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Dit jaarverslag is gedrukt op papier met het FSC®-keurmerk
Wij willen dat onze communicatie effect heeft op u, niet op het milieu.
Het FSC-keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof voor het papier
en papierproducten afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen.
De toekomst hangt af van de manier waarop we gebruik maken van onze
natuurlijke hulpbronnen.
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voorwoord
“Werk aan de winkel, mouwen opstropen.” Dit schetst
alle activiteiten van Coop in 2013 het best. Bij Coop
sleutelden wij, in nauwe samenspraak en afstemming
met de Coop Detaillistenvereniging, stevig aan onze
fundamenten om de relevantie te vergroten van onze
supermarkten bij de leden-consumenten. Onder meer
nodig, omdat grote groepen consumenten de gevolgen
van de langdurige marginale economische groei en
lastenverzwaringen direct in de portemonnee voelen.
Voor het eerst sinds lange tijd werkt dat ook door in de
bestedingen in de Nederlandse supermarkten, wat de
strijd om de gunst van de consument verder aanwakkert.
Coop paste zich echter goed aan deze nieuwe realiteit
aan.

De schaalvergroting die de afgelopen
jaren is ingezet, vertaalt zich in een
mooie toename van het aantal winkels
De schaalvergroting die de afgelopen jaren is ingezet,
vertaalt zich in een mooie toename van het aantal
winkels. In 2013 steeg ons winkelbestand per saldo
met negen supermarkten. Coop bereikte daardoor
veel nieuwe consumenten in voor ons nieuwe
marktgebieden. Ons marktaandeel steeg met 0,2% tot
2,9%. Daar zijn wij bijzonder blij mee en trots op.
De groei bracht ook schaalvoordelen met zich mee.
Deze geven wij, passend bij de huidige tijdgeest en
helemaal in lijn met het karakter van onze coöperatie,
graag door aan onze leden. Zo scherpten wij de
consumentenprijzen van de bestaande Coop-winkels
behoorlijk aan met ons programma: “Coopkracht!”.
Daarmee wordt Coop daadwerkelijk “GoedCooper”.
Prijs is belangrijk, maar niet het enige onderscheidende
element voor een goede supermarktketen.
Daarom breidden wij onze huismerkenlijn, de
“H-merken” van Coop, fors uit met een eigen
assortiment voor elke beurs. Wij introduceerden ruim
700 artikelen onder ons eigentijdse, frisse Coop-label.
Mooie en smaakvolle producten. Ook brachten wij
samen met een aantal leden van onze inkoopvereniging,
Superunie, het OK€ merk uit. Goede producten, tegen
absolute bodemprijzen. Dus voor iedereen betaalbaar.
Ons initiatief uit 2012 om de broodlijn totaal te
vernieuwen en het Coop Molenbrood op de markt te
brengen, viel op. We behaalden daarmee de Challenge
Award, een brancheprijs voor het beste category
management en samenwerking met de leverancier
van dat heerlijke brood, gebakken naar Coop´s eigen
receptuur. Smaakt duidelijk naar meer.

De nieuwe winkels en een groot aantal bestaande
supermarkten verbouwden wij naar de nieuwste
standaard van de Coop-formule. We zijn verheugd
dat onderzoek aangeeft dat de klant deze standaard
duidelijk goed ontvangt. Zowel op het gebied van prijsals op versbeleving.
Appellerend aan die versbeleving lanceerden wij
rond Kerst onze eerste Coop Keukentafelgids-app.
We werkten samen met Coop’s “eigen” TV-kok, René
Pluijm, die bijzonder smaakvolle gerechten bereidt
met de lekkerste producten uit ons mooie assortiment.
“Kom proeven” was en blijft het thema. Coop is het
merk, dat wij naar buiten toe voortaan uitsluitend
uitdragen. Bijvoorbeeld in onze nieuwe radiospots. Maar
ook op facebook en andere sociale media, zijn onze
ondernemers en wij bijzonder actief en ontvangen we
steeds meer “likes”. Coop krijgt zo steeds meer een eigen
gezicht, duidelijk herkenbaar en aantrekkelijk voor onze
klanten, de leden-consumenten.
Samen met die leden bereikten we in 2013 de prachtige
mijlpaal van € 1 miljoen aan statiegelddonaties. Daarmee
tonen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
samen met onze klanten heel zichtbaar. Op deze manier
dragen wij coöperatief bij aan goede doelen. Die worden
gekozen door onze coöperatieraad op voordracht van
onze leden. De maatschappelijke verantwoordelijkheid
nemen wij ook ten aanzien van dierenwelzijn en
voedselverspilling. Voorbeelden daarvan staan verderop
in ons jaarverslag.
Periodiek duiken er in de branche incidenten op die het
vertrouwen van de consument in (de veiligheid van)
ons voedsel ondermijnen. Dit gebeurt vooral, maar niet
uitsluitend, in de vleessector. Wij zijn van mening dat
deze incidenten met kracht moeten worden bestreden.
Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid oordeelde
recentelijk dat het kabinet samen met de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit en de vleessector harde
afspraken moet maken om vlees nog veiliger te maken
voor consumenten. Door toegenomen transparantie
in de keten, betere volg- en controlesystemen komen
eventuele misstanden gelukkig steeds meer en
tijdiger aan het licht en kunnen ze ook echt worden
aangepakt. Toch staat ons land wereldwijd op een
vertrouwenwekkende vijfde plaats wat de zekerheid
van voedsel betreft. Levensmiddelen zijn zeer goed
betaalbaar en beschikbaar. Ook de kwaliteit en veiligheid
van het voedsel behoren gewoon tot de top. Zo
bleek onlangs uit de eerste zogenoemde wereldwijde
voedselzekerheidsindex. Onze interne processen
herijken wij periodiek aan de laatste inzichten op deze
thema’s.
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Daarnaast besteedden wij veel aandacht aan het
stroomlijnen en verbeteren van onze logistieke en
winkelprocessen. In praktisch alle filialen en een
aantal winkels van ondernemers is ons systeem
van automatische herbevoorrading voor houdbare
producten in 2013 uitgerold. Ook voerden wij de
frequentie op van onze leveringen van versproducten
aan een groot aantal van onze supermarkten.
CoopOnline breidde in 2013 eveneens mooi uit om te
voorzien in de toenemende behoefte van consumenten
om voedingsmiddelen online te kopen.
Het aantal aangeboden opleidingen van het Coop
College steeg opnieuw en we eindigden weer in de top
3 van de beste werkgevers uit de supermarktbranche.
Een prachtig resultaat. Wij zijn onze medewerkers
voor hun bijdrage aan de resultaten van Coop en hun
uitgesproken waardering voor Coop zeer erkentelijk.
Echte resultaten maak je namelijk met elkaar. Een
Afrikaans spreekwoord luidt niet voor niets: “Als je snel
wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt komen, ga samen.”
Dat doen wij. Met en uiteraard vóór onze klanten,
de leden-consumenten. Met onze leveranciers en
financiers, met Superunie, vooral ook met de Coop
Detaillistenvereniging en, niet in de laatste plaats, met
alle bevlogen Coop-medewerkers. Voortdurend zijn wij
met alle betrokkenen in een goede en efficiënte dialoog.
Ons coöperatieve overleg- en bestuursmodel, dat in
de branche het afgelopen jaar navolging kreeg, staat
daarvoor model: “Dat is onze Coop”.
Alle genoemde activiteiten alsmede onze commercieel
aantrekkelijke spaaracties deden de Coopconsumentenomzet met 7,5% stijgen tot € 975 miljoen.
een nieuw record voor Coop. In 2013 nam de nettoconcernomzet toe met 7% tot € 832 miljoen, vooral als
gevolg van de schaalvergroting. Ons vleesverwerkend
bedrijf, ProMessa, was daarin eveneens succesvol. De
groei in combinatie met onze inzet op prijsverlagingen,
leidde wel tot een druk op het totale resultaat.
De afschrijvingen en amortisatielasten van goodwill
in relatie tot acquisities en de kosten die verband
houden met het openen van nieuwe winkels stegen.
Het bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen van Coop
kwam licht hoger uit op 4,7% van de netto-omzet (€ 39
miljoen) ten opzichte van 4,5% (€ 35 miljoen) in 2012.
Het bedrijfsresultaat ná afschrijving daalde daarentegen
tot 0,9% van de netto-omzet (2012: 1%), maar steeg in
absolute zin nog wel licht tot € 7,7 miljoen (2012: € 7,5
miljoen).

De financieringslasten bleven beperkt, terwijl de
belastingdruk enigszins toenam. Hierdoor daalde de
nettowinst met 9% tot € 4,4 miljoen, ofwel 0,5% van
de netto-omzet (2012: 0,6%). De kasstroom verbeterde
echter en de financiële positie van Coop is gezond.
Coop kent eind 2013 een eigen vermogen van
€ 104 miljoen en een goede solvabiliteit van 34%.
In 2014 staat ons een grote logistieke uitdaging te
wachten: de sluiting van onze distributiecentra in
Peize en Monster en de opstart van ons nieuwe
distributiecentrum voor houdbare producten in Gieten.
In Monster gaat dat helaas gepaard met een verlies
van ruim vijftig arbeidsplaatsen. Met een sociaal plan
proberen we de sociale gevolgen daarvan zoveel
mogelijk op te vangen.
Ook nemen we de ultramoderne, gemechaniseerde
aanvoer-, sorteerlijnen en opslagruimten in gebruik bij
ProMessa. En uiteraard openen wij weer samen met
ondernemers een mooi aantal winkels na een korte
ombouwperiode en ondersteunen wij hen om Coop in
hun lokale marktgebied goed te introduceren.
Natuurlijk gaan we ook door met de uitrol van
automatische herbevoorrading van de Coop-winkels.
Stevige projecten die nodig zijn om onze basis voor
verdere groei te versterken. Ook zetten we vol in op
het verbeteren van ons prijsniveau en prijsimago
met het “Coopkracht!” programma en plannen we
aantrekkelijke commerciële acties, bijvoorbeeld rond
het WK-voetbal. Daarnaast blijven wij, samen met onze
ondernemers, voortdurend scherp en alert op verdere
groeikansen, in “bricks en clicks”, autonoom en nietautonoom. Het langzaam verbeterende economische
klimaat sterkt ons daarbij in het vertrouwen, dat we
met het verstevigen van de basis in combinatie met
de vele vernieuwingsinitiatieven in staat zijn om, in
een consoliderende markt, Coop succesvol verder te
brengen.

Velp, 16 april 2014
Fred Bosch
Algemeen directeur
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Coop Velp

Kerncijfers
(bedragen x € 1 miljoen)

2013

20121)

2011

2010

2009

Resultaten
Consumentenomzet Coop-formats
975
907
869
785
780
Groei t.o.v. voorgaand jaar in %
7,5
4,4
10,7
0,9
3,9
Netto-omzet (eigen filialen)
469
453
419
381
363
Groei t.o.v. voorgaand jaar in %
3,5
8,1
10,0
5,0
3,7		
		
Groothandelsomzet zelfstandigen
346
317
317
290
307
Groei t.o.v. voorgaand jaar in %
9,1
9,3
-/- 5,5
-/-0,7
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen
In % van de netto-omzet
Bedrijfsresultaat
In % van de netto-omzet

39,0
4,7
7,7
0,9

35,0
4,5
7,5
1,0

37,9
5,1
12,5
1,7

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

1,6

2,1

1,3

2,0

Netto schuld / bedrijfsresultaat voor afschrijvingen2)

28,4
4,1
9,5
1,4
1,8		

Interest coverage ratio3)

3,0
3,0
5,3
2,8
6,7
		
Resultaat na belastingen4)
4,0
4,4
7,1
2,5
5,9
In % van de netto-omzet
0,5
0,6
1,0
0,4
0,9
In % van gemiddeld eigen vermogen
4,0
4,3
7,3
2,7
6,5

Vermogen
Eigen vermogen
Vreemd vermogen (incl. voorzieningen)
Solvabiliteit5)
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104,3
202,4
34

100,3
211,6
32

100,5
148,5
40

95,1
155,4
38

93,1
123,4
43

				
Personeel
Personeelskosten
Aantal medewerk(st)ers jaarultimo
In fulltime equivalenten jaarultimo

71,6

68,4

62,7

60,4

59,0

4.979
2.261

5.014
2.286

4.547
2.116

4.316
2.044

3.713
1.842

		
Cash flow/Investeringen
Cash flow6)
Netto-investeringen7)
Afschrijvingen

36,5
21,4
31,2

31,9
79,6
27,5

32,6
31,5
25,5

25,0
44,0
22,5

24,8
26,7
18,9

Coop filialen
Coop ondernemers
CoopCompact ondernemers
Totaal Coop
Overige supermarkten

