Merk van het Jaar 2011, een initiatief van de
Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI).
14

Deze prijs is niet alleen een compliment voor Bio+ en de
betrokken partijen, maar ook een aansporing voor Coop
om door te gaan op de ingeslagen duurzame weg. Op
het gebied van eigen merkproducten wordt uitsluitend
gebruik gemaakt van FSC-gecertificeerde verpakkingen.
Dat wil zeggen dat de verpakkingen waarin de individuele producten worden verpakt, gemaakt zijn van papier
afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. Dit in navolging van alle verpakkingen van de zuivelproducten
van ons huismerk, die al sinds 2010 gemaakt worden van
FSC-papier.
Onze coöperatieve identiteit staat of valt met de participatie van onze leden. Die participatie bouwen we vooral
uit door activiteiten rond het thema: “Bij Coop bent u de
baas”. We maken bijvoorbeeld op grote schaal gebruik
van ons nieuwe inspraakplatform, de zogenaamde digitale klantenpanels, waarin onze leden hun mening kunnen geven. Het Bestuur onderzoekt of er nog verdere
modernisering van onze coöperatieve structuur mogelijk
is en oriënteert zich daarbij eveneens op andere, binnenen buitenlandse coöperaties. De ledenparticipatie is ook
onderwerp van gesprek op het Forum Coöperatieve
Ondernemingen (FCO), een overlegorgaan van grotere
coöperaties, waar Coop aan deelneemt.
Niet alleen klanttevredenheid is belangrijk. Ook als het
gaat om medewerkerstevredenheid ziet Coop een grote
rol voor zichzelf weggelegd. Het gaf daarom buitengewoon veel voldoening om te vernemen, dat Coop
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De prestaties over
2012 zien wij met
vertrouwen tegemoet
2012 en de vooruitzichten
Het jaar 2012 is gestart met een historisch laag
consumentenvertrouwen in Nederland. Met het bekend
worden van de laatste economische kwartaalcijfers uit
2011 blijkt er wederom sprake van een officiële recessie.
Gedurende twee opeenvolgende kwartalen had de gehele
Nederlandse economie een negatieve economische groei.

Supermarkten in een extern onderzoek naar medewerkerstevredenheid in de top drie van “beste werkgevers 2011”
van de supermarkten in Nederland is geëindigd.

Onze organisatie
Ook in 2011 vond de voor- en najaarsvergadering met
de Ledenraad plaats. In de voorjaarsvergadering is de
jaarrekening 2010 besproken en goedgekeurd. Tevens
is daarin de benoeming van de nieuwe accountant,
PwC, bekrachtigd. Ook was er aandacht voor ons
120-jarig bestaan. De ruim 200 winkels van Coop Supermarkten hebben dit jubileum samen met de klanten gevierd, met een grootschalige pakkettenactie,
lokale activiteiten en veel online acties. In de najaarsvergadering stemde de Ledenraadvergadering in met
de herbenoeming van twee aftredende bestuursleden,
mevrouw Jansen Verplanke en de heer Van den Tillaart. Er werd afscheid genomen van de heer Greveling,
gewaardeerd lid van de Coöperatieraad. Ook stemden de
ledenraadsleden in met een wijziging van onze statuten
en het huishoudelijk reglement als gevolg van de op te
richten Detaillistenvereniging Coop Nederland.
Beide Ledenraadvergaderingen zijn goed bezocht en
zijn in 2011 voorzien van inbreng van actuele thema’s
die spelen bij Coop. Zo heeft Unicef toegelicht wat er in
Burkina Faso is gerealiseerd met onze statiegelddonaties.
Coop laat daarmee zien dat het als moderne coöperatie
met inzet van haar leden, zowel in de winkel als bij
maatschappelijke projecten, een bijdrage levert.

De verwachting is dat ook 2012 een marktsituatie laat
zien waarin de prijs een belangrijk element blijft bij de
aankoop van de dagelijkse boodschappen. Een duidelijk waarneembare trend is echter ook dat consumenten
het meer en meer waarderen dat Coop, mede vanuit haar
coöperatieve achtergrond, helderheid geeft over de aard
en oorsprong van producten. In een jaar van verdere bezuinigingen en een laag consumentenvertrouwen zijn er
nog voldoende mogelijkheden om ons eigen beleid in te
vullen.
De Verenigde Naties heeft het jaar 2012 uitgeroepen tot
het Internationale Jaar van de Coöperatie. Een bijzonder
feit dat Coop dit jaar met een nieuw eigen consumentenmagazine viert en deelt met alle 780.000 leden. De VN
gaf het Jaar van de Coöperaties het volgende motto mee:
“Coöperatieve ondernemingen bouwen een betere wereld”. Coop is ook in 2012 van plan haar aandeel hierin
te leveren.
Het Bestuur van Coop Nederland U.A. is bijzonder trots op
de inzet van alle medewerkers, winkelcommissieleden,
ledenraadsleden en coöperatieraadsleden in 2011. Vooruitkijkend zal het gezamenlijk vormgeven aan het succes
van Coop in 2012 wederom een prestatie vergen die alleen met coöperatieve krachten ingevuld kan worden. Wij
zien die prestatie met vertrouwen tegemoet.
Velp, 11 april 2012
Namens het Bestuur,
Theo van Gameren
Voorzitter
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Bericht van de raad
van Commissarissen
van Coop Holding B.V.

2011 Marktontwikkelingen
In de eerste helft van 2011 leek er in Nederland nog een
pril economisch herstel te gloren. Na de zomer bleek
deze opleving slechts van korte duur geweest te zijn. Op
Europese schaal was er veel onzekerheid over de toekomst van de euro als munt en de schulden van enkele
lidstaten van de Europese Unie. De effecten van deze onrust op de Nederlandse markt en in het bijzonder de food
retail waren in 2011 gelukkig gering. De totale marktomzet
steeg voornamelijk door prijsverhogingen die voortkomen uit grondstofprijsstijgingen. Het aantal klantbezoeken steeg ook licht, wat per saldo leidde tot een kleine
marktgroei van 2,7%.
De Nederlandse food retail stond ook in 2011 in het teken
van het ombouwen van vele supermarkten vanwege formulewisselingen. Bijvoorbeeld het “verdwijnen” van Super de Boer (300 winkels), waarvan er de afgelopen twee
jaar 24 winkels onder de Coop vlag verder gingen. De consolidatieslag is zeker niet ten einde. Eind november werd
aangekondigd dat ook C1000 (ruim 400 winkels en circa
12,5% marktaandeel) in het voorjaar van 2012 officieel
van eigenaar gaat wisselen.

Resultaat en winstgevendheid Coop
Bij Coop stonden ook in 2011 investeringen in prijspositionering, kostenreductie en groei centraal. Gezonde groei,
zowel autonoom als door acquisities, is als strategisch
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speerpunt een belangrijke pijler onder ons bedrijf. We zijn
blij dat we kunnen constateren dat na de aanloopfase van
deze groei, het jaar 2011 kan worden bestempeld als het
jaar van de duidelijke opwaartse verbeteringen.
Coop Supermarkten heeft in 2011, met een consumentenomzetgroei van 11%, van € 785 miljoen naar € 869
miljoen, haar marktpositie verbeterd. De omzetgroei van
zowel de eigen filialen als van de ondernemers vormde
hiervoor een belangrijke basis. Omzet als motor voor
groei, samen met een strak prijs-, marge- en kostenbeleid
is beloond met een goede resultaatontwikkeling in 2011.
Het operationele resultaat (resultaat voor belasting en afschrijvingen) is verder gestegen naar bijna € 38 miljoen
(5,1% van de netto-omzet). De netto-winst komt uit op
€ 7,1 miljoen en verbetert met € 4,6 miljoen ten opzichte
van 2010. Deze positieve ontwikkeling wordt in het financiële verslag door de Directie in detail toegelicht.
In 2011 rondden we de overname en implementatie van
24 aangekochte winkels succesvol af. Coop bouwt verder aan de formatontwikkeling. Dit werd zichtbaar in
twee nieuwe Supercoop-winkels in ’s-Heerenberg en
Spijkenisse. Ook hebben vele commerciële activiteiten in 2011 laten zien hoe Coop zich als consumentencoöperatie weet te onderscheiden. De prestaties in alle
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Coop-geledingen laten zien dat de ingezette koers met
scherpere en onderscheidende Coop-formats, een goede
samenwerking met diverse belanghebbenden, een gezonde omzetgroei en het blijven investeren in een betere
operatie, zich uitbetalen.

• Selectie en benoeming van de accountant
• Investeringen in het algemeen en specifiek de 		
goodwill op overnames en het project automatisch
beleveren van winkels
• Toezicht op de onderneming en de
juridische structuur

Toezicht
De Raad heeft in 2011 zes keer overleg gehad en besteedde één dag aan winkelbezoeken. In de reguliere overleggen kwamen de volgende punten uitgebreid aan de orde:
• De voortgang van de realisatie van het Strategisch
plan 2010 - 2012 op onder meer de volgende
onderdelen:
- Personeelsbeleidsplan
- Nieuwe formatontwikkelingen Coop
- ICT-ontwikkelingen
- Coop clicks: e-commerce en m-commercebeleid
- Logistieke infrastructuur
• Een regelmatige terugkoppeling door de
Audit Commissie over bevindingen uit:
- De financiële ontwikkeling ten opzichte van het
		 voorgaande jaar en de begroting, alsmede de uit		 werking daarvan op de bedrijfseconomische ratio’s
- De financiering van Coop en de daarmee
		 samenhangende governance eisen
- De begroting 2012 en uitbegroting 2011
- De fiscale positie van Coop
- De debiteurenontwikkelingen
- Een benchmark van de food retailmarkt 2010

De Raad evalueerde, zoals ieder jaar en buiten aanwezigheid van de Directie, haar eigen functioneren. Daarbij
besteedden we aandacht aan zowel het eigen functioneren als het functioneren van de afzonderlijke directieleden, de Directie als geheel en 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 Vicevoorzitter in 2011 tweemaal overleg met
het Bestuur van de Ondernemingsraad.
Volgens rooster waren in november aftredend en herbenoembaar: mevrouw C. Jansen Verplanke en de heer R.
van den Tillaart. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft positief ingestemd met beide voorgestelde herbenoemingen voor een periode van vier 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.

jaarverslag 2011
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Jaarrekening
De jaarrekening over 2011 is door het Bestuur van de
Coöperatie en de Raad van Commissarissen besproken
met de Directie en de per boekjaar 2011 aangestelde
accountant PwC. Tijdens deze bespreking zijn de bevindingen over het algemene beeld van de administratie
en de interne controle besproken. PwC heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven zoals opgenomen
op pagina 66 en 67.
Het voorstel van de Directie om het resultaat over 2011
toe te voegen aan de algemene reserves van Coop Holding B.V. heeft onze instemming.
Aan de Ledenraadvergadering wordt voorgesteld om
het Bestuur te machtigen om, na vaststelling van de jaarrekening 2011 van Coop Nederland U.A., de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders te verzoeken:

• de jaarrekening 2011 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 Raad spreekt naar zowel Directie als naar alle medewerkers van Coop veel dank uit voor hun goede inzet. Met
de behaalde bedrijfsresultaten is 2011 positief afgesloten met een, in absolute zin, historische mijlpaal in ons
120-jarige bestaan. Met deze resultaten is een stevig fundament aanwezig voor de realisatie van onze strategie en
de verdere uitbouw van Coop in de komende periode.
Velp, 11 april 2012
Namens de Raad van Commissarissen,
Nico Korswagen
Voorzitter
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Verslag van de Directie
Hoofdlijnen 2011