98
73
58
229
20

97
65
58
220
24

88
67
56
211
32

81
66
57
204
42

65
64
57
186
45

Totaal

249

244

243

246

231

Winkelaantallen

1. Na herziening door stelselwijziging waardering bedrijfsgebouwen en terreinen

4. Resultaat na belastingen houdt conform de statuten in het gerealiseerde ‘overschot’

2. Nettoschuld aan financieringsinstellingen gedeeld door geconsolideerde

5. Eigen vermogen in percentage van totaal vermogen

bedrijfsresultaat voor afschrijvingen
3. Bedrijfsresultaat/saldo van financiële baten en lasten

6. Resultaat na belastingen + afschrijvingen
7. Investeringen in immateriële en materiële vaste activa -/- desinvesteringen

HOOGTEPUNTEN 2013

• Coop breidt serviceverlening
met online boodschappen uit
• Coop en klanten doneren
€ 38.250 aan ontwikkelingsorganisatie Simavi
• Spectaculaire prijsverlagingscampagne Coop van start:
vele duizenden producten in
prijs verlaagd

• Nieuwe Coop opent deuren
in Emmeloord

• Coop opent gloednieuwe winkel
in het Gelderse Babberich
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• Nieuwe Coop-supermarkt
opent in Meijel

• Introductie Budgetmerk OK€

• Coop van Brummen in Zwolle
opent haar deuren

• Opening nieuwe Coopsupermarkt in winkelcentrum
de Heester in Gouda

• Nieuwe Coop-supermarkt op
het Heeswijkplein in Den Haag
met ongekend veelzijdig
multicultureel assortiment
waaronder een halal slagerij
• Coop opent haar deuren in
Zwartsluis

Januari

Februari

Maart

Juli

Augustus

September

• Stichting Edukans ontvangt
namens Coop en klanten
€ 38.633 voor onderwijs
in ontwikkelingslanden
• Nieuwe Coop-supermarkt
opent in Steyl

• Coop opent deuren op
Jacob van Campenplein in
Rotterdam

• Met de statiegeldactie voor
Stichting ALS haalden we samen
met onze klanten het hoogste
bedrag ooit op: € 52.000
• Coop verlaagt wederom de
prijzen van meer dan 1.000
producten
• Coop opent deuren in
Oldemarkt
• Coop Verzijl opent deuren in
Rotterdam

overige bijzonderheden 2013
Relocatie, uitbreiding & nieuwe stijl: Coop Bad Nieuweschans en Coop Arnhem (Spijkerlaan).
Uitbreiding & nieuwe stijl: Coop Musselkanaal, Vroomshoop, Rotterdam (Nieuwe Binnenweg),
Amstelveen en Groningen (Kajuit).
Nieuwe stijl: Coop Zevenaar, Lemelerveld, Zegveld, Hooghalen, Krommenie (Heilige Weg), Zuidbroek,
Amsterdam (Jan Steenstraat), Marrum, Appingedam, Muntendam, Ruurlo, Arnhem, Nijmegen (Molukkenstraat),
Made, Gennep, Den Haag (Ursulaland) en Ermelo.

• Coop en klanten zamelen
gezamenlijk € 48.000 in voor
de bouw van het grootste
kinderkankerziekenhuis van
Europa: het Prinses Maxima
Centrum

• Nieuwe Coop in Schoonoord
opent haar deuren

• Coop behaalt Challenge Award,
een prestigieuze brancheprijs
voor beste category
management en samenwerking
met leverancier

• Nieuwe Coop opent deuren
aan de Hommelseweg
in Arnhem

April

Mei

Juni

Oktober

November

December

• Coop voor derde keer in top 50
verkiezing beste werkgevers

• Keukentafelgids ook in
app-vorm beschikbaar

• Coop op culinair avontuur met
kok René Pluijm; samenwerking
legt meer nadruk op positionering ‘Eerlijk, Ambachtelijk,
Vers’

• Coop en klanten doneren
€ 29.305 aan stichting
FunCare for Kids

• Introductie nieuwe lijn
kant-en-klaarmaaltijden;
Coop Authentieke Maaltijden
• Winkel van ondernemer
Hulsbosch in Vogelenzang
opent als CoopCompact

• Coop en klanten komen
in actie voor de ramp op de
Filippijnen: in drie weken tijd
werd een geweldig bedrag
van € 25.500 ingezameld
• Introductie authentiek brood

• Nieuwe Coop in Nijmegen
opent als Coop Te Plate
• Introductie H-merken
campagne
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COOP
VESTIGINGEN
& landelijke spreiding
& Coop winkels & Distributiecentrum & Centrale Slagerij
& Servicekantoor
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ondernemingsprofiel

Coop Supermarkten is een in
Nederland opererende, coöperatieve
supermarktorganisatie, die als doel heeft
haar leden optimaal te bedienen. We kennen
zowel leden-consumenten als ledenondernemers.
Wij verzorgen tal van diensten, zoals
distributie, assortimentsmanagement,
marketing, winkel-automatisering,
opleidingen, verzekeringen, financieringen
en administratie. De verwerving en
ontwikkeling van nieuwe projecten voor
toekomstige supermarkten en acquisitie zijn
eveneens belangrijke activiteiten.

Een helder geformuleerde
winstdoelstelling voor deze
werkmaatschappijen maakt onze
organisatie doelgericht
De fysieke distributie vindt plaats vanuit
drie centra: twee regionale centra voor
houdbare artikelen en één landelijk centrum
voor alle verse producten, met uitzondering
van brood. Een serviceprovider verzorgt
de distributie van alle diepvriesproducten.
De verwerking en distributie (aan derden)
van vlees is ondergebracht bij Coop
Productiebedrijven B.V., handelend onder de
naam ProMessa.
Het servicekantoor van Coop Supermarkten
is gevestigd in Velp. Wij hebben onze
activiteiten in een aantal afzonderlijke
werkmaatschappijen ondergebracht. Een
helder geformuleerde winstdoelstelling
voor deze 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 dertien supermarktorganisaties
(circa 29% van de Nederlandse markt).
Het benutten van de inkoopvolumes en
-afspraken 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
mede gerealiseerd door samenwerking in
onze keten. Sterke betrokkenheid en inzet
van onze medewerkers en de aangesloten
ondernemers speelt hierbij een cruciale rol.
Met onze coöperatieve structuur nemen
wij een unieke plaats in de Nederlandse
foodretailbranche in.
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Coop heeft 229 supermarkten. Hiervan
wordt 44% gerund als eigen filiaal en 56%
door zelfstandige ondernemers. In 2013
behaalde Coop een consumentenomzet van
€ 975 miljoen.

Winkelbestand
2013 2012
CoopCompact
Ondernemers
58
58
		
Coop		
Filialen
98
97
Ondernemers
73
65
171

162

		
Totaal
229
220

Juridische
structuur
& onze missie
Leden-ondernemers/
Coop Detaillistenvereniging
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Leden-consumenten/
Coop winkelcommissies

Ledenraad

Coop Nederland u.a.

Coop Holding B.V.

Coop
Groothandel B.V.

Coop Vastgoed B.V.

Coop
Koopzegels B.V.

Coop
Supermarkten B.V.

Coop Productiebedrijven B.V.

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.

NieuwCoop B.V.

personalia
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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 R. Assen
Mevrouw mr. C.A. Jansen Verplanke
De heer mr. C.G. Klomp
De heer E.B.M. van den Tillaart

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
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 R. Assen
De heer prof. mr. R.C.J. Galle
Mevrouw mr. C.A. Jansen Verplanke
De heer E.B.M. van den Tillaart

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Lid
Lid
Lid
Lid

Directie Coop Holding B.v.
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 (statutair directeur)
Commercieel directeur
Directeur winkeloperatie
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Coop Stavoren

Bericht van het bestuur
en de raad van commissarissen

2013 & Coop
In het jaar 2013 blijkt dat oplopende
werkloosheid en lastendruk bij veel consumenten tot onzekerheid leiden, hetgeen
zich vertaalt in hun dagelijkse uitgaven.
Non-foodretailers laten mede daarom al
enkele jaren omzetdalingen zien. Nu zijn
ook voor veel foodretailers in Nederland de
eerste tekenen van de nieuwe economische
realiteit, die al enige jaren geleden is ingetreden, zichtbaar. Ondanks een voorzichtig
en licht macro-economisch herstel in het 3e
en 4e kwartaal van 2013, was vooral in deze
periode een dalende gemiddelde besteding
in de foodretail een belangrijke factor die de
marktgroei onder druk zette. De foodmarktontwikkeling kwam in 2013 per saldo uit op
een groei van 1,3% en liet in de tweede helft
van het jaar per saldo een daling zien in
vergelijking met 2012.

Coop heeft de consumentenprijzen
verder verlaagd
Coop heeft onder deze omstandigheden
met een netto-consumentenomzetgroei
van 7,5% een bovengemiddelde prestatie
geleverd. Deze groei werd vooral veroorzaakt door de opening van 15 nieuwe
winkels gedurende 2013 en bouwde ook
voort op de prestaties van de bestaande
kern van winkels. Talrijke nieuwe klanten
maakten kennis met onze winkels, die
steeds meer in de meest recente Coopstijl met een breder en nieuw Coop-assortiment zijn uitgerust. De aankoop van 54
winkels en een distributiecentrum medio
2012 vormden in de plannen en executie
voor Coop in 2013 een rode draad. Het
voorbereiden van openingen en verbouwingen van nieuwe winkels alsook het plannen
van de toekomstige logistieke kaart voor
Coop, zijn intensieve processen. Dat
daarmee ons merk in diverse regio’s van
Nederland steeds meer en beter op de kaart
staat, is een prachtig gevolg. Ook de ver-

wezelijking van de prijsstrategie in de zeer
competitieve en op Europese schaal gezien,
‘laag’ geprijsde levensmiddelenmarkt in
Nederland, is voortvarend aangepakt. Coop
heeft de consumentenprijzen verder verlaagd waarbij de balans tussen rendement
voor ondernemers(leden) en de continuïteit
voor de coöperatie goed is bewaakt. Nog
beter inkopen en verdere kostenaanpassingen zijn de pilaren die dit proces blijvend
moeten ondersteunen.
Onderstaand volgen de belangrijkste
onderwerpen die de coöperatie in haar
ledenraads- en bestuursvergaderingen heeft
besproken. Ook komen de ledenactiviteiten
aan bod. Tot slot volgt een verslag van het
toezicht van de Raad van Commissarissen
over 2013.
Coöperatie Coop Nederland U.A
In het kader van een goed bestuur van
onze coöperatie heeft een intensieve studie
plaatsgevonden om, passend binnen onze
coöperatieve structuur en gegeven de
marktontwikkelingen, extra bescherming
te kunnen geven aan de besluitvorming
binnen onze coöperatie.
De markt waarin Coop actief is, is de
laatste jaren enorm in beweging. Deze
beweging zorgt er voor dat investeerders en
belangenbehartigers vanuit verschillende
invalshoeken invloed kunnen uitoefenen
op onze organisatie, waarbij het totaalbelang van onze organisatie onvoldoende
wordt onderkend. In deze situatie kunnen
belangenconflicten ontstaan in het bestuur
van een organisatie, die de continuïteit
in de brede zin aangaan en om prudente
besluitvorming vragen. Daarom is in de
voorjaarsvergadering van de ledenraad het
onderwerp “de bescherming van Coop”
aangekondigd en toegelicht. Vervolgens
heeft het bestuur na een verdere studie, in
de najaarsvergadering de oprichting van
de Stichting Coöperatieve Belangen Coop
voorgelegd.
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Na intensieve afstemming, met zowel een
afvaardiging van ondernemers- alsook de
consumentenleden van onze coöperatie,
is unaniem akkoord gegeven voor de
oprichting van deze stichting.

ontwikkelingen in de winkelpanels bezig
gehouden, zowel voor nieuwe als voor
bestaande winkels. De bijzondere inbreng
van veel trouwe leden blijft een waardevol
element van onze coöperatieve identiteit.

Ledenraadactiviteiten
Tijdens de voor- en najaarsbijeenkomsten
van de Ledenraad in 2013 is er, naast de
gebruikelijke agendapunten, ook aandacht
besteed aan ontwikkelingen in de markt.
In het voorjaar was het onderwerp de
impact van internet op het koopgedrag
van mensen en wat deze verandering voor
gevolgen heeft voor de bestaande winkels.
Creatiever worden, meer aandacht voor
beleving en zintuigen activeren (denk
aan geur, sfeervol licht) om het winkelen
leuker te maken, kan een middel zijn om de
aantrekkingskracht van het fysieke winkelen
te bevorderen. Het binden van klanten is bij
deze oplossingsrichting een coöperatieve
meerwaarde die zeker gebruikt kan worden.

Ook de Coöperatieraad heeft zich in 2013
actief opgesteld en zowel het Bestuur als de
afdeling Ledenservice geholpen met positief
kritische adviezen en ondersteuning. Het
bijdragen aan de verbetering van de Coopwebsite en advisering bij de oprichting van
de Stichting Coöperatieve Belangen Coop
zijn slechts enkele voorbeelden van de
meerwaarde van de Coöperatieraad in het
afgelopen jaar.

In het najaar is onder meer ingegaan op
de ontwikkeling van ons merk Coop in
brede zin en concreet op de introductie en
uitbouw van onze eigen merklijn Coopproducten in onze winkels. De H(uis)merken van Coop worden in 2014 verder
uitgebouwd en zijn zowel in de folder als
op de winkelvloer steeds meer zichtbaar.
Na de invoering van de zogenaamde “Flex
B.V.-wetgeving (per 1 oktober 2012) en
de Wet Bestuur en Toezicht (per 1 januari
2013) is de wetgeving inzake besloten
vennootschappen zodanig gewijzigd dat
de huidige statuten van Coop Holding B.V.
aangepast dienden te worden. Zowel deze
aanpassingen alsook het jaarverslag 2012
zijn door de Ledenraad goedgekeurd. In
de najaarsvergadering van de Ledenraad is
de vicevoorzitter van het Bestuur, de heer
Korswagen, met algemene instemming
opnieuw benoemd voor de periode van
vier jaar. Dit was ook aan de orde voor de
Bestuursleden de heren Galle en Klomp die,
eveneens met instemming van de gehele
Ledenraad, voor een vierjarige termijn zijn
herbenoemd. De afdeling Ledenservice
heeft zich intensief met diverse

Raad van Commissarissen
De Raad heeft in 2013 zesmaal regulier
overleg gehad met de Directie van
Coop Holding B.V.. Daarnaast is er een
winkelbezoekdag georganiseerd waarin
zowel enkele (zeer recent) verbouwde
Coop-winkels zijn bezocht alsmede
enkele (nieuwe) winkels van andere
supermarktketens.
Veel aandacht is er uitgegaan naar de
juridische aanpassingen in de statuten van
Coop Holding B.V. en andere onderdelen
van ons bedrijf, die vanuit de herziene
wettelijke kaders, aangepast dienden te
worden. Aanpassingen die voortkwamen
uit de eerdergenoemde ‘Flex B.V.’ alsook
de aanstelling van een tweede statutair
directeur.
In de reguliere vergaderingen zijn verder de
volgende onderwerpen behandeld:
- Nieuwe logistieke structuur met
één landelijke kruidenierswarendistributiecentrum in Gieten en de
gevolgen voor de bestaande distributiecentra in Monster, Peize en Deventer
- Ontwikkelingen te openen en geopende
nieuwe winkels
- Fiscale ontwikkelingen
- Marktpositionering Coop en
klanttevredenheid
- Cijfermatige ontwikkeling en 			
concurrentie
- Management development binnen Coop
- Het rooster van aftreden

-

-

Terugkoppeling auditcommissie over
onder meer budget 2014, prognose
2013, en de management letter 2013 en
de bevindingen van de accountant
Huismerkontwikkeling en doelen
Financiering en werkkapitaal
Uitbreiding ledenkapitaal Superunie
Commerciële zaken, waaronder
omzet-, marge- en online-			
ontwikkelingen

Vanuit de personele unie tussen Bestuur
en Raad zijn de eerder genoemde
herbenoemingen van de heren Korswagen,
Galle en Klomp ook bekrachtigd in de
aandeelhoudersvergadering van
Coop Holding B.V.
De Raad stond eveneens stil bij haar
eigen functioneren door een evaluatie.
Gedurende het jaar vond er buiten de
vergaderingen overleg plaats tussen de
voorzitter en de algemeen directeur ter
voorbereiding van de vergaderingen. Ook
heeft er tweemaal overleg plaatsgevonden
tussen de Ondernemingsraad en de
voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van
Commissarissen.
Resultaten
Coop heeft in lastige marktomstandigheden
in 2013 met een concernomzetgroei van 7%
(€ 832 miljoen) een prima prestatie geleverd.
De bijgaande jaarrekening laat zien dat
met groei en extra marktinspanningen
de resultaten voor de coöperatie binnen
de bandbreedte blijven van de verwachte
rendementen en dat Coop ruimschoots
voldoet aan de gewenste financiële ratio’s.
De jaarrekening over 2013 is door het
Bestuur van de Coöperatie en de Raad
van Commissarissen besproken met de
Directie en de onafhankelijk accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants
N.V. (PwC). Tijdens deze bespreking zijn
de bevindingen over het algemene beeld
van de administratie en de interne controle
in positief kritische zin, aan de orde
geweest. PwC heeft een goedkeurende
controleverklaring afgegeven zoals
opgenomen bij de overige gegevens in de
jaarrekening 2013.

Het voorstel van de Directie om het
resultaat over 2013 toe te voegen
aan de algemene reserves van Coop
Holding B.V. heeft onze instemming. De
Ledenraadvergadering wordt voorgesteld
om het Bestuur te machtigen om, na
vaststelling van de jaarrekening 2013
van Coop Nederland U.A., de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders te
verzoeken:
• de jaarrekening 2013 van Coop Holding
B.V. vast te stellen;
• decharge te verlenen aan de Directie
voor het gevoerde beleid;
• decharge te verlenen aan de Raad van
Commissarissen voor het gehouden
toezicht.
Dank
Bestuur en Raad van Commissarissen
hebben de ontwikkeling en groei van
Coop in 2013 en vooral de enthousiaste en
toegewijde bijdrage hieraan van de directie,
medewerkers en leden met gepaste trots
kunnen volgen en bedanken iedereen
daarvoor. De marktomstandigheden in 2013
maakten dat vele schouders nodig waren
om al het werk te verzetten en daarmee
een prestatie te leveren waarmee Coop
verder komt. Het jaar 2014 zal wederom een
bijzonder jaar worden waarin zowel aan
de winkelzijde, maar ook in de logistieke
processen veel staat te gebeuren. Gezond
verder groeien blijft ons devies!

Velp, 16 april 2014

Namens het Bestuur,			
Coop Nederland U.A.				
Theo van Gameren				
Voorzitter				

&
Namens de Raad van Commissarissen
Coop Holding B.V.			
Nico Korswagen				
Voorzitter
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Hoofdlijnen 2013
&
&
&
&
&

Groei van het aantal leden-consumenten naar ruim 990.000
€ 975 miljoen consumentenomzet Coop
7,5% groei netto-consumentenomzet ten opzichte van 2012
Groei van het marktaandeel Coop met 2,7% naar 2,9%
Netto-omzet Coop bedraagt € 832 miljoen:
7% groei ten opzichte van 2012

&

Operationeel resultaat van ruim € 39 miljoen
(4,7% van de netto-omzet)

&
&
&

Resultaat voor belasting licht hoger dan 2012: € 5,2 miljoen
Nettoresultaat van € 4,0 miljoen (2012: € 4,4 miljoen)
Groei met 9 nieuwe supermarkten mede door
acquisitieresultaten
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&

Ruim 24 supermarkten gerestyled in nieuwe, moderne
oranje-zwarte uitstraling

&

Totale verkoopvloeroppervlakte Coop-supermarkten stijgt
met 4% naar 167.350 m2

&
&
&
&

Voorbereiding nieuwe distributielandschap in volle gang
Verdere groei vleescentrale ProMessa
Eind 2013 ruim € 1 miljoen aan statiegelddonaties voor goede doelen
Coop als werkgever krijgt opnieuw hogere waardering
medewerkerstevredenheid

& meer nieuws op:

www.coop.nl

verslag van de directie
BRANCHE- EN MARKTONTWIKKELINGEN
In 2013 waren de gevolgen van de crisis
bij veel consumenten voelbaar. De
werkloosheid nam toe en de overheid
voerde een aantal bezuinigingen
door, waarvan we ook in 2014 de
gevolgen zullen gaan zien. Het
consumentenvertrouwen – al sinds 2007
niet meer positief – bleef ook dit jaar laag.
Toch was er ook een lichtpuntje: in het
derde en vierde kwartaal zette een licht
herstel van het consumentenvertrouwen
in. Dit is een belangrijke indicatie dat het
dieptepunt van de neergang bereikt is en
het vanaf nu weer langzaam beter kan
gaan.
Levensmiddelenbranche
De economische crisis had ook invloed op
de levensmiddelenbranche. Vooral in de
tweede helft van 2013 was er een negatieve
ontwikkeling. De laatste vier maanden van
het jaar was de groei zelfs continu negatief.
Dit is een uitzonderlijke situatie voor de
Nederlandse levensmiddelenbranche.
Wanneer we de negatieve marktgroei
koppelen aan een lichte prijsinflatie,
betekent dit een belangrijke volumedaling.
Overname supermarkten C1000
De consolidatie die in 2012 inzette met
de verkoop van C1000, kreeg in 2013
een vervolg. Tegelijkertijd moeten we
constateren dat het uitfaseren van C1000
als supermarktorganisatie in Nederland
langer duurt dan verwacht. Minder C1000winkels dan gepland in 2013 maakten de
overstap naar Coop. Het gevolg hiervan
is dat we langer bezig zullen zijn met het
ombouwproces. Toch hebben we er alle
vertrouwen in dat we dit proces goed af
gaan ronden en dat de geplande winkels
de overstap naar Coop zullen maken.
De Nederlandse consument is zich
ondertussen op grote schaal aan het
oriënteren waar hij of zij in de nieuwe
situatie boodschappen gaat doen, waarbij
druk op de bestedingsmogelijkheden
zorgt dat de discountsupermarkten
bovengemiddeld lijken te groeien.
Prijsniveau in de branche
Het prijsniveau in de branche kreeg na
de zomer een knauw door een grote

prijsverlaging door de marktleider. Vrijwel
alle concurrenten – waaronder ook Coop –
hebben deze verlaging gevolgd. Daarnaast
verlaagde Coop autonoom nog eens 4.500
prijzen naar een scherper prijsniveau onder
de programmanaam Coopkracht. Hiermee
is Coop als organisatie op het gebied
van prijs sterker gepositioneerd naar de
toekomst.
Verruiming openingstijden
Daar waar behoefte is heeft Coop
mogelijkheden tot verruimde
openingstijden benut. We hebben de
nieuwe wetgeving, lokale mogelijkheden
en wensen van de (lokale) consument
afgewogen. In 2013 heeft dit geleid tot
lokale zondagsopeningen voor ruim één
derde van ons winkelbestand.
Gemeentebesturen maken de afweging om
zondagsopeningen vrij te geven. Dit geeft
Coop de mogelijkheid steeds meer klanten
ook op zondag te gaan bedienen, waarbij
uiteraard rekening wordt gehouden met de
wens van de lokale consument.
Voedselveiligheid
In 2013 zijn veel consumenten
geconfronteerd met voedselschandalen.
Begin 2013 was er een Brits incident met
paardenvlees in hamburgers, hetgeen ook
in de Nederlandse markt tot vele vragen
en zaken leidde. Daarnaast bleken in
Duitsland sommige biologische eieren niet
biologisch te zijn en kwam ook het Beter
Leven keurmerk negatief in het nieuws.
Het veilig kunnen consumeren van voedsel
is voor iedereen en ook binnen Coop van
groot belang. Nederland staat er goed voor
en op nummer één op de voedselranglijst
van Oxfam Novib, dat recent meldde
dat de verkrijgbaarheid in Nederland
van gevarieerd en gezond voedsel het
best mogelijk is. Transparantie in de
voedselketen is van groot belang en er zijn
vele goede initiatieven die op dit gebied
worden ondernomen. Coop geeft meer en
meer inzicht in de aard en oorsprong van
onze producten en assortimenten.
Het bespreekbaar maken met inkooppartners hoe voedseloorsprong en
-veiligheid continu te borgen, blijft een
belangrijk onderdeel van ons dagelijkse
werk.
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Ontwikkeling marktaandeel
De omzet van de totale supermarktbranche
groeide in 2013 met 1,3%. De omzet van
Coop nam in dezelfde periode met maar
liefst 7,5% toe, gesteund door de groei
in winkels en ondanks een fors aantal
prijsverlagingen. Het marktaandeel van
Coop steeg in 2013 van 2,7% naar 2,9%
(Bron: IRi).
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Inkoop
In de Nederlandse inkoopmarkt voor
foodretail zijn vijf partijen actief. Coop is
lid van de inkoopcombinatie Superunie
(marktaandeel van 29%). Daarnaast zijn er
de volgende spelers actief (met de geschatte
(inkoop)marktaandelen):
- Ahold (34%)
- Jumbo / C1000 (20%)
- Aldi (8%)
- Lidl (8%)
Het inkoopaandeel van Superunie en haar
13 leden is ten opzichte van 2012 nauwelijks
gewijzigd. Door de inkoopcombinatie
Superunie heeft de Nederlandse consument
naast een rijk assortiment aan producten
ook een brede keuze in supermarktformules.
Het lidmaatschap bij Superunie borgt de
inkooppositie en bijkomende –voordelen
voor onze organisatie. De missie van
Superunie, die ondanks de diversiteit aan
leden, opereert als een eenheid, wordt
vertaald in een strategie waarbij het inkopen
van goederen en diensten tegen de best
mogelijke prijs-kwaliteitverhouding ook in
2013 positief heeft bijgedragen aan onze
resultaten. Ook de Europese samenwerking
door actieve samenwerking van Superunie
met EMD (European Marketing Distribution)
heeft daaraan bijgedragen.