• Viering 120-jarig jubileum met 150.000 verrassingspakketten
• Groei consumentenleden naar 780.000
• € 869 miljoen consumentenomzet CoopCompact, Coop en Supercoop
• 11% groei netto-consumentenomzet ten opzichte van 2010
• Autonome omzetontwikkeling volgt marktgroei
• Verdere groei marktaandeel Coop met + 0,1% naar 2,6%
• Omzet Coop-groep bedraagt € 740 miljoen; 10% groei ten opzichte van 2010
• Operationeel resultaat van bijna € 38 miljoen verbetert procentueel met 1% naar 5,1%
van de netto-omzet
• Sterke verbetering netto-resultaat naar € 7,1 miljoen (2010: € 2,5 miljoen)
• Onverminderd sterke kasstroom
• Groei met zeven winkels mede door acquisitieresultaten
• 30 winkels gerestyled in moderne oranje/rode uitstraling
• Totale verkoopvloeroppervlakte Coop-winkels stijgt met 5% naar 147.500 m2
• Succesvolle promoties waaronder de Triqo’s
• Invulling ‘Bij Coop bent u de baas’ door digitale klantenpanels en actieve inbreng leden
• Ondersteuning goede doelen via statiegelddonaties en giften
• Uitbouwen maatschappelijk verantwoord ondernemen
• Groei als werkgever naar ruim 4.500 Coop-collega’s (+5%)

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

Consumententrends

De consument doet een groter deel van de aankopen in de
supermarkt. Speciaalzaken staan nog steeds onder druk
en de consument besteedt minder buitenshuis, mede als
gevolg van de economische ontwikkeling.
De markt staat bol van de negatieve signalen:
• Armoede neemt toe
• De arbeidsmarkt staat onder druk
• De huizenmarkt zit op slot
• Er is onzekerheid over pensioenen
• Eurozone problemen die de media overspoelen

Mede door economische ontwikkelingen zien wij dat
consumenten in toenemende mate reageren op prijspromoties. De promotiekopende consument is de minst
loyale consument. De promotiedruk neemt al vier jaar op rij
toe. Daarnaast is de factor prijs als keuzecriterium voor een
winkel nog steeds erg belangrijk.
Het gebruik van social media is niet meer weg te denken in
de samenleving. Het nuttige gebruik van social media bij
de aankoop van levensmiddelen is nog beperkt. Maar als
communicatietool zijn social media een steeds belangrijker medium.
Online verkopen nemen in diverse non-food kanalen een
enorme vlucht en kunnen oplopen tot 50% van de bestedingen. In food is dit aandeel nog maar 0,5%, maar wel
groeiend. Maar omdat consumenten de intentie hebben
en via andere kanalen wennen aan het doen van online
aankopen, is dit een trend die in de nabije toekomst niet
vergeten mag worden.

Per saldo bereikte het consumentenvertrouwen in 2011
een dieptepunt. In de levensmiddelenmarkt blijft de consument meer besteden. De markt groeide met 2,7%. Op
zich is dat een prima ontwikkeling. Feit is wel dat in 2011
de groeiende inkoopprijzen langzaam maar zeker in de verkoopprijzen zijn doorberekend. Hierdoor is de groei in de
markt voor een belangrijk deel toe te schrijven aan prijsontwikkeling en was de volumegroei marginaal.
Eind 2011 waren de meeste formules klaar met hun ombouwprogramma’s. Vrijwel geheel Nederland kreeg in
economische roerige tijden in een relatief kort tijdsbestek
te maken met winkels die wisselden van formule. De heroriëntatie die hierop volgde is nog niet tot rust gekomen.
Kooppatronen hebben zich gewijzigd. Consumenten bezoeken steeds meer verschillende formules om hun boodschappen te doen. Deze trend, die al een aantal jaren waarneembaar was, zet door.
In de tweede helft van 2011 werd bekend dat de in marktaandeel tweede partij in de markt verkocht wordt. Dit zal
opnieuw een grote verandering teweegbrengen in het supermarktlandschap. Verwacht wordt dat 2012 hierdoor opnieuw een jaar van grote verandering zal zijn.

Maatschappelijke onderwerpen krijgen een steeds belangrijkere plaats in het supermarktlandschap. Verschillende
onderwerpen ontgroeien het stadium van kleinschaligheid
en hobbyisme en nemen serieuze vormen aan. Denk hierbij
aan Fairtrade, diervriendelijker geproduceerd vlees en ons
eigen Bio+ merk.

Ontwikkeling marktaandeel
Coop Supermarkten is erin geslaagd haar marktpositie in
2011 te verbeteren. Het marktaandeel over 2011 is 2,6%,
een stijging van 0,1% ten opzichte van 2010.

Inkoop
Dankzij het lidmaatschap van de inkooporganisatie
Superunie is onze inkooppositie gewaarborgd. De missie
van Superunie is het inkopen van goederen en diensten
met de beste prijs/kwaliteitverhouding. Superunie koopt
in bij de bron en is altijd op zoek naar alternatieven waarbij
het beste alternatief wordt beloond. Ondanks de diversiteit
onder de leden, opereert Superunie als een eenheid.
Superunie zorgt, namens haar leden, 13 supermarktorganisaties in Nederland, voor de inkoop van de dagelijkse
boodschappen van een belangrijk deel van de Nederlandse bevolking. De organisatie bedient een markt van 1.700
supermarkten en heeft daarmee een marktaandeel van
bijna 30%.
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De internationale samenwerking van Superunie met EMD
(European Marketing Distribution) begint steeds meer haar
vruchten af te werpen. Naast de grote internationale projecten op zowel A-merken als eigen merken leiden de bilaterale contacten met partners zoals de Franse Group Casino
en EMD tot steeds betere resultaten.

Door deze ontwikkelingen, in combinatie met de sluiting
van een aantal kleine winkels, is het gemiddelde aantal
meters verkoopvloeroppervlakte (vvo) per vestiging gestegen van 684 m2 naar 733 m2. De totale verkoopvloeroppervlakte is met 5% gestegen naar 147.500 m2.

BVO/VVO Coop formules ultimo 2011
1.800

Acquisitie en projectontwikkeling
Het realiseren van omzetgroei is één van de pijlers onder
het strategisch plan van Coop Supermarkten. Evenals in
voorgaande jaren is Coop er dit jaar in geslaagd om hier
een succesvolle invulling aan te geven, waardoor het totaal
aantal vestigingen binnen de Coop-formats per eind 2011
is opgelopen naar 211. Los van deze groei door het
verwerven van nieuwe vestigingen is er ook een groot aantal supermarkten in oppervlakte uitgebreid en is een aantal
vestigingen gereloceerd.
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Logistiek
Als het gaat om, voor Coop, compleet nieuwe vestigingen zijn dit met name de winkels die van Super de Boer
zijn overgenomen. Het betreft hier filialen in Barneveld,
Zutphen en twee vestigingen in Hoogeveen. Daarnaast heeft een aantal Super de Boer ondernemers
in 2011 de overstap gemaakt naar de Coop formule. Namelijk: Wieleman te Nijmegen, Verstraete te
Uithuizermeeden, Neppelenbroek te Lemelerveld en Aalderink te Steenderen. Daarnaast is de Super de Boer-vestiging
te Angeren omgebouwd naar Coop en is de winkel overgenomen door Lamers uit Huissen.
Tevens heeft Coop in dit najaar een nieuwe Supercoopvestiging geopend in Spijkenisse. Het betreft hier een compleet nieuwe ontwikkeling van maar liefst 2.400 m2 brutovloer oppervlakte (BVO) in het stadshart van Spijkenisse,
voorzien van vier lagen parkeerdek voor zo’n 300 auto’s.

Afgelopen jaar stond vooral in het teken van het efficiënt faciliteren van de forse volumegroei. Op de distributiecentra
zijn diverse colli-records gebroken waarbij de service richting winkels op hetzelfde hoge niveau is gebleven. Onze
logistieke organisatie heeft de volumegroei vrijwel vlekkeloos geabsorbeerd in de bestaande processen en geeft
daarmee uitstekende invulling aan de excellente operatie.
De productiviteit in onze distributiecentra is in 2011 wederom verbeterd. Door het voortdurend zoeken naar kansen op de werkvloer in combinatie met automatiseringsverbeteringen, is het gelukt om onze logistieke processen
efficiënter in te richten.
Deze stijging van productiviteit heeft de loonkostenontwikkeling voor een groot deel gecompenseerd. In 2011
zijn we verder gegaan met route-optimalisaties en is voor

Relocaties van bestaande winkels naar compleet nieuwe
vestigingen betroffen winkels in Oudheusden, Ameide,
’s-Heerenberg, Varsseveld en Sellingen. In vrijwel alle gevallen ging het om een relocatie waarbij het aantal vierkante meters verkoopvloeroppervlakte werd verdubbeld.
Er is ook een kwaliteitsslag gemaakt in een aantal winkels door een uitbreiding te realiseren van de bestaande
vestiging door extra meters verkoopvloeroppervlakte toe
te voegen. Deze uitbreidingen hebben plaatsgevonden in
twee vestigingen aan respectievelijk de Prins Hendrikstraat
en Ursulaland in Den Haag en in winkels in Ospel, Dieren,
Lunteren, Utrecht en Vledder.
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verschillende winkels het aantal uitlevermomenten teruggebracht. Gevolgen hiervan zijn minder brandstofverbruik
en een hoge beladingsgraad van onze vrachtwagens. Het
efficiënter inzetten van materieel heeft de kostendruk ten
gevolge van hogere dieselprijzen grotendeels opgevangen.
De servicegraad van onze logistiek is constant op of boven
98% gebleven. Dit komt door het scherp monitoren van
ons klantengedrag en het alert reageren op de veranderende vraag.

Automatisering
Het jaar 2011 stond vooral in het teken van een betere geautomatiseerde ondersteuning van de winkelprocessen.
Het project waarbij alle formulewinkels voorzien zijn van
nieuwe kassa’s, is succesvol afgerond. Hiermee is een
stevige basis gelegd voor de ondersteuning van extra commerciële mogelijkheden en technieken.
Ook zijn belangrijke stappen gezet met betrekking tot de
introductie van het automatisch beleveren van winkels,
het zogenaamde replenishment. Hiermee krijgt de winkel
ondersteuning bij het bestellen met een geautomatiseerd
besteladvies, gebaseerd op onder andere de aanwezige
voorraad en de voorspelde vraag van een artikel.
Na een grondige verkenning van de markt is gekozen om
in 2012 te starten met een goed in ons IT-landschap passende module voor het ondersteunen van de winkels bij
het maken van de bestellingen. Dit pakket wordt al succesvol gebruikt door retailers buiten Nederland. Coop krijgt
de primeur om de module als eerste bedrijf in Nederland
in te gaan voeren.
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Als voorbereiding op het geautomatiseerd bestellen is bij
twee winkels een voorraadmanagementsysteem, op basis
van een gesloten goederenstroom, geïntroduceerd. Hiermee worden alle voorraadbewegingen bijgehouden, zodat
op elk moment bekend is welke voorraad van elk artikel in
de winkel aanwezig is. Deze voorraadregistratie zal onderdeel worden van de implementatie en de nieuwe werkwijze
die gepaard gaat met de invoering van winkelreplenishment. Doel is om de registratie, na een succesvolle proef in
2012, in het jaar 2013 verder uit te rollen.

ler inzicht in de bedrijfsvoering en de prestaties van de
winkels. Om de ondersteuning van de gebruikers te kunnen
waarborgen en nieuwe mogelijkheden te kunnen benutten is een aantal grote upgrade projecten succesvol uitgevoerd. De totale bedrijfsautomatisering van Coop inclusief
ons datawarehousesysteem is gemigreerd naar de nieuwste softwareversie. Op het gebied van de infrastructuur
is verder geïnvesteerd in voorzieningen bij calamiteiten
en zijn voorbereidingen getroffen ter vervanging van de
primaire infrastructuur bij ons productiebedrijf.