Coop-formule. De Spar in Vogelenzang
maakte de keuze om verder te gaan als
CoopCompact. Tot slot openden we twee
compleet nieuwe winkels in Babberich en
Steyl. In beide plaatsen was Coop voorheen
nog niet gevestigd.
Verbouwde winkels
In 2013 verhuisden twee Coopsupermarkten naar een andere, grotere
locatie, namelijk Coop Bad Nieuweschans
en Coop Arnhem Spijkerlaan. De Coopsupermarkten Musselkanaal, Vroomshoop,
Rotterdam Nieuwe Binnenweg, Amstelveen
Lindenlaan en Groningen Kajuit werden
uitgebreid en voorzien van de nieuwe
Coop-stijl. Tot slot maakten zeventien
winkels een kwaliteitsslag met een
verbouwing naar de nieuwe stijl van
Coop. Dit waren de supermarkten in
Zevenaar, Lemelerveld, Zegveld, Hooghalen,
Krommenie (Heilige Weg), Zuidbroek,
Amsterdam (Jan Steenstraat), Marrum,
Appingedam, Muntendam, Ruurlo, Arnhem,
Nijmegen (Molukkenstraat), Made, Gennep,
Den Haag (Ursulaland) en Ermelo.
Mooie groei
Coop realiseerde een mooie groei in 2013,
zowel wat betreft het aantal supermarkten
als ook de kwaliteit hiervan. Ondanks de
sluiting of verkoop van zes winkels, steeg
het totaal aantal Coop-winkels dit jaar
naar 229 supermarkten. Het totaal aantal
vierkante meter verkoopvloeroppervlakte
(VVO) steeg van 160.800 naar 167.350
(+ 4,1%).
BVO/VVO Coop-formules ultimo 2013
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Acquisitie en projectontwikkeling
In 2013 gaven we verder invulling aan de
groei van Coop. We breidden het aantal
supermarkten uit met vijftien nieuwe
winkels. Daarnaast werden er nog eens 24
Coop-supermarkten gemoderniseerd naar
de nieuwste formule-uitgangspunten.
Nieuwe winkels
Tien voormalige C1000-supermarkten in
Zwolle, Meijel, Gouda, Zwartsluis, Den Haag,
Schoonoord, Arnhem, Rotterdam (Jacob
van Campenplein en Van Beethovensingel),
Oldemarkt en Nijmegen maakten de
overstap naar Coop. Het totaal aantal
C1000-winkels dat we ombouwden tot
Coop komt hiermee op vierentwintig. De
C1000-supermarkt in Emmeloord koos
daarnaast als vrije ondernemer voor de
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De gemiddelde bruto verkoopvloeroppervlakte (BVO) komt eind 2013 uit op
1.059 m2 (2012: 1.044); de VVO per winkel
bleef nagenoeg gelijk (731 m2).
Logistiek
De groei van het aantal winkels en
assortimenten van Coop in 2013 had ook
gevolgen voor de logistiek. We slaagden er
echter goed in om deze groei binnen ons
bestaande netwerk op te vangen. Net als
voorgaande jaren hebben we de volumeen omzetstijging kunnen verzilveren in de

vorm van een verbeterde productiviteit
binnen onze distributiecentra (DC’s).
Vereenvoudiging logistieke structuur
In 2014 gaan we alle Coopwinkels bevoorraden vanuit één
versdistributiecentrum (Vers DC Deventer)
en één kruidenierswarendistributiecentrum
(KW DC). De in het KW DC verrichte
activiteiten in Monster verhuizen samen
met de activiteiten van het KW DC te
Peize naar een nieuwe locatie in Gieten,
die we overnamen van Jumbo/C1000.
In 2013 waren we volop bezig met de
voorbereidingen op deze verhuizing en de
verbouwing van het distributiecentrum in
Gieten.
Duurzame relaties
In 2013 zetten we vergaande stappen wat
betreft de samenwerking met partners
in de logistieke keten, op het gebied
van transport en intern transport. We
verlengden de samenwerking met onze
transportpartner en kozen voor één vaste
partner op het gebied van intern transport.
Hiermee zijn we op weg naar een volledig
vernieuwd intern transportpark, dat steeds
zuiniger en efficiënter wordt.
Lager energieverbruik
Tot slot vervolgden we de weg die
we in 2012 al insloegen om onze
distributiecentra zo energiezuinig mogelijk
in te richten. Denk hierbij aan zuinige
verwarmingsinstallaties en een goede
isolatie van gebouwen. Ook in 2013
resulteerden de genomen maatregelen in
een forse reductie van het energieverbruik
van onze distributiecentra en dus een
kostenverlaging.
Automatisering
In 2013 zijn vrijwel al onze filialen en
een aantal winkels van onze zelfstandige
ondernemers overgegaan op automatische
bevoorrading van een groot deel van het
winkelassortiment. Hiermee wordt door
middel van voorspellingen van de vraag
van consumenten en een berekening
van hun behoeften automatisch een
besteladvies gemaakt. Coop kan hierdoor
op het juiste moment producten leveren
aan de winkels. Dit heeft bijgedragen aan
een betere beschikbaarheid van producten
voor onze klanten (verlaging van out-ofstock) en beter op de vraag afgestemde
voorraadniveaus in de winkels.
Naast verbeteringen in het bestelproces,
zijn verdere stappen gezet in het

optimaliseren van diverse interne
processen en de management informatie
ter ondersteuning van ons retailproces.
Dit geldt bijvoorbeeld rond de afhandeling
van acties en promoties. Doelstelling
hierbij is deze processen efficiënter en
foutlozer te laten verlopen. Daarnaast is
een nieuw personeelssysteem succesvol
in gebruik genomen en geïntegreerd in
het ICT-landschap van Coop. Hiermee
is de basis gelegd voor een nog betere
ontsluiting van personeelsgegevens
binnen onze organisatie die het
makkelijker maakt om urenregistratie
en -planning van personeelsinzet uit te
bouwen.
Om de groei van Coop goed te kunnen
blijven ondersteunen worden alle
verzoeken voor het oplossen van
incidenten en het afhandelen van diverse
wijzigingen in onze ICT-systemen via een
nieuw facilitair management programma
ondersteund.
De voorbereidingen voor de uitrol van
een volledig nieuw orderverzamelsysteem
(met persoonlijke spraakherkenning) zijn
afgerond. Dit systeem zal in 2014 worden
ingevoerd en vormt een belangrijke
basis voor de inrichting van onze
distributiecentra in Deventer en het in 2014
in gebruik te nemen distributiecentrum in
Gieten.
Samen met onze partners zijn in de
datacommunicatienetwerken tussen
het servicekantoor, de distributiecentra
en de winkels belangrijke aanpassingen
doorgevoerd. Dit zal de continuïteit van
de gegevensverwerking zowel binnen
Coop als met onze handelspartners verder
verbeteren.
Vleescentrale ProMessa
In 2013 is in het vleesverpakkende bedrijf,
dat sinds begin 2009 onderdeel uitmaakt
van ons bedrijf opnieuw op goede wijze
invulling gegeven aan het voorverpakken
van onze varkens- en rundvleesproducten.
Ook geeft ProMessa invulling aan het
gereed maken van bulkrundvlees dat
rechtstreeks naar onze ambachtelijke
slagersafdelingen in de winkel gaat. De
groei in omzet in zowel onze eigen winkels
en bij ondernemers alsook bij enkele
andere foodretailers, geeft aan dat onze
kwaliteit en productmogelijkheden breder
herkend worden in de markt. Investeringen
in de sorterings-en expeditieafdeling
alsmede in enkele productielijnen zullen
de komende jaren voor verdere efficiencyen kwaliteitsverbeteringen zorgen.
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positionering supermarkten

Formule-ontwikkeling en
positionering winkels
Voor wat betreft de positionering van onze
winkels was 2013 een bewogen jaar. We
ontwikkelden Coop als merk en formule
verder door en zetten verdere stappen
op het gebied van online-boodschappen
doen
Formule
Afgelopen jaar hielden we ons bezig
met de nieuwe stijl van Coop. Met als
kernwoorden Eerlijk, Ambachtelijk en
Vers, lag de nadruk op mooie en lekkere
assortimenten. Om het assortiment
beter te presenteren kwamen er nieuwe
plattegrondindelingen gebaseerd op
nieuwe presentatie-uitgangspunten.
Ook werd tweederde van de winkels
uitgerust met extra ruimte in het schap
waardoor er meer assortiment per meter
wordt aangeboden. Verder vonden er
voorbereidingen plaats met als doel om de
versgroep AGF naar een hoger niveau te
brengen.
Een kwart van alle Coop-supermarkten
(meer dan 60 winkels) is inmiddels
voorzien van de nieuwe styling van
Coop. In 2014 voorzien we de meeste
overige winkels van minimaal een basisvariant van de nieuwe stijl. De nieuwe
formule is ook toegepast op onze grotere
winkels (met meer dan 1.200 vierkante
meter verkoopvloeroppervlakte) in
Krommenie, Vroomshoop en Made. Met
de nieuwe formule creëren we meer
productdominantie in onze winkels.

Online boodschappen
Steeds meer Nederlanders winkelen online.
Volgens een onafhankelijk kennis- en
informatieplatform op het gebied van
e-commerce, steeg de totale onlineomzet in Nederland van € 9,8 miljard
in 2012 naar € 11 miljard in 2013. Het
aantal online-bestellingen in Nederland
was in 2013 naar schatting 99 miljoen,
tegenover 88 miljoen in 2012. Het aantal
bestellingen geplaatst met een telefoon
of tablet groeide in 2013 met 25%. Ook
voedingsmiddelen worden steeds vaker
online gekocht. De food-omzet groeide
afgelopen jaar met 17% en beloopt op dit
moment naar schatting enkele procenten
van de totale foodretailmarktomzet (€ 33
miljard omzet).
Cooponline.nl breidde in 2013 fors uit.
Inmiddels is het bij 44 winkels – 17 filialen
en 27 ondernemers – mogelijk om online
boodschappen te doen en deze thuis te
laten bezorgen of in de winkel af te halen.
Het aantal bezoekers is tussen januari
en december 2013 vervijfvoudigd. Een
groot aantal aangesloten winkels laat
op totaalniveau een omzetstijging zien
van 5 tot 10%. Ter ondersteuning van
Cooponline.nl werden er 19 bestelbussen
ingezet, een eigen kledinglijn ontwikkeld
voor de chauffeurs en kwam er
marketingmateriaal in de vorm van flyers,
posters en stickers. In het laatste kwartaal
van 2013 werden met veel succes ‘online’acties gestart, waaronder een commerciële
e-mailing voor Cooponline.nl. Ook via
Google promoten we Cooponline.nl. Onze
Google-campagne in het laatste kwartaal
van 2013 was goed voor 20% groei van alle
bezoekers op Cooponline.nl.
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prijzen en nominaties
Coop won in 2013 verschillende prijzen en
werd een aantal keer genomineerd. Een
overzicht van de belangrijkste prijzen en
noteringen.

deze verkiezing. In maart werd bekend
gemaakt dat CoopCompact van Bedaf en
CoopCompact Oldengarm respectievelijk
tweede en vierde zijn geworden.

Challenge Award
In het voorjaar ontvingen wij een
prestigieuze prijs in de Nederlandse
retailwereld “De Challenge Award” in
“Category Development food” die werd
toegewezen aan Coop. De invoering van
het nieuwe categorieplan Brood & Banket
scoorde hoge punten op aspecten als
“categorie-brede ontwikkeling”, “strategische
samenwerking met de leverancier”,
“integrale aanpak” en “lange termijn/
structurele bijdrage”. De Challenge Award
is uitgegroeid tot dé awarduitreiking waar
goede resultaten op de winkelvloer centraal
staan voor zowel leverancier en retailer.
Er waren maar liefst inzendingen van bijna
70 partijen waaruit onze inbreng is gekozen
tot nummer één.

ZO2Z Award
Brancheorganisatie Het Vakcentrum
riep begin 2013 Coop Simonides uit
Vledder en Coop Rosier uit Anjum uit tot
provinciewinnaars van de ZO2Z-award
(Zelfstandig Ondernemer Onderscheidt
Zich-award). Beide ondernemers zijn
succesvol in hun marktgebied en
onderscheiden zich door een duidelijke visie
op de toekomst, hun rol als trendsetter en
hun aandacht voor klanten en personeel. Zij
mogen zich de komende twee jaar de beste
zelfstandige ondernemers in de foodretail
noemen.

Werkgeversonderzoek 2013
Voor de derde keer op rij bemachtigde
Coop een plek in de top 50 van beste
werkgevers in de categorie ‘organisaties
met meer dan duizend werknemers’.
Coop eindigde op plaats 25 met een hoge
waardering.
Van alle deelnemende supermarktbedrijven
eindigden we op de derde plek. Vooral op
de onderdelen klantgerichtheid, collegialiteit
en werktevredenheid scoorde Coop
bovengemiddeld. We zijn buitengewoon
trots op dit resultaat! Samen met onze
medewerkers willen we Coop uitbouwen
en succesvol laten blijven. De prijs ‘Beste
Werkgever’ wordt elk jaar uitgereikt
naar aanleiding van een grootschalig
onafhankelijk onderzoek onder werknemers.
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Winkelwedstrijd

Nominaties Supermarkt van het
Jaar-verkiezing
Elke twee jaar wordt de landelijke
Supermarkt van het Jaar-verkiezing
georganiseerd. In november werd bekend
dat er maar liefst tien Coop-supermarkten
genomineerd waren. Twee Coop-winkels
bleven in de race voor de felbegeerde titel
‘Beste buurtsupermarkt van het jaar 2014’:
CoopCompact Oldengarm in Coevorden en
CoopCompact Van Bedaf in Achtmaal. Beide
winkels vielen al eerder in de prijzen tijdens

Interne winkelwedstrijd
In 2013 streden alle Coop-supermarkten
tijdens een interne winkelwedstrijd om
de titel in de categorieën ‘beste Coopfiliaal’, ‘beste Coop-ondernemer’, ‘beste
CoopCompact’ en ‘beste (super)Coop’.
Nieuw dit jaar was de overall prijs ‘De
allerbeste Coop van Nederland’. Met
de interne winkelcompetitie willen we
de kwaliteit van de supermarkten en
van de totale organisatie naar een nog
hoger niveau tillen. De supermarkten
worden beoordeeld door een interne
jury, een externe jury en door klanten. De
jurybeoordeling werd dit jaar uitgebreid met
een klantenonderzoek, waarmee Coop écht
inzichtelijk kan maken in hoeverre klanten
tevreden zijn over hun Coop.
In januari 2014 werden de volgende
winnaars bekendgemaakt:
• (Super)Coop ’s-Heerenberg (filiaal)
• Coop Varsseveld (filiaal)
• Coop Stuut in Bad Nieuweschans
(ondernemer)
• CoopCompact Van Bedaf in Achtmaal
(ondernemer)
Onze winkel in ‘s-Heerenberg werd
daarnaast verkozen tot de allerbeste Coop
van Nederland.
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Assortimenten
Ontwikkeling private label
Professionalisering
Coop zette dit jaar grote stappen voor
wat betreft de professionalisering van het
private label-assortiment, waarbij wij ons
volledig richtten op de ontwikkeling van
het Coop-label en het groot maken van de
Superunie-merken. Ook intensiveerden we
de ontwikkeling van het eigen Coop-merk
en het testen van de kwaliteit van onze
huismerkproducten.
In het najaar van 2013 ging de
H-merkcampagne van start. Onder
de noemer H-merken vallen al onze
huismerken. Met behulp van de campagne
moet de term H-merken uitgroeien tot
een begrip. Iedere klant moet weten dat
de Coop H-merken staan voor kwaliteit en
voordeel.
Uitrol
De uitrol van het ‘private label’ verloopt
voorspoedig. In 2013 voorzagen we bijna
700 artikelen van een nieuwe, eigentijdse
Coop-verpakking. Hieronder waren veel
versproducten. Tweehonderd van de
producten waren nieuw onder het Cooplabel. Daarnaast werden honderd artikelen
voorzien van een speciaal ‘feestdagen à la
Coop’-etiket.
Ontwikkeling omzetaandeel
Het omzetaandeel van onze private labelproducten steeg in 2013 met ruim 1,3%
(Bron: IRi), terwijl de markt een dalende
trend liet zien (-0,4%). Hier geldt dus dat het
omzetaandeel private label bij Coop harder
groeit dan in de markt, waardoor onze
positie in eigen merken sterker wordt.
In 2014 willen we het omzetaandeel van
het private label verder laten groeien. Dit
doen we deels met behulp van de H-merkcampagne, waarmee we de bekendheid
van de huismerken willen vergroten. Ook
de toevoeging van 500 artikelen onder het
Coop-label speelt hierbij een belangrijke rol.
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Bloemen & planten
In 2013 troffen we alle
voorbereidingen om de groep
bloemen en planten in januari 2014
in eigen beheer aan ons assortiment
toe te kunnen voegen. Dit betekent
dat Coop direct inkoopt bij
kwekers en samen met kwekers de
schappen vult. Hiermee zetten we
een belangrijke stap op weg naar
een snellere keten en verkopen de
winkels versere producten. Klanten
profiteren hiervan.

Ontwikkeling assortimenten en
producten
In 2013 verlaagden we de prijs van ruim
tweederde van het assortiment van Coop;
een grootschalig prijsoffensief onder de
naam Coopkracht. Voor wat betreft de
inhoud van onze assortimenten vonden
er een aantal ontwikkelingen plaats.
Vleeswaren & kaas
Binnen het vleeswarenassortiment
van Coop introduceerden we onder
andere portieverpakkingen, biologische
vleeswaren met het Beter Levenkenmerk met drie sterren van de
Dierenbescherming en een authentieke
carpaccio. Op het gebied van kaas konden
klanten bijvoorbeeld kennismaken met
Goudse kaas onder het Coop-merk: een
assortiment gesneden Goudse kaas voor
een vaste ronde prijs.
Brood
Binnen ons broodassortiment
introduceerden we vijf varianten
authentiek Molenbrood. De introductie
van deze broden past perfect bij de
positionering Eerlijk, Ambachtelijk, Vers.
De authentieke broden zijn gemaakt van
eerlijke grondstoffen, met Franse bloem
en desem en gebakken op een stenen
ovenvloer.
Aardappelen, groente en fruit (AGF)
Op het gebied van AGF maakte Coop
succesvol de overstap naar een ander
merk bananen. We introduceerden
de producten van Willem & Drees in
onze winkel: lokale, vaak biologische
en vergeten groenten. Waar we eerst
geen private labels voerden binnen het
AGF-assortiment, is nu 90 procent van
de producten voorzien van het Cooplabel. De omzet op het gebied van
maaltijdsalades groeide enorm dankzij
een nieuwe verpakking. Tot slot hield
Coop zich bezig met de optimalisering
van de onbewerkte AGF-keten.
Gemaksmaaltijden
Afgelopen jaar voegden we een aantal
authentieke kant-en-klaarmaaltijden
toe aan het assortiment. Deze verse
maaltijden van echte topkwaliteit worden
bereid zonder smaak- en geurstoffen.
Om de klant te verleiden met onze verse,
smakelijke maaltijden, worden deze
verpakt in een transparante verpakking.
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Promotionele campagnes

EEN JAAR OM IN TE LIJSTEN

Het jaar 2013 stond bol van promotionele
campagnes. Vooral spaaracties bleven, naast
onze klantenkaart, een groot succes in onze
winkels.
Textiel & servies
Coop trapte het jaar af met twee spaaracties
waarbij klanten konden sparen voor
huishoudelijke artikelen. Tijdens de
keukentextielactie konden ze met een
volle spaarkaart voor een klein bedrag een
vaatdoek, keukenhanddoek of theedoek
kopen. Tijdens de Lief!-actie werd gespaard
voor exclusief voor Coop gemaakt servies
van het merk Lief!. Beide acties waren
een groot succes. De Lief!-actie scoorde
bovendien erg goed op ‘social media’.
Kroning Tattoos
In de aanloop naar de kroning van Koning
Willem-Alexander organiseerde Coop
een speciale actie. Henk Schiffmacher,
Nederlands meest bekende tattooontwerper, maakte voor Coop een aantal
exclusieve tattoos. Klanten kregen de
plakplaatjes cadeau bij een bepaald
bedrag aan boodschappen. Via ‘social
media’ konden zij een echte tattoo, door
Schiffmacher gezet, winnen.

Gratis boodschappen & voordelige uitjes
In het voorjaar kon er weer gespaard
worden voor een kadokrat vol gratis
boodschappen. De krat, ter waarde van
€ 40,- werd opnieuw een hit. Maar ook
de Zomerkolder Voordeelvouchers vielen
in de smaak. Met deze voordeelvoucher
kregen klanten korting op de entree van
vele regionale pretparken, musea en andere
uitstapjes.
Cadeaus van Coop
In het najaar vond voor de tweede keer
de Triqo-actie plaats. Opnieuw kregen
klanten de bouwstenen cadeau bij hun
boodschappen. Daarnaast waren de
Knuffel-coopies – in de aanloop naar
Sinterklaas – populair onder kinderen.
Klanten konden sparen voor zeven
verschillende dierenknuffels. Ze ontvingen
deze bij inlevering van een volle spaarkaart
en een kleine bijbetaling. Net als in 2012
sloten we het jaar af met shinies: een leuke
Kerstversiering die klanten gratis bij hun
boodschappen kregen. Een cadeautje van
Coop voor de klant.
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maatschappelijk verantwoord ondernemen
Coop denkt aan de wereld om haar heen,
mede omdat leden (klant en ondernemer)
als coöperatieve deelnemer in ons bedrijf
in hun omgeving ons bedrijf verder
ontwikkelen. Maatschappelijk verantwoorde
initiatieven zijn in deze ontwikkeling
een belangrijke bouwsteen. Duurzaam
ondernemen doen we samen, met onze
leveranciers, onze medewerkers, onze
ondernemers en met onze klanten. Door
op alle facetten bewust bezig te zijn met
duurzaamheid, door samen de handen
ineen te slaan en continu met elkaar in
gesprek te zijn, werken we toe naar een
duurzamere toekomst en kunnen we het
verschil maken.
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Belanghebbenden
Heldere doelen en keuzes in goed overleg
met alle belanghebbenden over de
invulling van duurzaamheid gebeurt in
verschillende vormen. Coop overlegt met
klanten, leden, medewerkers, leveranciers,
branche-organisaties, Eurocoop,
overheden, omwonenden van onze
winkels en staat open voor dialoog. Coop
is binnen de branche op bestuurlijk niveau
vertegenwoordigd in meerdere organisaties
en actief lid binnen het CBL (Centraal
Bureau Levensmiddelenhandel).