Voor het servicekantoor is verder geïnvesteerd in het op
intuïtieve en snelle wijze beschikbaar stellen van managementinformatie. Hierdoor krijgen we een beter en snel-

Kortom, ook in 2011 heeft Coop verder gebouwd aan de
modernisering en optimale ondersteuning voor onze bedrijfsprocessen met behulp van ICT.
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Positionering winkels
Positionering:
buurtsupermarkt
Aantal winkels:
56
Verkoopvloeroppervlakte:
van 300 m² tot 600 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. De formule richt zich
voornamelijk op de gemaksconsument en heeft een buurtverzorgende functie.

Positionering:
service supermarkt
Aantal winkels:
118
Verkoopvloeroppervlakte:
van 600 m² tot 1.500 m²

Assortiment:
De winkels voeren een compleet assortiment in zowel vers
als kruidenierswaren. Het totale assortiment bestaat uit
circa 15.000 artikelen met het accent op versproducten. De
Coop supermarkten hebben een eigentijdse, frisse, kwalitatieve en heldere uitstraling.

Positionering:
no nonsense prijsen versformule
Aantal winkels:
37
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.

Formule ontwikkeling:
Eind 2010 startte Coop
Supermarkten
met
een
experiment met Supercoop.
In 2011 zijn er uiteindelijk
drie Supercoop-winkels ingericht volgens de laatste
inzichten op het gebied van
assortiment, prijs, styling en
lay-out. Deze ontwikkeling wordt nog gezien als experimenteel. Hierbij wordt kennis opgedaan voor toekomstige toepassing in andere winkels.

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;
• een frisse hypermoderne lay-out, passend bij de huisstijl;		
veel lage stellingen, waardoor overzicht ontstaat voor
de klant

jaarverslag 2011

25

Prijzen en nominaties

Interne winkelwedstrijd

Ook in 2011 is Coop Supermarkten diverse keren
genomineerd en in de prijzen gevallen.

Beste werkgevers 2011
Coop nam in 2011 deel aan het grootste externe en
objectieve onderzoek in Nederland georganiseerd door
Effectory. Coop Supermarkten is in deze eerste meting in
de top drie van “beste werkgevers 2011” van de supermarkten in Nederland uitgekomen. Vooral op collegialiteit,
werkzaamheden en algemene tevredenheid werd bovengemiddeld gescoord. De resultaten uit dit onderzoek worden intern gedeeld en benut om de klant- en medewerkerstevredenheid verder te verbeteren.

In 2011 hebben de 211 winkels van Coop Supermarkten
tijdens een interne winkelwedstrijd gestreden om de titel
‘Beste (Super)Coop-winkel’. In januari werden de volgende winnaars bekend gemaakt.
• Supercoop Hoofddorp
• Coop Varsseveld (beste filiaal)
• Coop Assen in Dalen (beste zelfstandige Coop)
• CoopCompact Oldengarm in Coevorden
Met de interne winkelcompetitie willen we de algehele
kwaliteit van de winkels en van de totale organisatie naar
een nog hoger niveau tillen. De winkels worden beoordeeld door zowel een interne als externe jury.

Supermarkt van het Jaar verkiezing

Assortimenten

Op 27 maart zijn de winnaars van de landelijke
Supermarkt van het Jaar verkiezing bekend gemaakt.
CoopCompact Oldengarm is uitgeroepen tot de beste
buurtsupermarkt van Nederland. CoopCompact Van
Bedaf heeft de derde prijs ontvangen. Een resultaat waar
we enorm trots op zijn.

Het in 2010 gestarte project om door middel van een integrale aanpak de versperformance te verbeteren is in 2011
succesvol gebleken. Door een betere invulling van het assortiment is de omzet in alle groepen minimaal gelijk gebleven, maar is de derving fors gereduceerd.

Stimuleringsprijs Focus op Duurzaamheid
In juni 2011 is voor de eerste keer in de Nederlandse food retail een prijs toegekend op het gebied van
duurzaamheid:
• Coop Walraven in Nijmegen wint als eerste supermarkt
in Nederland ‘De Stimuleringsprijs Focus op
Duurzaamheid’.
• Ondernemersechtpaar Tolsma van de Coop in Winsum
won de eerste prijs op het onderdeel Energie en
vernieuwende ideeën.
De prijs is een waardering voor de prestaties van individuele supermarktmanagers of ondernemers die in hun lokale markt een optimale invulling geven aan duurzaamheid.

Beste VriesVers winkel
Bij de verkiezing ‘VriesVers winkel van 2011’ hebben
CoopCompact Oldegarm in Coevorden en Coop Gerritsma
in Heeg de tweede prijs gewonnen. Bij deze verkiezing
worden aspecten als assortiment, hygiëne en verkoopresultaten beoordeeld door experts uit de levensmiddelenhandel en consumenten. De verkiezing draagt bij
aan de verkoopprestaties van supermarkten en verbetert
het imago van diepvriesproducten. Supercoop Nijverdal
won in 2010 al de eerste prijs.
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Ontwikkeling huismerken en producten
In 2011 is er fors geïnvesteerd in huismerken. Zowel
in de folders als in de winkels waren er extra promoties
met huismerken. Met een tweede verkoopplek wordt
periodiek extra aandacht gegeven aan een selectie van
de huismerken. Het huismerkaandeel binnen Coop groeit
dan ook fors harder dan de markt. In 2012 zal er nog meer
aandacht zijn voor de huismerken.
Coop Supermarkten heeft continu aandacht voor productontwikkeling. Hieronder een aantal voorbeelden:
• Introductie Boerenkaas van boer Lekkerkerker
Sinds het voorjaar is de familie Lekkerkerker uit
Montfoort exclusief leverancier van de Boerenkaas
voor Coop.
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• Uitbreiding assortiment
authentieke vleeswaren met grilvarianten
Sinds de introductie zijn de authentieke vleeswaren
van Coop een succes. Klanten waarderen de eerlijke
en ambachtelijk bereidde producten. Het assortiment is verder uitgebreid met tien nieuwe grilvarianten, waaronder gegrilde rosbief, gegrild spek, grilworst en gegrilde kalfsrollade. Deze producten zijn
volgens origineel recept bereid met 100% varkensen rundvlees. Daarnaast zijn ze verpakt in een eenvoudig te openen en hersluitbare versverpakking.
Eind 2011 is het assortiment verder aangevuld met
grillworst (varianten naturel en kaas).

• Nieuw assortiment panklaar
In september introduceerde Coop een nieuw
assortiment gesneden groenten. Het assortiment is
uitgebreid met vernieuwde maaltijdsalades, voordeelzakken, vernieuwde slamixen en stamppotmaaltijdpakketten. Binnen het assortiment maakt de
supermarkt gebruik van kleurcoderingen waardoor
de klant precies weet waar de groenten geschikt voor
zijn.

• Uitbreiding panklare aardappeltjes met Coop-label
In het najaar van 2011 hebben we voor de panklare
aardappeltjes een nieuwe leverancier geïntroduceerd, waarbij we meer items onder een eigen Cooplabel hebben gebracht.
• Nieuwe maaltijden Coop Select
In oktober 2011 zijn er vier nieuwe ambachtelijk
bereide salades/rauwkost geïntroduceerd onder het
Coop Select-label.
• Nieuwe pizzalijn met Coop-label
In oktober 2011 is er een nieuwe verse pizzalijn
geïntroduceerd onder het Coop-label, waardoor
er een gevarieerder assortiment binnen Coop verkrijgbaar is.
• Introductie fruitbrood
In september introduceerde Coop het concept fruitbrood: verschillende soorten taart en brood bereid
met fruit. Zo worden er fruittaarten, fruitbroden, fruitwegge en fruitsuikerbrood aangeboden. In deze serie broden en taarten komen vezelrijke granen en vitaminen uit fruit op ambachtelijke wijze samen. Het
assortiment is zo samengesteld dat we in kunnen
spelen op de seizoenen met bijvoorbeeld zomerfruit
of met stoofpeertjes in het najaar.
• Introductie bistrosaucijzen
In het najaar van 2011 liet Coop klanten meebeslissen in haar assortimentskeuze onder de noemer
‘Bepaal de smaak’. In deze smaaktest konden klanten kiezen uit verschillende smaken saucijzen. De
bistrosaucijzen zijn door Coop-klanten gekozen als
winnaar.
• Introductie Weelderkip
In het najaar heeft Coop Weelderkip aan haar assortiment toegevoegd. Weelderkip is een bewustere
keuze ten opzichte van reguliere kip op het gebied
van smaak, dierenwelzijn en betrouwbaarheid.

• Introductie ultraverse stoommaaltijden
In oktober introduceerde Coop een nieuwe lijn ultraverse stoommaaltijden onder de noemer VariatieVersWeekmenu. Dit is een concept waarbij we wekelijks twee verschillende ambachtelijke maaltijden
in een transparante verpakking aanbieden voor een
vaste prijs. De maaltijden zijn gezond, vers, van zeer
goede kwaliteit en komen uit diverse keukens.
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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.

• In de weken die hierop
volgden hebben we
onze aanbiedingenstunt
van 2010 herhaald: in
drie weken werden zeshonderd boodschappen in
prijs verlaagd naar 2 euro.

Promotionele campagnes
Klanten verrassen in onze supermarkten. Dat is waar het
bij ons om draait. Ook dit jaar stond daarom weer bol van
de promotionele activiteiten. Een bijzondere mijlpaal van
2011 was het 120-jarige bestaan van Coop Supermarkten.
Dit hebben we samen met onze klanten uitbundig gevierd. In het kader van het jubileum zijn we in het voorjaar
gestart met een grootschalige boodschappenpakkettenactie die werd ondersteund met een spectaculaire mediacampagne. Al met al was het een bijzonder en feestelijk
jaar voor Coop en onze klanten. Hieronder een aantal
voorbeelden van de ingezette activiteiten:
• 'Een goed begin is het halve geld’. De eerste vier
weken van 2011 stonden bij Coop in het teken van
‘tweede artikel gratis’.

• Ook de paasfolder werd goed gewaardeerd door
de consument. Pasen wordt steeds belangrijker en
gaat Kerst evenaren. Net als voorgaande jaren viel
de paaspuzzel weer goed in de smaak. Er zijn bijna
14.000 oplossingen ingezonden.
• De zes weken na Pasen stonden geheel in het teken
van ons 120-jarige bestaan. Met ruim 150.000 gratis
pakketten, veel voordeel, acties en diverse prijsvragen pakten we flink uit. Met de inzet van vliegtuigjes, moving billboards, promoteams en tv-commercials lieten we iedereen zien dat Coop haar 120ste
verjaardag vierde. De actie was zeer succesvol.

• In de tweede maand van 2011 borduurden we voort
op de al eerder ingezette zakkenactie. Vier weken
lang, met elke week een andere afdeling in de schijnwerpers, konden klanten een grote papieren zak vullen voor een vaste lage prijs.
• De daarop volgende weken konden onze klanten sparen voor 22 miniatuurvrachtwagentjes. Met bekende
merken als Douwe Egberts, Pickwick, Honig, Heinz,
Sisi en van Coop zelf, bood Coop Supermarkten haar
klanten een uitgebreide en herkenbare collectie
vrachtwagentjes.

• In de zomerweken konden onze klanten zeven weken
lang sparen voor strandlakens. Met een volle spaarkaart en een geringe bijbetaling ontving de klant een
van de vier moderne strandlakens.

28

jaarverslag 2011

• Na de zomermaanden stonden onze winkels wederom drie weken lang in het teken van de prijscampagne: 200 artikelen voor 2 euro-actie.
• Vervolgens gaven we in het najaar de aftrap voor de
nieuwe succesvolle Triqo-actie. Onze klanten konden zes weken lang sparen voor een nieuw, uniek
en educatief constructiespeelgoed, de Triqo’s. Met
deze kleurrijke bouwsteentjes, in Amerika uitgeroepen tot “Speelgoed van het jaar 2010”, kunnen
kinderen oneindig combineren en de mooiste bouwwerken maken. Op een interactieve website konden
kinderen bouwideeën en -constructies downloaden
en leuke prijzen winnen. Met de actie steunden wij
stichting CliniClowns door in
alle communicatie-uitingen
aandacht te vragen voor dit
goede doel.