Van onderbewust naar bewust
Om duurzaamheid verder te verankeren
in de organisatie is er in 2013 een MVOkerngroep opgericht waarin de volgende
disciplines zijn vertegenwoordigd: Directie,
Finance, Bouwbureau, Logistiek, Personeel
& Organisatie, Category Management en
Marketing & Communicatie. Vanuit deze
kerngroep is de basis gelegd voor een
verdere groei van duurzaamheid binnen
de organisatie (conform de internationale
standaard ISO 26000). Vanuit een lange
termijn persperctief en voor het creëren
van een breder draagvlak hebben wij onze
duurzame initiatieven onderverdeeld in
vier categorieën, de zogenaamde MVOpijlers. Hierin zijn onze belangrijkste
belanghebbenden meegenomen: onze
leden consumenten en ondernemers,
medewerkers, de lokale omgeving en de
samenleving in het algemeen. Vanuit elke
pijler hebben wij een ambitie uitgesproken
die vervolgens gekwantificeerd of
gekwalificeerd is naar (middel-)lange en
korte termijn doelstellingen. Binnen deze
kaders bespreken wij tevens de uitdagingen
en dillema’s waar wij als organisatie mee te
maken hebben. Door continu in gesprek te
gaan met onze belanghebbenden zullen we

MVO Coop
Missie, Visie en Strategie

Bewuste keuze

Beter Milieu

Maatschappelijke
betrokkenheid

Onze mensen

Ambitie:
Het vergroten van
de beschikbaarheid
en herkenbaarheid
van verantwoorde
producten.

Ambitie:
Bijdragen aan de
de
reductie
reductie
van
van
nadelige
(nadelige)
milieu-eff
milieu-effecten
ecten.

Ambitie:
Aandacht voor
voor (lokale)
maatschappelijke
maatschappelijke
thema’s.
thema’s.

Ambitie:
Zorgen voor
verbinding en
een gezond
arbeidsklimaat.

de komende jaren een verdere verdieping
aanbrengen in ons duurzaamheidsbeleid.
Begin 2014 hebben we hier stappen in
gezet. Om de bewustwording van onze
medewerkers op het gebied van MVO
verder te versterken hebben we onder een
groot aantal medewerkers een onderzoek
gehouden. Deze resultaten zullen we
gebruiken om duurzaamheid verdere
handen en voeten te geven. Tot slot is er
een speciaal emailadres aangemaakt
voor alle MVO-gerelateerde vragen:
MVO@coop.nl
Samenwerking & ketenverduurzaming
In 2013 hebben wij ons aangesloten
bij de Euro Coop Sustainability Policy
Working Group (SPWG). In deze werkgroep
ontmoeten duurzaamheidsexperts van
verschillende Europese consumentencoöperaties elkaar meerdere malen per
jaar om succesvol gebleken prestaties
op het gebied van duurzaamheid te
delen. Deze kennisuitwisseling geeft
ons extra en nieuwe inzichten om een
verdere verdieping aan te brengen in ons
duurzaamheidsbeleid.
Om maatschappelijk verantwoord
ondernemen zoveel mogelijk te verankeren
in onze organisatie, werken we nauw
samen met onze inkooporganisatie
Superunie. Net als Coop vindt Superunie het
van groot belang om de ketens achter zijn
eigen merk- en versproducten transparanter
en duurzamer te maken. Superunie doet
dit bijvoorbeeld door leveranciers te vragen
naar hun beleid en handelen met betrekking
tot mens, dier en milieu. Superunie zet
zich daarnaast in voor een duurzamere
productie van vers varkens- en kippenvlees,
gebruikt zoveel mogelijk duurzame,
gecertificeerde koffie, thee, vis, palmolie
en soja en ondertekende het convenant
Verduurzaming Groente en Fruit. Waar
mogelijk gebruikt Superunie duurzamer
geproduceerd papier. Zo worden alle
omdozen en drankenkartons gemaakt van
FSC-gecertificeerd karton.
Transparantiebenchmark Ministerie
van Economische zaken, Landbouw en
Innovatie (EL&I)
Sinds enige jaren wordt ons jaarverslag
gemeten in de transparantiebenchmark van
het Ministerie van EL&I die zich richt op de
inhoud en kwaliteit van maatschappelijke
verslaggeving bij Nederlandse
ondernemingen. Een belangrijk
beoordelingscriterium is de mate van

transparantie. In 2013 zijn wij ten opzichte
van 2012 met 18 punten gestegen naar
totaal 91 punten. Met deze score nemen
wij plaats 147 in op de Transparantieladder.
Wij zijn nog niet tevreden met de behaalde
score. Deze geeft ons echter goed inzicht
in welke verbeterpunten er nodig zijn om
verslaggeving te doen volgens de algemeen
geaccepteerde criteria.
Ons MVO-huis
1) Bewuste keuze
Vanuit de pijler ‘Bewuste keuze’ hebben we
de ambitie uitgesproken om de komende
jaren de beschikbaarheid en herkenbaarheid
van verantwoorde producten verder te
vergroten. Vanuit het aspect ‘dierenwelzijn’
speelt de verkoop van verantwoorde vis,
duurzaam geproduceerd vlees en eieren
afkomstig van verantwoord gehouden
kippen hierin een belangrijke rol. Daarnaast
is ‘eerlijke handel’ waarbij we een
belangrijke rol willen spelen in de duurzame
ontwikkeling van de internationale handel
een belangrijk aandachtspunt. Tot slot
willen we de beschikbaarheid van het
biologische assortiment zoveel mogelijk
afstemmen op de wensen en behoeften
van onze klanten. De afgelopen jaren
hebben we op al deze gebieden reeds
diverse stappen gezet. Niet alleen de
verduurzaming van het assortiment, maar
juist ook een effectieve promotionele
en communicatieve aanpak speelt een
belangrijke rol in de groei van dit segment.
Dierenwelzijn – resultaat 2013
Vlees
Ons assortiment varkensvlees voldoet
inmiddels volledig aan de eisen van Keten
Duurzaam Varkensvlees. De Nederlandse
boeren die ons dit varkensvlees leveren,
stellen hoge eisen op het gebied van
CO2-uitstoot, het terugdringen van
antibiotica, het terugwinnen van energie
en dierenwelzijnsaspecten. Daarnaast
bieden we de consument de keuze uit een
groot aantal varkensvleesproducten met
één ster van de Dierenbescherming* en
biologische varianten met drie sterren van
de Dierenbescherming.
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Ook in de verduurzaming van ons
kipassortiment hebben we grote
stappen gezet. Het gehele assortiment
bieden wij aan met minimaal één ster
van de Dierenbescherming, tegen een
marktconforme prijs. Omdat we een
vijftal kipproducten nog niet op ditzelfde
prijsniveau kunnen brengen, bieden
wij deze producten nog in zowel een
duurzamere als een reguliere variant aan.
Op deze manier laten we de keuze aan de
klant.
Tot slot hebben we ons rundvleesassortiment de afgelopen jaren eveneens
uitgebreid met producten conform de één
ster-criteria van de Dierenbescherming.
Door in 2013 zowel communicatief als
promotioneel meer focus te hebben
gelegd op ons duurzame en biologische
assortiment, zagen we in deze groepen een
significante verkoopstijging.

worden tegengegaan. De afgelopen
jaren zette Coop al een aantal grote
stappen op dit gebied. Zo hebben we alle
vissoorten uit onze schappen verwijderd
die door grootschalige overbevissing
en vernietigende vangsttechnieken met
uitsterven worden bedreigd. Alle verse
wildgevangen vis en een groot deel
van ons diepvriesassortiment is MSCgecertificeerd (Marine Stewardship Council).
Daarnaast beschikt een groot deel van onze
gekweekte vis over het ASC-label. ASC
(Aquaculture Stewardship Council) staat
voor verantwoorde kweekvis.
Om de bekendheid en vraag van duurzame
en verantwoorde vis bij onze consumenten
te vergroten heeft Coop in het najaar actief
meegedaan aan de door MSC, ASC en
WNF georganiseerde landelijke ‘Bewuste
Visweek’. Door extra aanbiedingen met
verantwoorde en bewuste vis, een digitale
viswijzer die de mate van duurzaamheid
aangeeft en diverse communicatieuitingen, hebben we bijgedragen aan de
bewustwording van onze consumenten.

Groei in procenten (2012=100)

Bio+ vlees
2012
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Eieren
Een fors deel van ons assortiment eieren
is inmiddels afkomstig van kippen die in
natuurlijke omstandigheden leven (onder
andere vrije uitloop en natuurlijke voeding).
Door een uitbreiding van dit assortiment
en een intensivering van de promotionele
inzet, zien we dat het omzetaandeel
van eieren met minimaal 1 ster van de
Dierenbescherming in 2013 met maar liefst
13% is gestegen.
Eieren

Aandeel 2012

Aandeel 2013

Bio eieren

0%

9%

Vrije uitloop

6%

10%

Totaal 1 ster

6%

19%

Uitdaging kipassortiment
Net als in 2012 stond Coop in 2013
voor een uitdaging voor wat betreft het
kipassortiment. Enerzijds vinden we het
belangrijk om een duurzame consumptie
te stimuleren en neemt ook de druk
vanuit NGO’s (Niet-Gouvernementele
Organisaties) om dit te doen toe. Anderzijds
vinden we het als coöperatie belangrijk om
bij het samenstellen van ons assortiment
naar onze klanten te luisteren. En de
gemiddelde Nederlandse consument is
momenteel niet bereid om een meerprijs
te betalen voor kip. Dit heeft ertoe geleid
dat we net als in 2012 de keuze maakten
om vijf kipproducten die we nog niet tegen
een marktconforme prijs kunnen aanbieden
ook als reguliere variant te verkopen.
Ondertussen betrekken we onze klanten
zoveel mogelijk bij de overgang naar een
volledig duurzaam kipassortiment. Onze
online klantenpanels, winkelpanels en
ledenconsumenten zijn hierbij van groot
belang.

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

Visvangst
Om ook in de toekomst vis te kunnen
blijven vangen moeten overbevissing,
vernietigende vangsttechnieken en
milieuonvriendelijke kweekmethoden

Eerlijke handel – resultaat 2013
Door de verkoop van Fairtrade
producten stimuleert Coop de duurzame
ontwikkeling van internationale handel.
Het internationale keurmerk voor Fairtrade,

in Nederland beter bekend als het Max
Havelaar keurmerk, heeft een focus op
kansarme boeren in ontwikkelingslanden.
Om armoede aan te pakken en boeren
een eerlijke kans op ontwikkeling te
geven, ontvangen de boeren minimaal
een kostendekkende prijs voor duurzame
productie en een premie.
Naast onze volledig Fairtrade gecertificeerde
thee-assortiment van eigen merk (Markant),
bieden we in dit segment een breed scala
aan producten: ijs, chocolade, koffie,
wijn, koekjes en rijst. Zoals gebruikelijk
ondersteunde Coop ook in 2013 weer de
landelijke Fairtrade-week om de verkoop
van Fairtrade en de bewustwording van de
consument verder te stimuleren. Het effect
hiervan was een significante verkoopstijging
van Fairtrade producten met liftfactoren tot
4,5%.
Daarnaast heeft het gehele koffie-,
hagelslag- en vlokkenassortiment van ons
huismerk Markant een UTZ-certificering
(de hieraan gekoppelde organisatie
bevordert een duurzame cacaobranche).
Door te kiezen voor verantwoord
geproduceerde cacao, draagt Coop bij aan
het verbeteren van de levensstandaard voor
cacaoboeren en hun families.
Biologisch – resultaat 2013
Coop levert een steeds uitgebreider
assortiment biologische producten die zijn
gemaakt met respect voor de boer, het
milieu en het dier.
In al onze supermarkten bieden wij de
biologische groente- en fruittas van
BioBoer Giel aan. De samengestelde
tas met biologische producten is voor
een vast bedrag bij de eigen Coopvestiging af te halen. Daarnaast is Coop
medelicentiehouder van Bio+, een snelle
groeier binnen het verantwoorde segment.
Binnen diverse productgroepen verkopen
wij producten van Bio+, een betrouwbaar
biologisch merk met lekkere producten van
natuurlijke komaf.
In 2013 hebben wij in een aantal van onze
winkels het assortiment van Willem & Drees
geïntroduceerd. Dit concept is gericht op
lokaal geproduceerd en veelal biologisch
assortiment en speelt in op de zogenaamde
vergeten groente. De resultaten worden
momenteel geëvalueerd en bij succes
geïntroduceerd in meerdere van onze
winkels.

Vooruitzichten
- In 2015 willen we een uitbreiding van het
aantal biologische artikelen van 32 naar
minimaal 50 artikelen binnen vlees/kip/vis.
- In 2016 voldoet al ons varkensvlees aan
1-ster beter leven.
- Al onze wildgevangen verse vis is al MSC
gecertificeerd, maar in 2017 is ook al onze
verse kweekvis verantwoord gehouden en
gevangen.
2) Beter Milieu
Vanuit de pijler ‘Beter Milieu’ hebben we de
ambitie uitgesproken om bij te dragen aan
de reductie van nadelige milieueffecten.
Een belangrijk speerpunt is het
terugdringen van energiegebruik en CO2uitstoot. Ook het gebruik van duurzame
verpakkingsmaterialen en het scheiden van
restafval heeft onze volle aandacht. Coop
spant zich hier al jaren voor in.
Resultaat 2013
Hieronder kort een aantal maatregelen die
reeds zijn ingezet, maar voor de komende
jaren effect hebben op een beter milieu.
- Coop heeft de meerjarenafspraak
‘Energy Efficiency Plan’ ondertekend,
waarbij energiebesparing een belangrijk
speerpunt is.
- We zijn bezig om alle bestaande
wandkoelmeubelen te vervangen door
nieuwe energiezuinige meubelen met
geïntegreerde dagafdekking of passen we
dagafdekking toe op bestaande
meubelen. In 2015 zal dit traject volledig
zijn afgerond.
- Al onze filialen zijn overgeschakeld op
100% groene stroom.
- Coop past haar verlichtingsplan continu
aan om met minder energie dezelfde
lichtopbrengst en hetzelfde resultaat te
krijgen.
De inspanningen in 2013 hebben geleid
tot een besparing van elektriciteit en gas
van 2,9% op het totaalverbruik (over een
gelijkblijvend aantal winkels).
Logistiek
Ook in onze logistieke organisatie hebben
wij de afgelopen jaren veel aandacht
geschonken aan duurzame logistiek met als
doel om het brandstofgebruik en de CO2uitstoot terug te dringen. Een onderdeel
hiervan is continue routeoptimalisatie en
het optimaliseren van de laadcapaciteit.
De inzet van Langere en Zwaardere
Vrachtautocombinaties (LZV’s), ook wel
Ecocombi, is een vrachtwagen die meer

35

36

vracht kan en mag vervoeren dan een
gewone vrachtwagens, wordt daar ingezet
waar mogelijk.
Daarnaast beschikt onze transporteur over
een ‘Lean and Green Award’. Dit betekent
dat zij zich actief inspannen om hun
logistieke proces duurzamer te maken.
Deze maatregelen hebben in 2013 geleid tot
een reductie van het aantal kilometers bij
een gelijk blijvend aantal winkels. Door de
groei van ons winkelbestand is het aantal
kilometers toegenomen met 6%.
Ook in onze distributiecentra is het
terugdringen van energiegebruik een
belangrijk speerpunt. Vooral op het gebied
van gasverbruik zijn afgelopen jaren veel
inspanningen verricht om het verbruik terug
te dringen. Dit hebben we gedaan door:
• Een uitvoerige analyse van het huidige
gasverbruik van onze drie
distributiecentra.
• Diverse experimenten om te komen tot
een acceptabele magazijntemperatuur.
• Investeringen ten aanzien van
temperatuuraansturing en isolerende
materialen in de betreffende gebouwen.
Bovenstaande investeringen hebben
ervoor gezorgd dat we ook in 2013 ons
gasgebruik in onze distributiecentra hebben
gereduceerd met 26% ten opzichte van
2012.

Vooruitzichten
• In 2020 streven we ernaar de uitstoot
van CO2, veroorzaakt door transport
tussen distributiecentra en winkels, met
20% te verlagen ten opzichte van 2010.
Op jaarlijkse basis betekent dit een
reductie van 2% CO2 uitstoot.
• Het gasverbruik op onze distributiecentra
zullen we in 2016 verder reduceren
met 10%.
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3) Maatschappelijke betrokkenheid
Vanuit de pijler ‘Maatschappelijke
betrokkenheid’ hebben we de ambitie
uitgesproken om extra aandacht te
schenken aan (lokale) maatschappelijke
thema’s. Deze aanpak wordt mede gesterkt
vanuit ons coöperatieve gedachtengoed.
Wij zijn van mening dat we als coöperatie
een belangrijke maatschappelijke functie
vervullen, waarbij we extra aandacht
hebben voor de (nabije) omgeving en
maatschappelijke thema’s.
Resultaat 2013
Al jaren voert Coop statiegeldacties voor
wisselende goede doelen. Afgelopen
jaar waren dit er in totaal zes. De klant
heeft sinds dit jaar een grotere rol bij de
selectie van de goede doelen. Klanten
met een klantenkaart kunnen via internet
hun suggestie voor een doel doorgeven.
De coöperatieraad van Coop maakt de
uiteindelijke keuze. Bij iedere actie werd het
eindbedrag door Coop verdubbeld. In totaal
doneerden we in 2013 ruim € 200.000 aan
goede doelen. Over de afgelopen jaren heeft
Coop op deze wijze meer dan € 1 miljoen
bijdrage geleverd aan maatschappelijke
doelen.

Goede doelen

& coop
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GIRO 555

ZOA: € 40.000
Met de bijdrage van Coop kan ZOA de
hulp aan boerengezinnen in Zuid-Soedan
voortzetten. De organisatie schafte onder
andere handtractoren aan waarmee
groepen boeren vijf keer zoveel land
kunnen ontginnen en bewerken. Het
voedsel dat overblijft kunnen ze verkopen
op de lokale markt.

Bij iedere actie werd het eindbedrag
door Coop verdubbeld. inmiddels
hebben we ruim € 1 miljoen aan
goede doelen geschonken.
KiKa: € 48.895
Als onderdeel van een landelijke actie
zamelden we statiegeld in voor KiKa, voor
de bouw van het Prinses Maxima Centrum:
het grootste kinderkankerziekenhuis van
Europa. Hier bundelen de academische
centra die kinderen behandelen tegen
kanker hun krachten. Doel is om in 2025
genezing te verhogen van 75 procent naar
95 procent.

Edukans: € 38.633
Edukans ondersteunt onderwijsprojecten
in ontwikkelingslanden. Met het
ingezamelde geld kan de stichting zorgen
voor beter onderwijs voor kinderen in
ontwikkelingslanden en zo mensen, de
samenleving en de wereld veranderen.

Stichting ALS: € 52.000
Mensen met ALS verliezen steeds meer
spierfuncties, terwijl ze geestelijk helder
blijven. Er is nog geen medicijn dat ALS
kan stoppen of genezen en de oorzaak
is onbekend. Met de bijdrage van Coop
doet Stichting ALS Nederland onderzoek
naar de oorzaak van ALS, therapieën en
behandelingen, het zorgproces en de
kwaliteit van leven van patiënten.

FunCare4Kids: € 29.305
FunCare4Kids bezorgt kinderen die
opgroeien in een gezin waar een ernstige
ziekte voorkomt of voorkwam, een
onvergetelijke dag. Zo wil de stichting de
kinderen laten merken dat zij niet de enige
zijn in een dergelijke situatie, maar dat
vele andere kinderen thuis dezelfde dingen
meemaken.

Giro 555 voor de Filippijnen:
€ 25.500
Naar aanleiding van de ramp op de
Filippijnen in november 2013 besloot Coop
om per direct een statiegeldactie te starten.
Klanten konden drie weken lang hun
statiegeld doneren aan Giro 555. De actie
was een groot succes.

Doekoe-actie
De Doekoe-actie was geen statiegeldactie,
maar wel een maatschappelijke actie
samen met een zuivelleverancier. Klanten
ontvingen van half augustus tot half
september doekoe-munten bij aankoop van
zuivelproducten. Ze konden deze munten
schenken aan een van de deelnemende
basisscholen in de regio. Hoe meer
munten, hoe groter de opbrengst voor de
school. In totaal stelde Coop € 200.000 ter
beschikking. De scholen konden het geld
gebruiken voor bijvoorbeeld speeltoestellen
of leermiddelen. Ook werd met de actie de
consumptie van zuivel gestimuleerd.
Voedselverspilling
Het thema ‘Voedselverspilling’ heeft al
jarenlang onze aandacht. Zo zijn wij
op verschillende manieren bezig met
het reduceren van onze afvalstromen.
We doen dit bijvoorbeeld door gebruik
te maken van slimmere systemen
(automatische bevoorrading), aanpassingen
in assortimenten, en het opleiden van
personeel. Ook voeren wij testen uit om
derving van producten te voorkomen. Eind
2013 hebben we de versleveringen voor veel
winkels naar zes keer per week gebracht,
waarmee we nog beter tijdig de juiste
hoeveelheden met de juiste houdbaarheid
kunnen leveren.
Ook vinden we het belangrijk om een
rol te spelen in de bewustwording van
voedselverspilling bij onze klanten. In ons
eigen magazine hebben we hier in 2013
diverse malen aandacht aan besteed.
Daarnaast zijn we in 2013 in een aantal
winkels gestart met een pilot waarin we
de mogelijkheid bieden om losse eieren
en aardappelen aan te schaffen. Dit
maatwerkconcept sluit niet alleen aan bij
de wens van kleinere huishoudens, maar
heeft tevens effect op het tegengaan
van voedselverspilling bij de consument.
Ook met het vergroten van het aandeel
portieverpakkingen en hersluitbare
verpakkingen in ons versassortiment
creëren wij een positief effect op het
tegengaan van voedselverspilling.
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Tot slot hebben we inmiddels in een groot
aantal winkels de focus verlegd van verse
vis naar diepvriesvis. Door de uitbreiding
van het assortiment diepvriesvis en het
terugdringen van het aandeel verse vis,
brengen we de verspilling van vis, in zowel
de supermarkten als bij de consument,
steeds meer terug.
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Uitdaging voedselverspilling
De maatschappelijke verontwaardiging
over voedselverspilling wordt steeds groter.
Vanuit het bedrijfsleven zijn er al vele
initiatieven genomen om voedselverspilling
tegen te gaan. Een recent onderzoek (Bron:
WUR) geeft aan dat de consument per jaar
50 kilo voedsel weggooit. De consument
is een belangrijke doelgroep als het gaat
om verspilling te verminderen. Voor
supermarkten is er daarom een belangrijke
rol weggelegd om consumenten meer
bewust te maken van voedselverspilling.
Tegelijkertijd zien we een consument die
van ons een optimale service verwacht. De
hedendaagse consument accepteert geen
out of stocks en verwacht daarnaast altijd
verse producten en volop keuze. Wij streven
er uiteraard naar om deze consument
optimaal te bedienen. Tegelijkertijd raakt het
aspect van te allen tijde voldoende voorraad
de ambitie om minder voedsel weg te
gooien. Bewustwording bij de consument
en nieuwe inzichten moeten het mogelijk
maken om hier in de toekomst een juiste
balans in te vinden.

Gezondheid
Wij vinden het belangrijk om onze
consumenten te helpen met het maken
van een gezonde keuze. Enerzijds zijn we
hierin al continu mee bezig op het gebied
van de verduurzaming van producten
zoals het reduceren van het zoutgehalte in
bijvoorbeeld brood en kant-klare maaltijden.
Anderzijds spelen we hier op in door onze
klanten actief te informeren over gezonde
keuzes. Dit doen we onder andere door
producten met het ‘Vinkje’ extra onder
de aandacht te brengen. Producten met
het Vinkje bevatten minder zout, suiker
en verzadigde vetten, en soms ook meer
vezel. Met het Vinkje ziet de consument in
één oogopslag of ze een gezonde keuze
maakt binnen een categorie. Zowel op
schapniveau als in onze eigen magazines
(Boodschappen en de Keukentafelgids)
hebben we hier in 2013 veelvuldig aandacht
aan besteed.

vooruitzichten
- In 2014 gaan we onverminderd door met
het organiseren van statiegeldacties voor
goede doelen. Wij streven ernaar jaarlijks
een bedrag van minimaal € 200.000 te
kunnen doneren.
- De uitbouw van de samenwerking met
de (lokale) voedselbanken Nederland
wordt centraal onderzocht met enerzijds
als doel om voedselverspilling tegen
te gaan en anderzijds klanten van de
voedselbank te kunnen helpen. Hierover
zijn we in gesprek met de desbetreffende
partijen.
- Voor wat betreft het thema
voedselverspilling zullen wij in 2014
diverse consumentenacties inzetten om
onze consumenten bewuster te maken
van voedselverspilling.
- Het thema ‘gezond eten’ zal de komende
jaren door actieve ondersteuning van het
Vinkje en via receptsuggesties extra
geladen worden.
4) Onze mensen
Vanuit de pijler ‘Onze mensen’ hebben
wij de ambitie uitgesproken om te zorgen
voor een gezond arbeidsklimaat en goede
binding en communicatie met onze
mensen. Niet alleen onze medewerkers
spelen hierin een belangrijke rol, maar ook
onze ruim 990.000 ledenconsumenten
en onze ondernemers. Wij vinden het
belangrijk om voortdurend met hen in
dialoog te zijn. Op deze manier weten
we goed wat er leeft en kunnen we beter
inspelen op de wensen en behoeften
van onze leden. Door onze coöperatieve
structuur, waarin onze leden een belangrijke
rol spelen, vormen (digitale) klantenpanels
en klanttevredenheidsonderzoeken een
belangrijk onderdeel van ons MVO-beleid.
Daarnaast hebben wij de overtuiging dat
onze medewerker de sleutel tot succes
is. Wij vinden het daarom belangrijk
om te blijven investeren in opleidingen,
de gezondheid en veiligheid van onze
medewerker. Ook vinden we het
belangrijk dat de medewerker zich thuis
voelt bij de bedrijfscultuur van Coop.
Dit bewerkstelligen we door een goede
introductie bij indiensttreding. In het
hoofdstuk Personeel en Organisatie wordt
veel aandacht besteed aan de medewerker.