• Aansluitend konden onze klanten vier weken lang
sparen voor 108 reality cards van het Huis Anubis.
De actie was een gezamenlijke actie van Superunieleden. Door via internet realistisch lijkende, computergemaakte beelden toe te voegen (zogenaamde
augmented reality), lijkt het alsof de kaarten en de
afbeeldingen tot leven komen. Zo konden de op
kaarten afgebeelde acteurs tot leven komen, om
vervolgens interactieve games met ze te spelen of
diverse raadsels op te lossen.

• Ook in het najaar haakten we weer in op de actie
‘200 artikelen voor 2 euro’. We startten deze periode
tevens een Tefal-spaaractie, waarbij klanten konden
sparen voor Tefal-producten. Tegelijkertijd liep in al
onze winkels een actie met Bio+ producten, waarbij de klant in aanmerking kwam voor een van de
120 Bio+ Kookworkshops.

• De laatste weken van het jaar stonden onze 211 winkels in het teken van de unieke campagne ‘De mooiste Kerstboodschappen’. Via een speciale actiesite
konden klanten hun kerstboodschap uploaden en
in de grootste online kerstboom hangen. Als klap op
de vuurpijl werden de leukste filmpjes gebruikt in de
kerst tv-campagne van Coop die voor, tijdens en na
de All You Need is Love-uitzending op 24 december
werd uitgezonden. De actie werd door klanten enorm
gewaardeerd.
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Coop Supermarkten heeft oog en oor voor de wereld om
haar heen. Dit betekent dat duurzaamheid een onderwerp
is dat veel aandacht krijgt. Coop staat bekend als een
organisatie die zich inspant voor een betere en bewustere wereld waar altijd aandacht is voor milieu, energie,
gezondheid en dierenwelzijn. Om die reden is er steeds
meer plaats voor verantwoorde producten in onze schappen. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemerschap
hoort ook sociale betrokkenheid. Medewerkers, relaties
en klanten worden respectvol en eerlijk behandeld.

Dierenwelzijn
Coop heeft veel aandacht voor dierenwelzijn. Binnen diverse geledingen van de keten kijken we continu hoe we
ons vleesassortiment verder kunnen verduurzamen. Ook
stimuleren we onze klanten middels campagnes om bewuste keuzes te maken. Transparantie is hier een belangrijk onderdeel van. In 2011 zette Coop Supermarkten weer
een aantal stappen:
-		 De wereld achter Keten Duurzaam Varkensvlees:
varkensvlees verkopen we bij Coop onder de noemer Keten Duurzaam Varkensvlees. Uitgangspunten van Keten Duurzaam Varkensvlees zijn onder
andere: minder CO2-uitstoot, het terugdringen van
antibiotica, het terugwinnen van energie, 100%
Nederlands en het zoveel mogelijk stimuleren van
het natuurlijke gedrag van de dieren (o.a. speeltjes in de stallen). In samenwerking met Keten
Duurzaam Varkensvlees zijn we in de zomer van
2011 een publiciteitscampagne gestart om de wereld achter duurzaam varkensvlees inzichtelijk te
maken.

-		 Toevoeging van Weelderkip in het assortiment.
Coop Supermarkten heeft er in 2011 voor gekozen
om naast de reguliere kip een duurzamer alternatief te verkopen. De kip die we onder de noemer
30

Weelderkip verkopen onderscheidt zich ten opzichte van reguliere kip op het gebied van smaak, dierenwelzijn en betrouwbaarheid. De Weelderkippen
krijgen uitsluitend voeding van hoge kwaliteit en
via eerlijke handel waarbij Solidaridad als organisatie een belangrijke rol vervult. Weelderkip groeit
op bij speciaal geselecteerde boerderijen, voornamelijk in Nederland. De boerderijen voldoen aan
speciaal opgestelde hoge eisen die zorgen voor
topproducten.
-		 Uitbreiding van ons assortiment rundvlees dat
voldoet aan de één ster-criteria van de Dierenbescherming. In 2011 hebben we zes nieuwe rundvleesproducten met één ster toegevoegd aan rundvleesassortiment.

Visvangst
Om ook in de toekomst vis
te kunnen blijven vangen,
moeten
overbevissing,
vernietigende vangsttechnieken en milieuonvriendelijke kweekmethoden
worden tegengegaan. De
afgelopen jaren zette
Coop al een aantal grote
stappen op dit gebied:
- We hebben alle vissoorten uit onze schappen verwijderd die door
grootschalige overbevissing en vernietigende
vangsttechnieken met uitsterven worden bedreigd.
-		 Alle verse wildgevangen vis is MSC-gecertificeerd
(Marine Stewardship Council). Daarnaast beschikt
een groot deel van ons diepvriesassortiment inmiddels over het MSC-keurmerk.
-		 Ook verkoopt Coop steeds meer vissoorten die voldoen aan de normen van GlobalGAP (Global Good
Agricultural Practice). Dit zijn de eisen die wereldwijd aan boeren en tuinders worden gesteld aangaande voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit. Voorbeelden hiervan zijn onze gekweekte
zalmvarianten, verse vis en pangasiusfilet.
-		 In juni 2011 introduceerden we een eigen viswijzer
die voldoet aan de normen van Stichting De Noordzee. Deze viswijzer geeft per vissoort de mate van
duurzaamheid aan.
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Verantwoorde keuzes
Coop levert een steeds uitgebreider assortiment
producten die op extra verantwoorde wijze worden
geproduceerd. Voorbeelden hiervan zijn biologische, Fairtrade-gecertificeerde en UTZ-gecertificeerde
producten. Door middel van nieuwe uitingen en een intensivering in communicatie brengen wij deze groepen
nog meer onder de aandacht bij consumenten.
• Coop stapt volledig over op
		 Fairtrade-gecertificeerde bananen
In 2011 nam Coop het besluit om per 1 januari 2012
volledig over te stappen op Fairtrade-gecertificeerde
bananen uit Ecuador. Daarmee zet Coop een flinke
stap richting verdere verduurzaming. Klanten van
Coop dragen, zonder dat ze meer hoeven te betalen,
met de aankoop van deze bananen bij aan betere
werk- en leefomstandigheden van bananenboeren
in het Zuid-Amerikaanse land.

• Coop participeert in landelijke Fairtrade-week
		 In het najaar van 2011 deed Coop mee met een
grootschalige campagne waarbij heel Nederland
werd geprikkeld om Fairtrade-producten op de boodschappenlijst te zetten. Zowel in de landelijke Fairtrade-krant, in de weekfolder, in landelijke media als
op de website vroeg Coop
aandacht voor de landelijke
Fairtrade-week. Op deze manier draagt Coop een steentje bij aan het bewustzijn
van haar klanten.

• Biologische producten BioBoer Giel
Klanten van Coop kunnen voor hun biologische
groenten en fruit terecht
bij BioBoer Giel. BioBoer
Giel is speciaal opgericht
voor Coop Supermarkten.
Op deze manier kunnen
klanten genieten van een
eerlijke en heerlijke tas
biologische groenten. De
samengestelde tas met
biologische producten is
voor een vast bedrag bij
de eigen Coop-vestiging af te halen. In het voorjaar
van 2011 is besloten om deze extra service bij al onze
ruim 200 winkels aan te bieden.
• Coop en Bio+
- Coop is medelicentiehouder van Bio+, een snelle
groeier binnen dit verantwoorde segment. Binnen diverse productgroepen verkopen wij producten van Bio+. Bio+ is een betrouwbaar biologisch merk met lekkere producten van natuurlijke komaf. De producten zijn geproduceerd en
verkregen met respect voor mens, dier en onze
leefomgeving.
- In het najaar van 2011 is Bio+ verkozen tot ‘Merk
met de grootste maatschappelijke bijdrage’.
Deze award is onderdeel van de verkiezing Merk
van het Jaar 2011, een initiatief van de Federatie
Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI).
- Om meer aandacht te geven aan ons assortiment Bio+ was er in het najaar van 2011 een actie met tientallen Bio+producten in de hoofdrol.
Onze klanten maakten kans op een van de 120
Bio+kookworkshop.

Bewust leven
• Coop moedigt de consument aan om gezond en verantwoord te leven. Dit doen we bijvoorbeeld met
Coop Bewust, een magazine boordevol wetenswaardigheden, nieuwtjes en tips voor een gezonde levensstijl.
• Met ons speciale Bewust Beter!-logo worden klanten
in diverse communicatie-uitingen extra geattendeerd
op verantwoorde producten en een verantwoorde
levensstijl. In het najaar van 2011 ontwikkelden wij
nieuwe schapcommunicatie waarbij verantwoorde
producten beter in de schappen onder de aandacht
worden gebracht.
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Maatschappelijke projecten
Coop en goede doelen
Coop Supermarkten heeft als beleidsuitgangspunt haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en te
tonen. Invulling hiervan vindt onder andere plaats door
middel van het inzamelen van statiegeld voor goede
doelen. Vrijwel al onze flessenautomaten zijn voorzien
van een donatieknop. Klanten kunnen op deze manier
eenvoudig hun flessengeld doneren aan een goed doel.
Coop Supermarkten verdubbelt vervolgens elke donatie.
In 2011 hebben we via deze weg samen met onze klanten
voor ruim € 200.000 de volgende goede doelen kunnen
steunen.
• Unicef € 42.500
- Met dit bedrag heeft Unicef
een compleet nieuw programma kunnen opzetten in
Burkina Faso. Onder de noemer Wash (een Engelse afkorting voor schoon water, sanitaire voorzieningen en
hygiëne) zorgt Unicef ervoor dat moeders en kinderen
worden voorzien van schoon drinkwater.

• Hoorn van Afrika
(giro 555) € 19.500
- Deze gift wordt gebruikt om noodhulp te bieden aan
de mensen die door de honger worden bedreigd. Te
denken valt aan water, voedsel en medische zorg voor
de mensen in de getroffen dorpen en vluchtelingenkampen.

• CliniClowns € 23.000
- Hiermee kan CliniClowns nog meer
zieke en gehandicapte kinderen
afleiding en plezier bieden.

• Stichting AAP € 32.500
- Het bedrag besteedt Stichting AAP aan
de inrichting van een operatiekamer
van een nieuw te bouwen Apenhuis in
Almere.

Een beter milieu
• Dierenbescherming € 23.250
- Dit geldbedrag is door regionale afdelingen onder andere besteed aan het
opvangen en terugbrengen van de populatie zwerfkatten en verschillende
nieuwbouw- en verbouwingsprojecten.

• Astma Fonds € 29.750
- Deze steun geeft het Astma
Fonds de mogelijkheid om onderzoek te financieren.
Dit is voor mensen met een chronische longziekte van
levensbelang.

• Pink Ribbon € 38.000
- Dankzij deze donatie kan de
stichting werken aan de volgende doelstellingen: het
aantal mensen dat borstkanker krijgt verminderen,
vroege diagnose bevorderen en de zorg voor patiënten en hun naasten verbeteren.

32

Coop spant zich al jaren in voor een beter milieu.
Dit doen wij op verschillende manieren.
Energiebesparing
- 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 Supermarkten is in 2011 in al haar filialen overgeschakeld op 100 procent groene stroom. Ook een
groot aantal ondernemers maakt gebruik van groene
stroom.
- Coop past haar verlichtingsplan continu aan om met
minder energie dezelfde lichtopbrengst en hetzelfde
resultaat te krijgen.

oen
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Logistiek
In onze logistieke organisatie is afgelopen jaar veel aandacht geschonken aan duurzame logistiek. Met name
op het gebied van transport zijn veel inspanningen verricht om het brandstofgebruik en de CO2-uitstoot terug te
dringen. Dit heeft geresulteerd in een totale reductie van
brandstofverbruik van ruim 5% ten opzichte van 2010.
- In 2011 zijn we doorgegaan met routeoptimalisaties
en is voor verschillende winkels het aantal uitlevermomenten teruggebracht met als gevolg: minder
brandstofverbruik.
- We blijven voortdurend werken aan een hoge beladingsgraad van onze vrachtwagens. Een groot deel
van de omzetstijging in 2011 is opgevangen binnen
bestaande routeschema’s.
- We voeren inmiddels testen uit met zogenaamde
Dubbeldeck-trailers om tot een grotere laadcapaciteit
te komen.
- Coop werkt continu samen met transporteurs aan de
inzet van modern materieel. Voorbeelden hiervan zijn
de inzet van fluistertrailers en Euro5-vrachtwagens.
- Onze transporteurs beschikken over een Lean and
Green Award, wat 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.

Tassen
- In 2011 heeft Coop een big shopper geïntroduceerd,
vervaardigd uit gerecyclede PET-flessen. Deze duurzame big shopper is sinds het najaar in alle winkels
verkrijgbaar.
- Coop stapt volledig over op duurzame agf-zakjes
gemaakt van circa 90% suikerriet. De uitrol hiervan
vindt begin 2012 plaats.

Ketenverduurzaming
De verankering van maatschappelijk verantwoord ondernemen in onze organisatie vereist een intensieve
samenwerking met onze leveranciers en NGO’s (NietGouvernementele 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. Superunie maakt
per 1 januari 2012 voor eigen merkproducten alleen nog
maar gebruik van FSC-gecertificeerde omverpakkingen.
Dat wil zeggen dat de verpakkingen waarin individuele
producten worden verpakt, gemaakt zijn van papier afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. Dit is niet de
eerste keer dat Superunie, en daarmee Coop, kiest voor
FSC. Alle verpakkingen van huismerk zuivelproducten van
Superunie waren al gemaakt van FSC-papier. Hiervoor
won de inkoopcombinatie in 2010 zelfs de FSC Retail
Award. Superunie is de eerste inkooporganisatie in
Nederland die volledig voor FSC-omverpakkingen kiest.
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Personeel en organisatie
Eind 2011 bedroeg het aantal medewerkers ruim 4.500.
Net zoals voorgaande jaren is er weer sprake van een
groei; in 2011 een stijging van 5%. Door een actief acquisitiebeleid was het mogelijk om ons aantal supermarkten
verder te vergroten, zowel door het openen van nieuwe
locaties als door overname van bestaande supermarkten.
Het overname- en implementatieproces is op een adequate wijze doorgevoerd, waardoor veel nieuwe collega’s zich
snel thuis voelen bij Coop.
Onderstaand overzicht laat de onderverdeling zien tussen
de verschillende bedrijfsonderdelen in vergelijking met
die van 2010.
Personeelsaantallen jaarultimo
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worden om de klant- en medewerkerstevredenheid verder
te verbeteren. “Bij Coop Supermarkten bent u de baas”,
betekent ook dat wij van alle leden van onze coöperatie
en onze eigen medewerkers willen weten hoe we verder
kunnen verbeteren. De uitkomsten van dit onderzoek,
waarbij Coop Supermarkten een hoog genoteerde nieuwe
binnenkomer is, geven aan dat we samen goed op weg
zijn.

Opleidingen
Al jaren investeert Coop Supermarkten in de kennis en
kunde van medewerkers. Onze opleidingswijzer geeft een
breed scala aan opleidingen weer: van individuele opleidingen en veiligheidstrainingen, maar ook opleidingen
die afgestemd zijn op specifieke groepen medewerkers
dan wel afdelingen.
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Om aan te sluiten bij de moderne leer- en ontwikkelingsfaciliteiten startten we met een nieuwe basis voor
5.000
Productiebedrijven
3.000
Personeelsaantallen
jaarultimo
opleidingen. Opleidingen zullen vanaf begin 2012 wor3.747
4.500
3.999
Distributiecentra
aantallen jaarultimo
143
2.500
den aangeboden vanuit het Coop College. Coop College
62
4.000
364
Filialen
143
is de verzamelnaam waarin alle opleidingen van Coop
2.000
151
62
3.500
Servicekantoor
85
364
Supermarkten worden gebundeld. In 2012 is er een start
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Filialen
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online leeromgeving kunnen de medewerkers vanuit huis
BijFilialen
Coop Supermarkten ontvangen we wekelijks ruim 1,3
713
op ieder moment van de dag inloggen om hun opleiding
miljoen klanten in meer dan 200 winkels. Tevreden mete volgen. Het praktijkgedeelte wordt tijdens de dagelijkse
dewerkers zijn mede bepalend voor tevreden klanten.
werkzaamheden in de supermarkt ingevuld. In de praktijk
Om de medewerkerstevredenheid te kunnen meten en
worden medewerkers begeleid door een praktijkbegeleivergelijken nam Coop deel aan het grootste externe en
der; veelal de ondernemer, supermarktmanager of leiobjectieve onderzoek in Nederland georganiseerd door
dinggevende. Vervolgopleidingen voor niveau 3 en 4 en
Effectory. Coop Supermarkten is in deze eerste meting in
een logistieke opleiding staan al gepland.
de top drie van “beste werkgevers 2011” van de super3.500

Servicekantoor

Personeelsaantallen jaarultimo

markten in Nederland uitgekomen. De uiteindelijk uitslag
geeft richting aan verdere groei en ontwikkeling van ons
personeelsbeleid.
Vooral op collegialiteit, werkzaamheden en algemene tevredenheid werd bovengemiddeld gescoord. De resultaten uit dit onderzoek zijn intern gedeeld en zullen benut
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Het coachingsprogramma voor onze bedrijfsadviseurs,
districtsmanagers en versspecialisten is inmiddels succesvol afgerond. Het betrof hier een algemeen managementprogramma. In de afronding is aan de hand van
persoonlijke evaluaties een basis gelegd voor een vervolgtraject dat medio 2012 gaat starten.
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Door tijdig in te spelen
op nieuwe ontwikkelingen,
kunnen we onze medewerkers
ruime uitdagingen bieden.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim laat een lichte stijging zien. Ultimo 2011
bedraagt het verzuim 3,9% (2010: 3,6%). In 2011 kreeg
het lange verzuim extra aandacht. Coop heeft een fulltime
Arbocoördinator die gezamenlijk met de Arbodienst en
zeker niet in de laatste plaats de direct leidinggevende,
zorgt dat, waar mogelijk, een spoedige terugkeer wordt
bevorderd en ondersteund.

Personele ondersteuning en hulpmiddelen
Op het vlak van ICT en HRM is een tweetal ontwikkelingen
te melden. In 2011 is onze Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) voor winkels gedigitaliseerd. De RIE-Manager is in
2011 voor Coop Supermarkten ingericht en er zijn verschillende testen geweest. De testfase is in december 2011
succesvol afgerond. De RIE-manager stelt ons in staat om
op een digitale en overzichtelijke manier onze supermarkten in kaart te brengen. Door een goede verslaglegging is
het mogelijk de eventuele knelpunten zichtbaar te maken
en waar nodig actie te ondernemen.

Het jaar 2011 is in vele opzichten een beter jaar geworden,
waarbij ook ons personeelsbeleid zich goed heeft mee
ontwikkeld. Door tijdig in te spelen op nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen kunnen we onze medewerkers
ruime uitdagingen bieden. Daarbij is het mogelijk om carrièreperspectieven, opleidingen en andere ontwikkelmogelijkheden op te pakken. En dit zal uiteindelijk leiden tot
een groep medewerkers die met hun kennis en kunde vele
klanten dagelijks op een klantvriendelijke en servicegerichte wijze kunnen bedienen. Voor de inzet en betrokkenheid willen we alle medewerkers van Coop bedanken.

Een tweede traject bevindt zich nog in de oriënterende
fase. Het betreft hier de vervanging van ons huidige personeels- en salarissysteem. Ons personeelsbeleid vraagt
om andere oplossingen en nieuwe technieken bieden vele
nieuwe mogelijkheden ter verbetering van de personeelsinformatie. Het selectieproces is gestart met als doel begin 2013 over te zijn op een nieuw systeem.

Pensioenfondsen
Voor wat betreft de pensioenfondsen was 2011 in het algemeen een moeilijk jaar. In de loop van het jaar vielen
de dekkingsgraden hard terug en werd menig pensioenfonds gedwongen om een herstelplan te maken. De zeer
lage lange rentestand is mede debet aan de teruglopende
dekkingsgraden. Ook het Co-op Pensioenfonds kreeg te
maken met een verdere verlaging van de dekkingsgraad.
De dekkingsgraad kwam uit op 125% ultimo 2011 (2010:
138%). Ten opzichte van de andere, grotere pensioenfondsen is dit nog een relatief goede dekkingsgraad. Het Co-op
Pensioenfonds heeft op basis van deze dekkingsgraad de
volledige indexatie voor 2012 kunnen doorvoeren.
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Risico en risicobeheersing
Voorwaarde voor goed ondernemersbestuur is een goed
en modern functionerend risicobeheerssysteem. Het belang van risicobeheersing en een goed werkend controlesysteem blijkt uit diverse onderdelen in zowel het toezicht
en de controle op, alsook ingebed in onze bedrijfsvoering.
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. Ons risicoprofiel is niet voortdurend
aan verandering onderhevig, waardoor we er steeds beter
in slagen de maatregelen in de risicobeheersing te optimaliseren. Risico’s van wijzigingen in overheidsbeleid, de
financiële markten en ICT-systemen zijn ook van belang
en worden eveneens in ons beleid opgenomen.

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 sectoroverschrijdende 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 worden 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 2011 een
projectteam de uitrol en inrichting van nieuwe kassa’s gecoördineerd.
De vereenvoudiging van het IT landschap met minder
pakketten is een beleid dat onverminderd wordt voortgezet en de beheersing en continuïteit van de werking van
onze processen vergemakkelijkt. In de verstrekking van
online management informatievoorziening wordt door
middel van een pakket inmiddels veel informatie gedeeld.
De verantwoordelijkheid voor het toetsen en verbeteren
van de administratieve organisatie en interne controle is
belegd bij een aparte functionaris. Binnen onze filialen,
opererend naast de functionele afdelingen die daarvoor
direct verantwoordelijk zijn, toetst deze functionaris op
basis van steekproeven en met behulp van externe inzet
en expertise de administratieve organisatie.
Vanuit het toezicht door de Raad van Commissarissen staat de interne controle regelmatig op de agenda.
De Audit Commissie ingericht vanuit de Raad, bespreekt
in overleg met de Financieel directeur, het toezicht op de
risico’s van Coop.
Verbeteringen door wijzigende in- en externe omstandigheden worden niet alleen intern getoetst. Op de werking
van de administratieve organisatie en interne controle
wordt Coop Supermarkten ook getoetst door de externe
accountant in het kader van de controle op de jaarrekening. In 2011 heeft Coop een andere accountant gekozen
mede om ook vanuit de externe toezichthouder een fris
oog op de bedrijfsprocessen te houden. De uitkomsten
van de controles worden met de Raad van Commissarissen besproken in en buiten aanwezigheid van de Directie.
Op basis van voorgaande zijn we er van overtuigd, dat
de bedrijfsrisico’s met adequate interne risicobeheersings- en 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). Coop kiest daarbij voor begrijpelijke instrumenten ter bewaking van het renterisico.

Conjunctuur en concurrentie
Coop is gevoelig voor de externe omstandigheden binnen
haar branche. De verdere consolidatie betekent ook in
2011 verscherpte concurrentie.
Coop speelt hier onder meer op in door kansen op schaalvergroting door middel van autonome groei, acquisitie
en projectontwikkeling te beoordelen. 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.
Marktrisico’s beheersen door het benutten van efficiencyverbeteringen en kostenbesparingen worden waar
mogelijk ingevoerd. Mede door het vergroten van onderscheidend vermogen in onze totale propositie, in het
bijzonder door formule- en assortimentsontwikkeling en
margemanagement, en daarmee aantrekkelijk te blijven
voor onze klanten, is de basis om ook in conjuncturele
teruggang mee te kunnen doen.
Ook bij toeleveranciers blijft een verdere schaalvergroting
onverminderd zichtbaar. Coop is echter verzekerd van
uitstekende 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
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Financiële resultaten

Overheidsmaatregelen
De overheid is zowel op 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.

De netto-omzet in 2011 steeg met 10% tot € 740 miljoen
(2010: € 675 miljoen). De onderliggende consumentenomzet van alle CoopCompact, Coop en Supercoop vestigingen (filialen en zelfstandigen) steeg met 11% tot € 869
miljoen. De omzetontwikkeling is vooral gedreven door de
integratie van de geacquireerde winkels alsook de autonome groei van een groot deel ons winkelbestand. Deze
identieke omzetontwikkeling was, hoewel verschillend
per format, gemiddeld beter dan 2010.
Ontwikkeling
bedrijfsresultaat
Ontwikkeling
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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 naar behoren zullen werken.
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Binnen onze retailketen zijn wij grotendeels over op een
standaard integraal softwarepakket, hetgeen de afhankelijkheid van een goede ICT support zeer groot maakt.
Langdurige uitval van een integraal systeem heeft grote
gevolgen voor de organisatie en is bijvoorbeeld direct
merkbaar in de uitleveringsmogelijkheid op onze distributiecentra. In 2011 zijn er, ondanks enkele regionale
stroomuitval incidenten, geen langer durende uitvallen
geweest die tot ernstige vertragingen in de belevering
hebben geleid.
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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. Ook in 2011 voldoet Coop
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). Ook
zijn binnen Coop strikte recall- en overige borgingsprocedures voorhanden om mogelijke nadelige gevolgen op dit
gebied zoveel mogelijk te beperken.

Netto-omzet

Bedrijfsresultaat

2009
2008

2010
2009

2011
2010

Consumentenomzet

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

De netto-omzet van de eigen filialen nam met 10% toe
van € 381 miljoen tot € 419 miljoen. De netto-groothandelsomzet aan zelfstandigen steeg eveneens met bijna
10% tot € 317 miljoen. Deze evenwichtige stijging is in lijn
met de totale omzettoename voor ons bedrijf bij zowel
eigen filialen als ondernemers. Het aantal niet formule
gebonden groothandelsomzet nam in 2011 verder af met
10 afnamepunten.

Bruto-omzetresultaat
In 2011 steeg het bruto-omzetresultaat met ruim
€ 17 miljoen tot € 160 miljoen. Een stijging van 12%
vergeleken met 2010 (€ 142 miljoen). Het bruto-omzetresultaat bedroeg 21,6% van de netto-omzet en kwam
daarmee 0,5% hoger uit dan in 2010. Het toevoegen van
meer Coop filialen en extra inkomsten uit de toegevoegde
omzet waren daarvoor de belangrijkste verklaringen.
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In 2011 komt het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen uit
op € 37,9 miljoen (2010: € 28,0 miljoen) en verbetert
daarmee als percentage van de netto-omzet met 1% naar
5,1%. Ten opzichte van voorgaande jaren een aanzienlijke
verbetering. De meer-omzetten zijn mede door scherpe
sturing op prijs- en margebeleid en goede kostenbeheersing effectief omgezet in resultaat.
Het bedrijfsresultaat kwam in 2011 uit op € 12,5 miljoen
(2010: € 5,5 miljoen).
Als percentage van de netto-omzet steeg het resultaat
naar 1,7% (2010: 0,8%). Deze uitkomst werd in 2010 nog
nadelig beïnvloed door acquisities in de tweede helft van
dat jaar. In het volledige boekjaar 2011 is de implementatie en integratie van nieuwe winkels afgerond en heeft de
volledige bedrijfsketen laten zien dat deze groei goed is
geabsorbeerd.

Financiële baten en lasten
De netto rentelasten kwamen € 0,4 miljoen hoger uit dan
in 2010. Naast een gemiddeld hogere kredietbehoefte in
2011 is ook de rente gemiddeld licht hoger uitgekomen.
De totale schuld nam in 2011 wel verder af en daalde in
vergelijking met eind 2010 met € 7,7 miljoen.

Resultaat na belastingen
Het resultaat na belastingen in 2011 steeg met € 4,6
miljoen naar € 7,1 miljoen. Het resultaat komt overeen
met 1% van de netto-omzet (2010: 0,4%). Het resultaat na
belasting uitgedrukt als percentage van het gemiddeld
eigen vermogen bedroeg 7,3% (2010: 2,7%).
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Financiering

Solvabiliteit en financiering
In 2011 kwam het eigen vermogen uit op € 100,5 miljoen
(€ 5,4 miljoen hoger dan eind 2010; € 95,1 miljoen). Het
eigen vermogen nam toe met het resultaat na belasting
van € 7,1 miljoen, uitgaande dat de Ledenraad instemt
met de voorgestelde bestemming van het resultaat na
belasting over 2011.
De herwaarderingsreserve is met € 1,7 miljoen afgenomen door de toetsing op actuele waarde van onroerende
zaken en door afschrijvingen. De solvabiliteit, het eigen
vermogen als percentage van het balanstotaal, steeg van
38% (2010) naar ruim 40% ultimo 2011.
Het financieringsarrangement van Coop gaat tot een maximaal bedrag van € 95 miljoen en biedt voldoende flexibiliteit om de verdere groeiopties te ondersteunen.
De schulddekkingsratio, de verhouding tussen de netto
rentedragende schulden en het bedrijfsresultaat voor
afschrijvingen, bedroeg 1,25 (ultimo 2010 1,97). Coop
bleef daarmee ruim binnen de door banken gestelde
voorwaarden.
De langlopende schulden zijn licht gedaald naar € 52
miljoen. De kredietspaarrekening, een schuld die geldt
als duurzaam voorschot voor geleverde en nog te leveren goederen en diensten aan zelfstandige ondernemers,
steeg licht tot € 13,5 miljoen eind 2011.

Werkkapitaalontwikkeling
Het balanstotaal kwam ultimo 2011 uit op € 249,0 miljoen, € 2 miljoen lager dan ultimo 2010.
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De vlottende activa daalden doordat er eind 2010 nog
sprake was van een fiscale vordering en hogere overlopende activa. De voorraden stegen licht door een hogere
winkelvoorraad als gevolg van de stijging van het aantal
filialen.
Het werkkapitaal (vlottende activa minus vlottende passiva) werd beïnvloed door een daling in de korte schulden
bij de kredietinstellingen. De current ratio, de verhouding
tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden,
kwam op balansdatum uit op 1,0 (2010: 1,0).

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 2011 toe naar
€ 46,6 miljoen vooral door de betaalde goodwill bij acquisities in 2011. De netto investeringen in materiële vaste
activa lagen € 5 miljoen lager dan vorig jaar en bedroegen
€ 20 miljoen.
Per saldo bleven de materiële vaste activa praktisch gelijk aan eind 2010. Conform ons beleid zijn investeringen
anders dan uit hoofde van substantiële acquisities en
vastgoed volledig gefinancierd uit de kasstroom uit operationele activiteiten. Deze kasstroom bedroeg in 2011
€ 39,4 miljoen (2010: € 34,8 miljoen). De stijging van deze
kasstroom wordt naast het verbeterde bedrijfsresultaat
verklaard door de ontwikkeling van het werkkapitaal.
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Coop zet vol energie
in op verdere
bloei en groei
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Coop zal zich ook inzetten om in dit speelveld haar prijsontwikkeling waar mogelijk aan te scherpen.
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Ons financieel solide uitgangspunt, gerealiseerd met en
vanuit de coöperatieve structuur, maakt het ook in 2012
mogelijk te blijven groeien en verbeteren. Het investeringsniveau zal, afgezien van acquisitie mogelijkheden,
wederom gelijke tred houden met de afschrijvingen. Gegeven de kasstroomontwikkeling en financiële convenant
is er meer armslag. Coop blijft dus investeren in haar winkelportfolio en kan, indien zich nieuwe kansen voordoen,
voortvarend inzetten op verdere groei en bloei.

Vooruitzichten
De ontwikkeling van de consumentenbesteding zullen in 2012 verder onder druk komen te staan van kostenstijgingen en reële inkomensdalingen als gevolg
van de macro-economische ontwikkelingen. Hoewel
de levensmiddelenbestedingen dan niet als eerste teruglopen, is het wel de verwachting dat in 2012 ook in
onze branche minder groei te zien zal zijn. Deze ontwikkeling die gepaard gaat met een consoliderende markt,
maakt dat het jaar 2012 voor veel food retailers wederom een kunst wordt om de resultaten te laten groeien.
Naast Coop zullen ook andere marktspelers inzetten
op groei, waarbij goed prijs- en margemanagement
alsmede stringent kostenbeheer noodzakelijk zijn.

Wij doen geen uitspraken over de omzet- en resultaatontwikkeling in 2012. Wel spreken wij uit dat we in tijden
van economische neergang met onze Coop supermarkten
waarde blijven bieden aan al onze klanten, leden ondernemers en leden consumenten. Bij het verschuiven van
marktposities van branchegenoten, zal Coop gezonde
kansen op groei, graag willen benutten.
Velp, 11 april 2012
Namens de Directie
Fred Bosch
Algemeen directeur
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2011
(bedragen x € 1.000)

                                                     

Toelichting

Netto-omzet

2011

1.

2010
740.099

674.900

				
Kostprijs van de omzet

-/- 580.514

Bruto-omzetresultaat

-/- 532.813

159.585

142.087		

		
Verkoopkosten		

133.279		

122.531			

Algemene beheerkosten		

21.981		

21.036			

-/- 8.133 		

-/- 6.960			

Overige bedrijfsopbrengsten

2.

			
Totale bedrijfskosten			 147.127

136.607		

		
Bedrijfsresultaat			
12.458		
			

5.480

		

Rentebaten		

1250		

794

Rentelasten en soortgelijke kosten		

-/- 3.615		

-/- 2.721

		
Saldo van financiële baten en lasten

-/-

Resultaat voor belastingen
Belastingen

10.093		
3.

-/-

Resultaat na belastingen			
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2.365
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2.953
7.140		

-/- 1.927
3.553
-/- 1.021
2.532

Kasstroomoverzicht
(bedragen x € 1.000)

2011

2010

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat		

12.458		

5.480

25.593		

22.493

Aanpassingen voor/mutaties in:
Afschrijvingen en waardeveranderingen		

Voorzieningen		 -/-

18		

3.893

Veranderingen in werkkapitaal:
Voorraden

-/-

Vorderingen

436		

-/- 2.136

9.720		

-/- 9.826

Kortlopende schulden (exclusief
financiële instellingen)

-/- 2.597

17.820		

		
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		
Ontvangen rente

6.687

5.858

44.720		

37.742

1.251			

794

Betaalde rente

-/- 3.615			

-/- 2.721

Betaalde vennootschapsbelasting

-/- 2.953			

-/- 1.021

-/- 5.318
		

-/- 2.948

39.402		

34.776

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen immateriële vaste activa

-/- 13.028			

-/- 21.931

Investeringen materiële vaste activa

-/- 19.954			

-/- 24.953

Desinvesteringen materiële vaste activa
Investering financiële vaste activa

1.473			

2.920

-/- 3.923		

-/- 4.018

3.034		

3.218

Desinvesteringen financiële vaste activa

-/- 32.399

-/- 44.764

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Veranderingen inleggelden leden
Aflossing langlopende schulden

27			
-/-

998		

11
-/- 15.202

Opname/(aflossing) kortlopende 			
schulden aan financiële instellingen

-/- 4.087			

-/- 4.956		

-/- 5.058		

10.257

Saldo kasstromen		

1.945		

269

Liquide middelen begin boekjaar		

6.104		

5.835

Liquide middelen einde boekjaar		

8.049		

6.104

Mutatie Liquide middelen		

1.945		

269
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Geconsolideerde balans per 31 december 2011
(bedragen x € 1.000)

Voor verwerking van het resultaat
                                                     

  Toelichting

31 december 2011

31 december 2010

Activa
Vaste activa		
Immateriële vaste activa

4.

46.558

42.690

Materiële vaste activa

5.

103.882

103.556

Financiële vaste activa

6.

15.579

14.690

		

166.019		

160.936

Vlottende activa		
Voorraden

7.

32.758

32.322			

Vorderingen

8.

42.124

51.844		

Liquide middelen

9.

8.049

6.104

		

82.931		

90.270

		

248.950		

251.206

Passiva
Groepsvermogen

10.

100.479

95.061

Voorzieningen

11.

10.919

10.937

Langlopende schulden

12.

51.804

52.775

Kortlopende schulden

13.

85.748

92.432

		

248.950		
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251.206		

Toelichting algemeen

Grondslagen voor resultaatbepaling

Verslagjaar

Algemeen

Het verslagjaar 2011 begint op 1 januari en eindigt op 31 december 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.

Schattingen
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Coop zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend
beoordeeld. Balansposten waarbij voor de waardering ultimo
2011 meer dan in de voorgaande jaren belangrijke schattingen en veronderstellingen zijn gehanteerd, zijn met name de
voorziening dubieuze debiteuren, voorziening incourante voorraden, bonussen en de voorziening voor groot onderhoud.

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.

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

Vergelijking met vorig jaar

Verkoopkosten

In de presentatie van een beperkt aantal posten in de balans en
winst- en verliesrekening heeft een herrubricering van ondergeschikte betekenis plaatsgevonden. De herrubriceringen hebben
geen invloed op de hoogte van het vermogen en resultaat. Ten
behoeve van het vereiste inzicht zijn de vergelijkende cijfers over
2010 dienovereenkomstig aangepast.

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.

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.

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

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

Afschrijven op negatieve goodwill

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.

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

aankoopprijs lager is dan de nettovermogenswaarde is het verschil
(badwill) opgenomen als afzonderlijke passiefpost (overlopende
passiva).

Voor zover deelnemingen niet tegen nettovermogenswaarde worden
gewaardeerd, betreft het resultaat van deze deelnemingen de in het
verslagjaar ontvangen dividenden.

De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, blijven in
de consolidatie opgenomen tot het moment dat zij worden verkocht;
deconsolidatie vindt plaats op het moment dat de beslissende zeggenschap wordt overgedragen of indien de maatschappij slechts gehouden wordt om te vervreemden.

Segmentatie

Immateriële vaste activa

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.

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.

Resultaat deelnemingen

Grondslagen kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte
methode, gecorrigeerd voor effecten van herwaarderingen en dergelijke, die geen effect op de kasstromen hebben.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de
liquide middelen (inclusief de vrij ter beschikking staande
gelden onderweg van winkelkassa naar bankrekeningen).
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van rente en 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
Indien niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen
tegen actuele waarde.

Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen
Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de identificeerbare activa en passiva van de overgenomen vennootschappen opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De overnamedatum
is het moment dat overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend in de betreffende vennootschap.
De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of equivalent dat is
overeengekomen voor de verkrijging van de overgenomen onderneming vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten. Indien
de verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva wordt het meerdere
als goodwill geactiveerd onder de immateriële vaste activa. Als de
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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.

Materiële vaste activa
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.
Afschrijvingen geschieden lineair over de actuele waarde respectievelijk verkrijgings- of vervaardigingsprijs, gebaseerd op
de geschatte economische levensduur en rekening houdend
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.

Financiële vaste activa
Niet-geconsolideerde deelnemingen, waarop geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van noodzakelijke waardeverminderingen. De financiële vaste activa hebben voornamelijk een langlopend karakter.
Verstrekte renteloze leningen aan supermarkten uit hoofde van
acquisitievergoedingen en dergelijke zijn tegen nominale waarde
opgenomen, verminderd met de voorwaardelijk overeengekomen
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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

noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te
schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden
gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen,
tenzij anders vermeld.

De voorraden worden gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijzen dan wel lagere marktwaarde onder toepassing van de FIFOmethode (first in, firts out). Deze waarderingswijze kan leiden tot
ongerealiseerde prijsstijgingen. Gezien de hoge omloopsnelheid van
de voorraden is deze invloed van te verwaarlozen betekenis op de resultaten. Voorraden gereed product bij Coop Productiebedrijven B.V.
worden gewaardeerd tegen kostprijs vermeerderd met productieopslagen. Waar nodig wordt rekening gehouden met afwaarderingen
wegens incourantheid.

Herwaarderingsreserve

Vorderingen

Alle bestaande pensioenregelingen zijn verwerkt op basis van RJ271. 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.

Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de
reële waarde van de tegenprestatie. De vorderingen worden opgenomen onder aftrek van een eventuele voorziening voor mogelijke
oninbaarheid. Deze voorziening wordt individueel bepaald op basis
van de ouderdom van de vorderingen en verminderd met mogelijk te
compenseren verschuldigde bedragen aan de betreffende debiteur.
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% (2010: 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.

Financiële instrumenten
Coop past kostprijshedge-accounting toe voor de renteswaps die ervoor zorgen dat bepaalde variabel rentende schulden worden omgezet in vastrentende leningen. Op het moment van aangaan van een
hedge relatie, wordt dit gedocumenteerd. Middels een test wordt
periodiek de effectiviteit van de hedge relatie vastgesteld. Dit kan
gebeuren door het vergelijken van de kritische kenmerken van het
hedge instrument met die van de afgedekte positie, of door het vergelijken van de verandering in reële waarde van het hedge-instrument en de afgedekte positie.

Indien herwaarderingen in de herwaarderingsreserve onder aftrek
van relevante (latente) belastingverplichtingen zijn verwerkt, worden
de gerealiseerde herwaarderingen bruto ten gunste van de winst-enverliesrekening gebracht. De corresponderende vrijval van de (latente) belastingverplichtingen wordt onder de post belastingen op
resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ten laste van het resultaat
gebracht.

Pensioenen

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% (2010: 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.

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De overige uitgestelde beloningen betreft de voorziening voor jubileumuitkeringen, opgenomen op basis van ingeschatte toekomstige
verplichtingen. Bij het bepalen van de jubileumvoorziening is rekening gehouden met blijfkansen en is een rekenrente toegepast van
3,8%. Eventuele resultaten worden in de winst- en verliesrekening
verantwoord.

Voorzieningen

Zegelverplichtingen

Algemeen

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.

Liquide middelen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare
of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan,
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen
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Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
(bedragen in tabellen x € 1.000)

1. Netto-omzet

		
2011

2010

		
Consumentenomzet Coop filialen
Af: Omzetbelasting
Totaal filialen omzet

448.870
-/- 29.911

408.096			
-/- 27.424		

418.959

380.672

317.321

289.620

3.819

4.608

740.099

674.900

Groothandelsomzet zelfstandigen
Vleesverwerkingsomzet

		

2. Overige bedrijfsopbrengsten

		
2011

2010		

Huur onroerend goed derden

6.559

5.526			

Bijdragen fee leden/afnemers

1.029

1.015

545

419

8.133

6.960

Overige opbrengsten

		

Afschrijvingen

		
2011

2010

		
Afschrijving immateriële vaste activa

9.159

Afschrijving materiële vaste activa
Gerealiseerde herwaardering
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7.647			

16.291

15.372

-/- 143

-/- 526

25.593

22.493

Accountantskosten

		
2011

Onderzoek jaarrekening

70

2010

115			

Andere controle opdrachten

13

13

Overige adviesdiensten

23

13

106

141

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:

		
2011

2010

		
Lonen en salarissen

51.837

49.737

Sociale lasten

7.169

6.905

Pensioenlasten

3.710

3.753

62.716

60.395

Per 31 december 2011 bedroeg het aantal personeelsleden 4.547 (ultimo 2010: 4.316).
Omgerekend op fulltime basis is ultimo 2011 het aantal personeelsleden 2.116 (ultimo 2010: 2.044).
Het gemiddeld aantal personeelsleden in 2011 op fulltime basis is per bedrijfsonderdeel als volgt:

2011

2010

		
Supermarkten (filialen)
Groothandel

1.621

1.456

287

300

Productiebedrijven

52

62

Centrale diensten

121

127

2.081

1.945
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3. Belastingen

		
De effectieve belastingdruk bedraagt 29,3% (2010: 28,7%). Verschillen ten opzichte van het nominale tarief voor de vennootschapsbelasting van 25,0% (2010: 25,5%) 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:

		
2011

2010

		
Acute verplichting

1.654

-/- 2.133

Latente verplichting

1.299

3.154

2.953

1.021
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2011
(bedragen in tabellen x € 1.000)

4. Activa
Immateriële vaste activa		
Goodwill

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
Boekwaarde aanvang verslagjaar

Software

Totaal 2011

52.159

10.346

62.505

-/- 15.912

-/- 3.903

-/- 19.815

36.247

6.443

42.690

Mutaties in verslagjaar:
Investeringen
Afschrijvingen en waardeverminderingen
Saldo mutaties
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
Boekwaarde einde verslagjaar

11.204

1.824

-/-7.467

-/- 1.692

-/- 9.159

13.028			

3.737

132

3.869

63.363

12.170

73.533

-/- 23.379

-/- 5.595

-/-28.975

39.984

6.575

46.558

Onder de afschrijvingen en waardeverminderingen is in 2011 per saldo een last van € 2,9 miljoen verantwoord aan duurzame waardeverminderingen. Vorig jaar was per saldo sprake van een last van € 3,3 miljoen aan duurzame waardeverminderingen verminderd met
terugnemingen van duurzame waardeverminderingen in het verleden.
De afschrijvingen en de duurzame waardeverminderingen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord onder de amortisatie
immateriële vaste activa. De betaalde bedragen voor goodwill worden in tien jaar lineair afgeschreven. Software wordt in een termijn
van vijf jaar lineair afgeschreven.
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5. Materiële vaste activa
Bedrijfs-

Andere

Materiële

Totaal

gebouwen

vaste bedrijfs-

vaste activa

2011

en -terreinen

middelen

in uitvoering

82.552

117.330

1.484

201.366

-/- 24.278

-/- 73.532

-

-/- 97.810

58.274

43.798

1.484

103.556

Actuele waarde / aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
en waardeverminderingen

Boekwaarde aanvang verslagjaar

Mutaties in verslagjaar:
5.368

13.311

-/- 1.275

19.954

Herwaardering

Investeringen

-/- 1.864

-

-

-/- 1.864

395

Desinvesteringen/ buitengebruikstellingen

-/-

422

-/- 1.446

Afschrijvingen en waardeverminderingen

-/- 3.404

-/- 12.887

Saldo mutaties

-/-

322

-/- 1.022

-/- 1.670

326

84.940

122.914

3.154

211.008

-/- 26.988

-/- 80.138

-

-/- 107.126

57.952

42.776

3.154

103.882

Actuele waarde / aanschaffingswaarde

-/- 1.473
-/- 16.291

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
• bouwkundige voorzieningen
• andere vaste bedrijfsmiddelen

30 jaar
10 jaar
5 tot 10 jaar

De samenstelling van de post bedrijfsgebouwen en -terreinen is als volgt:
			
			 2011

2010

Distributiecentra/kantoren/centrale slagerij			

18.794

21.100

Detailhandelspanden eigen gebruik			

19.461

18.146

Detailhandelspanden verhuurd aan afnemers			

19.697

19.028

		

57.952

58.274
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6. Financiële vaste activa
Niet-

Leningen u/g

Totaal
2011

geconsolideerde
deelnemingen
Boekwaarde aanvang verslagjaar

532

14.158

14.690

Mutaties in verslagjaar:
Acquisities/Verstrekkingen

31

3.892

3.923

Aflossingen/Verminderingen		

-/- 1.758

-/- 1.758

Overige mutaties

-

-/- 1.276

-/- 1.276

31

858

889

563

15.016

15.579

Saldo mutaties
Boekwaarde einde verslagjaar

De post niet-geconsolideerde deelnemingen betreft de deelneming 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 (ECB), verhoogd met
een opslag. Tevens zijn hieronder opgenomen de resterende hoofdsommen van aan supermarkten verstrekte renteloze leningen uit
hoofde van acquisitievergoedingen en dergelijke.
7. Voorraden
De voorraden bestaan hoofdzakelijk uit de bij de distributiecentra en winkelbedrijven aanwezige handelsgoederen.
8. Vorderingen

Handelsdebiteuren
Leningen u/g
Overige vorderingen en overlopende activa

De vorderingen hebben allen (naar verwachting) een kortere looptijd dan 1 jaar.
9. Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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2011

2010

19.312

21.483

6.363

7.824

16.449

22.537

42.124

51.844

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

Overige

Totaal

belasting

voorzieningen

2011

242

6.611

4.084

10.937

113

1.300

849

-/- 2.262

Onttrekking

-/- 240

-

-/- 2.040

-/- 2.280

Saldo mutaties

-/- 127

1.300

-/- 1.191

115

7.911

2.893

Pensioenen
		

Stand aanvang verslagjaar
Mutaties in verslagjaar
Dotatie

Stand einde verslagjaar

-/-

18
10.919

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 2011 van het pensioenfonds ingeschat op 125% (2010: 138%). Het dekkingsoverschot ligt ruim boven de door
de Nederlandsche Bank gestelde minimumnorm van 105%. De dekkingsgraad is ultimo 2011 gebaseerd op de meest recente
levensverwachtingstabellen en op de gemiddelde swaprentes over de periode 1 oktober tot en met 31 december 2011 conform
voorschrift van DNB.
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 2011. 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.
12. 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.
2011
2010
Totaal

> 5 jaar

Totaal

> 5 jaar

Financiële instellingen

37.957

-

39.516

-

Kredietspaarrekening leden

13.482

13.482

12.867

12.867

365

-

392

-

51.804

13.482

52.775

12.867

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 2011 3,5%
(2010: 3,3%). 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.
13. Kortlopende schulden
2011

2010

Financiële instellingen

17.663

21.750

Handelscrediteuren

42.543

44.520

Schulden/leningen o/g leden

4.304

5.231

Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.028

2.222

Pensioenpremies
Zegelverplichtingen
Overige schulden

58

jaarverslag 2011

-

318

2.910

2.843

16.300

15.548

85.748

92.432

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Huren

Kredietverlening

Van de aangegane huurverplichtingen met derden inzake
onroerend goed in eigen gebruik bedraagt de jaarhuur per
31 december 2011 € 15,6 miljoen (2010: € 14,1 miljoen).
De resterende huurverplichtingen lopen van 1 jaar tot circa
10 jaar.

Met financiële instellingen zijn eind juni 2010 nieuwe
kredietarrangementen afgesloten ten bedrage van € 95
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 een financieringsratio’s op gebied van schulddekking (netto bancaire
schulden/bedrijfsresultaat voor afschrijvingen) en een minimaal eigen vermogen grens. Per balansdatum voldoet de
groep aan de gestelde ratio’s en alle overige voorwaarden.

De door Coop aangegane huurverplichtingen voor winkelpanden in gebruik bij supermarktondernemers bedraagt
de jaarhuur € 4,2 miljoen (2010: € 4,7 miljoen) verdeeld
over 46 contracten (2010: 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 € 1,9 miljoen (2010: € 1,8 miljoen). Van dit bedrag
heeft € 0,7 miljoen een kortlopend en € 1,1 miljoen een
langlopend karakter.

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.

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 € 11,7 miljoen (2010: € 12,4
miljoen) afgegeven, verdeeld over 60 contracten, waarbij
de waarde van voorraden en bedrijfsuitrusting als dekking
dient. Tevens is voor het nakomen van een aantal (huur)
verplichtingen voor een bedrag van € 1,6 miljoen (2010:
€ 1,5 miljoen) bankgaranties afgegeven.
Ter dekking van te verwachten aanspraken zijn voorzieningen getroffen.

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

Koopzegels
In 2011 is voor een totaal bedrag van € 5,3 miljoen
(2010: € 5,1 miljoen) aan koopzegels uitgegeven, te weten
106 miljoen (2010: 102 miljoen) koopzegels.
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Enkelvoudige
jaarrekening
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Enkelvoudige winst- en verliesrekening
(bedragen x € 1.000)

2011

2010

		
Winst uit deelnemingen na belastingen
Overige baten en lasten
Resultaat na belastingen
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7.602

2.824

-/- 462

-/- 292

7.140

2.532

Enkelvoudige balans per 31 december 2011
(bedragen x € 1.000)
Voor verwerking van het resultaat

31 december 2011

31 december 2010

103.803

97.922

717

4.165

104.520

102.087

Activa

		
Vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen

Passiva
Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Wettelijke reserve
Resultaat verslagjaar

4.611

6.330

88.730

86.198

7.140

2.532

100.481

95.060

365

392

Langlopende schulden
Inleggeld leden
Kortlopende schulden

3.674
104.520
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6.635		
102.087		
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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:
			
2011
Stand aanvang verslagjaar				97.922
Herwaardering bij deelneming				

-/- 1.721

Resultaat deelneming				

7.602

Stand einde verslagjaar				

103.803

Vorderingen
Het hier opgenomen bedrag betreft een belastingvordering.
Eigen Vermogen

		

Herwaarderings-

Wettelijke

Resultaat

Totaal

reserve

reserve

verslagjaar

2011

86.198

2.532

95.060

Stand aanvang verslagjaar		
6.330

Mutaties in verslagjaar:
Resultaat verslagjaar		

-

-

7.140

7.140

Herwaardering		

-/- 1.862

-

-

-/- 1.862

Realisatie herwaardering		

143

-

-

143

-/- 1.719

-

7.140

5.421

-

2.532

-/- 2.532

-

4.611

88.730

7.140

100.481

Totaalresultaat
Resultaatbestemming vorig verslagjaar		
Stand einde verslagjaar
Langlopende schulden

De statutaire stortingsverplichting per lid bedraagt € 2.270. Ultimo 2011 waren er 159 aangesloten leden-ondernemers
(ultimo 2010: 173) en was het statutaire inleggeld volledig voldaan.
Kortlopende schulden
Onder de kortlopende schulden zijn schulden aan groepsmaatschappijen en te betalen vennootschapsbelasting verantwoord.
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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 € 157.000 (2010: € 149.000).

Velp, 11 april 2012

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)

Aan: Het Bestuur van Coop Nederland U.A.

Ingevolge artikel 45, lid 1 van de statuten dient tenminste
25% van het resultaat te worden gereserveerd. Het Bestuur
kan een hogere reservering voorstellen.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Ingevolge artikel 45, lid 2 kan de Ledenraad, op voorstel
van het Bestuur, aan andere delen van het resultaat speciale bestemmingen geven.

Resultaat 2011
Door de Directie van Coop Holding B.V. is onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen vastgesteld dat het
volledige resultaat over 2011 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 2011 ad € 7.140.000 aan de wettelijke reserve
toegevoegd te worden.

66

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag op pagina 43 tot en met 65
opgenomen jaarrekening 2011 van Coop Nederland U.A.
te Arnhem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de
geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december
2011 en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-enverliesrekening over 2011 en de toelichting, waarin zijn
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken van de
jaarrekening van Coop Nederland U.A., die het vermogen
en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede
voor het opstellen van het directieverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
als de directie 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

Oordeel

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.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Coop Nederland U.A. per 31 december 2011 en van het
resultaat over 2011 in overeenstemming met Titel 9 Boek
2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

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.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens
de wet gestelde eisen
In gevolge 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 directieverslag, 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 directieverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening
zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Utrecht, 11 april 2012

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 de directie van de Coöperatie gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van
het algehele beeld van de jaarrekening.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
drs. B.A.A. Verhoeven 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,
De heer drs. H.J. (Herco) Boer MBA
De heer G.W. (Gerard) Koning
De heer M.G.P. (Maarten) Ebben MBA
De heer drs. P.G.C. (Peter) Lokerse
De heer J.A.M. (John) Uffing
De heer G.W. (Gerard) Wegh

Algemeen directeur
Financieel directeur
Commercieel directeur
Directeur winkeloperatie
Manager logistiek
Manager vastgoed, projectontwikkeling en acquisitie
Hoofd personeel en organisatie

Ondernemingsraad
De heer A.P.W. Polman
De heer M. Warners
De heer E. J. Pronk

voorzitter
vice-voorzitter		
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
De heer G.B.R. Heister

voorzitter 			
secretaris

Overige leden:
Mevrouw I. Jaspers
Mevrouw A.M.E. Sodeike						

Erelid
De heer T.J. Verheijen
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Ledenraad
Leden consumenten
31 december 2011
Apeldoorn		

Nijmegen

Mevrouw W. Nagtegaal
Mevrouw W. Zwarteveen

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

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

Rheden
Mevrouw D. Jurriens
De heer W. Kruithof

Ruurlo
Mevrouw W. Reindsen

Terborg
Assendelft
Mevrouw H. Jetten-Mulder
		

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

Bemmel			
Mevrouw J. Goossens
Mevrouw A. Rijcken-van Workum

Varsseveld

Culemborg		

Velp

Mevrouw T. de Jong-Vendrig
Mevrouw S. van der Vegte
Mevrouw E. van Doorn

Mevrouw R. Madirsan-Scholten
Mevrouw M. van Zanten

De heer B. Bruens

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

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

Mevrouw E. van Heijningen
Mevrouw M. van der Made

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

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

Mevrouw W. ter Heege-Does

Zelhem
Mevrouw G. ten Bokkel-Veldhorst
Mevrouw H.C. Bluemink-Wentink

Krommenie

Zevenaar

Mevrouw P.J. Baartse-Buis
Mevrouw L. Scheffer-Brinkman

Mevrouw G.M.Th. Raaymakers
Mevrouw D. Vink
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Leden ondernemers
31 december 2011
Aalden
De heer G. Weggen

Boekelo
De heer J.L. 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

Inschrijving Kamer van Koophandel

Markweg 8
6883 JM Velp
Postbus 87
6880 AB Velp
T 026-7999666
F 026-7999600

Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland

Distributiecentra

Coop Nederland U.A.
Inschrijving Handelsregister onder nummer 09030417

Coop Holding B.V.
Inschrijving Handelsregister onder nummer 09123531

Deventer

Coop Groothandel B.V.

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

Inschrijving Handelsregister onder nummer 09124395

Coop Supermarkten B.V.
Inschrijving Handelsregister onder nummer 09124392

Coop Vastgoed B.V.
Inschrijving Handelsregister onder nummer 09124391

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

Coop Koopzegel B.V.
Inschrijving Handelsregister onder nummer 09124394

Coop Productiebedrijven B.V.
Inschrijving Handelsregister onder nummer 09189103

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

Productiebedrijven/ProMessa
Dordrechtweg 13
7418 CH Deventer
Postbus 159
7400 AD Deventer
Tel.: 0570-663300
Fax: 0570-663311
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