Klanten
Vanuit onze coöperatieve structuur heeft
de klant bij Coop al een belangrijke positie.
Met de inzet van online klantenpanels
willen we de klant meer inspraak geven in
ontwikkelingen bij Coop. In 2013 hebben
we vooral ingezet op vergroting van het
aantal panels door middel van een actieve
benadering op de winkelvloer en extra
inzet van communicatiemiddelen. Met
een toename van 30% naar ruim 15.000
panelleden heeft deze aanpak zijn vruchten
afgeworpen.

vooruitzichten
In 2013 hebben we tevens voorbereidingen
getroffen om in 2014 een kwaliteitsslag
te maken. Doelstelling hierbij is het
optimaliseren van het contact met onze
klant en het nog vaker betrekken van onze
klanten. Met de toepassing van een meer
interactieve ‘community’ omgeving waarin
we klanten vaker laten participeren in het
nemen van beslissingen, denken wij de
binding met onze klanten nog verder te
vergroten.
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PERSONEEL EN ORGANISATIE

2013 was voor de personeelsafdeling
een bijzonder jaar. Naast de gebruikelijke
personeels-en salarisactiviteiten was er veel
aandacht voor grote wijzigingen in onze
organisatie. Zo vond in het voorjaar van
2013 de aankondiging van het verhuizen
en reorganiseren van de activiteiten van
distributiecentrum van Monster naar
Gieten plaats. Ook is gedurende het jaar
de voorbereiding op een goede overgang

naar distributiecentrum Gieten van zowel
bestaande medewerkers van ons DC
Peize als nieuwe C1000/ Jumbo collega’s
veelvuldig met alle betrokkenen besproken.
Naast deze goed verlopen voorbereidende
activiteiten, die veel impact hebben op onze
mensen in de logistieke functies, kijken wij
ook trots terug op de behaalde prestaties
die alle collega’s in 2013 binnen Coop met
elkaar geleverd hebben.

2013:2013:
4.9794.979
medewerkers
medewerkers

2012:2012:
5.0145.014
medewerkers
medewerkers
146 ; 146
3% ; 3%
58 ; 1%
58 ; 1%
315 ; 315
6% ; 6%

159 ; 159
3% ; 3%
59 ; 1%
59 ; 1%
256 ; 256
5% ; 5%

FilialenFilialen

FilialenFilialen

Distributiecentra
Distributiecentra

Distributiecentra
Distributiecentra

Productiebedrijven
Productiebedrijven

Productiebedrijven
Productiebedrijven

Servicekantoor
Servicekantoor

Servicekantoor
Servicekantoor

4.495 4.495
; 90% ; 90%

4.505 4.505
; 91% ; 91%

In aantallen medewerkers is Coop eind 2013 per saldo licht gedaald (35 personeelsleden).

Coop maakt een groei door als werkgever
met meer dan 30% in personeelsgroei de
afgelopen vijf jaar:

Personeelsaantallen per jaar
4.316

4.547

2010

2011

5.014

4.979

2012

2013

3.713

2009
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Diversiteit
Ons personeel werkt op het servicekantoor,
in onze distributiecentra/ Centrale Slagerij
maar vooral in onze winkels. De diversiteit
naar zowel contractsoort, geslacht als
leeftijd laat het volgende beeld zien:

100%
50%
100%

Medewerkers naar
contractsoort
Medewerkers naar
22%
23%
contractsoort
14%
14%

0%
50%
0%

23%
63%
14%

22%
63%
14%

63%
2012

63%
2013

2-12 uur p/w

2012

12-32 uur p/w

>32 uur p/w

2013

>32 uur p/w
2-12 uur p/w
12-32 naar
uur p/w geslacht
Medewerkers

100%
80%
100%
60%
80%
40%

Medewerkers
naar geslacht
45%
46%

60%
20%
40%
0%
20%

46%
54%

45%
55%

54%

55%

2012

0%
2012

Man

Vrouw

Man

Ziekteverzuim
Coop streeft naar een ziekteverzuimpercentage dat lager ligt dan 4 procent.
Waar we in 2012 met 3,5 procent al het
laagste ziekteverzuim in vijf jaar behaalden,
deden we het dit jaar nog beter. Met een
score van 3,4 procent was ons ziekteverzuim
lager dan ooit. Het snel opvolgen, gericht
ondersteunen en preventieve maatregelen
doorvoeren met behulp van onze arbocoördinator leidt ook in 2013 tot gezonde
resultaten. Hieronder is ons verzuim van de
afgelopen jaren weergegeven.

Ziekteverzuimverloop
4.0%

2013
Vrouw

Het bestuur van Coop Nederland bestaat uit
6 mannen en 1 vrouw en wijkt daarmee af
van de wettelijke doelstelling van minimaal
30% vrouwen. Bij opvolgingskwesties wordt
nadrukkelijk beoordeeld of deze verhouding
verbeterd kan worden.

3,9%

2013
3,6%
3,5%
3,4%

Medewerkers naar leeftijd
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Uit deze grafieken blijkt dat Coop een
jong personeelsbestand heeft (ruim
53% is jonger dan 20 jaar) en dat er veel
werkgelegenheid is voor kleine contracten
(63%) in onze supermarkten. Ook werken
er veel volwassen vrouwen parttime in
onze supermarkten, waarmee het aandeel
vrouwen op 55% komt.
De meeste fulltime functies worden
ingevuld door medewerkers op het
servicekantoor en in de distributiecentra.
Voor alle medewerkers geldt, ongeacht
contractsoort, geslacht en leeftijd dat
ze over de juiste competenties moeten
beschikken en binnen onze cultuur passen.

2009

2010

2011

2012

2013

Opleidingen
Coop investeert jaarlijks 1% van haar
loonsom in opleiding en training van onze
medewerkers. In 2013 lag de focus op het
verder ontwikkelen van opleidingen en
trainingen (Coop College). De achtergrond
en doelstellingen zijn opnieuw beoordeeld
waardoor opleidingen nog beter aansluiten
bij functie- en kennisniveaus en we onze
medewerkers effectiever kunnen opleiden.
Ook dit jaar kunnen medewerkers van
zowel filialen als ondernemers aan het
Coop College erkende mbo-opleidingen
volgen. Er is keuze uit een opleiding
tot verkoopmedewerker op niveau 2,
een opleiding tot eerste medewerker
op niveau 3 en een opleiding tot
afdelingsverantwoordelijke op niveau 3.
De online opleidingen zijn volledig in de
stijl van Coop en alle opdrachten, vragen
en voorbeelden komen uit onze dagelijkse
praktijk. Het Coop College begroette dit jaar
zijn 250e student. Onderzoek toont aan dat
maar liefst 97,1 procent van de studenten de
opleiding aan anderen aanraadt.

In 2013 werkten we aan een vernieuwde
introductiemodule voor nieuwe
winkelmedewerkers. De huidige
introductiemodule werd aangepast volgens
de laatste uitgangspunten van Coop.
Medewerkers sluiten de training af met een
aantal vragen en behalen een certificaat bij
voldoende score.
We startten dit jaar een Management
Development-programma. Inmiddels zijn er
zo’n dertig Coop-collega’s getest. Op basis
van de bevindingen, competenties en de
persoonlijke opleidingsbehoefte van deze
collega’s geven we een verdere invulling aan
dit programma.
Veiligheid
Veiligheid is een belangrijk aspect binnen
Coop. Enerzijds heeft dit te maken met
respectvol omgaan met elkaar, hetgeen hoog
staat aangeschreven in onze bedrijfscultuur.
Anderzijds heeft dit te maken met de fysieke
veiligheid op de werkvloer. Hier besteden we
veel aandacht aan. In 2013 zijn we op onze
distributiecentra gestart met een specifieke
buk- en tilinstructie. Alle reeds eerder
genomen maatregelen hebben in 2013
gezorgd voor een afname van het aantal
bedrijfsongevallen.

Bedrijfsongevallen
8

7

7

6

5

5

3

4

3

2
0

2011

2012
groothandel/productie

2013
winkel

Medewerkerstevredenheid
In 2013 deden we opnieuw mee met de
verkiezing Beste Werkgever waarin de
medewerkerstevredenheid centraal staat.
Onze medewerkers gaven ons gemiddeld
het rapportcijfer 7,9. De onderdelen
klantgerichtheid en collega’s behaalden
beide met een ruime 8 de hoogste score.
De goede waardering van onze medewerkers
zorgde ervoor dat we op plaats 25
eindigden. Wanneer we kijken naar de
supermarktbranche eindigden we op plaats
3. We zijn bijzonder blij met dit resultaat. De
uitslagen geven richting aan het versterken
van onze positie en rol als werkgever.

Distributiecentra
Vanaf 2014 gaan we alle winkels
bevoorraden vanuit één centraal
kruidenierswarendistributiecentrum en
één centraal versdistributiecentrum. Met
de vakbond is voor de medewerkers
van distributiecentrum Monster
overeenstemming bereikt over een sociaal
plan. Er is en wordt veel tijd geïnvesteerd
in ondersteuning en informatie voor de
betrokken medewerkers gedurende de
overgang welke gepland staat in 2014.
Dit geldt voor de medewerkers die
meeverhuizen van distributiecentrum Peize
naar Gieten of overkomen van Jumbo
/ C1000. Coop heeft als werkgever een
goede reputatie en wil ook in het geval van
sluitingen door verplaatsing van activiteiten,
haar personeel naar behoren begeleiden.
Nieuwe personeels- en salarispakket
Coop werkte in 2013 voor het eerst met het
nieuwe personeels- en salarispakket. De
overstap naar dit pakket is prima verlopen.
Vervolgens startte onder de naam Coop
Insite de tweede fase. Deze fase betreft het
verder digitaliseren van de verschillende
informatiestromen. De verschillende
bedrijfsonderdelen krijgen straks directer
en beter inzicht in de personeelsgegevens
van hun afdelingen, filialen of locaties. De
doelstelling is dat de mutatiestroom in
papieren vorm verder zal verdwijnen en dat
wijzigingen online worden doorgestuurd en
verwerkt. De uiteindelijke doelstelling is het
digitaal beschikbaar maken van vele facetten
van het personeelsdossier.
Wetgeving alcohol en tabak
De wetgeving voor wat betreft de verkoop
van alcohol en tabak is per 1 januari 2014
verder aangescherpt. In 2013 informeerden
en instrueerden we de leidinggevenden
en medewerkers over de wijzigingen.
Zo konden zij op een correcte en
klantvriendelijke wijze de klanten te woord
staan en de wetgeving toepassen. Iedere
medewerker die kassahandelingen verricht
of hier verantwoordelijk voor is volgde de
online training “Verkoop alcohol en tabak”.
Ook werd er een flyer verspreid over de
nieuwe wetgeving. Bij de voorbereidingen
op de wetswijziging werkten we
nauw samen met het Centraal Bureau
Levensmiddelenhandel (CBL).
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RISICO EN RISICOBEHEERSING
Een modern en goed functionerend
risicobeheersysteem is een voorwaarde
voor een goed ondernemersbestuur. Het
belang hiervan blijkt uit diverse onderdelen
in onze bedrijfsvoering.
Het beleid van Coop op gebied van
beheersing van al dan niet financiële
risico’s, is gericht op het minimaliseren
van eventuele negatieve consequenties
als gevolg van de aanwezige risico’s.
Ons risicoprofiel is, gegeven de markt
waarin we opereren, niet voortdurend aan
verandering onderhevig. Hierdoor slagen
we er steeds beter in om de maatregelen in
de risicobeheersing te optimaliseren. Risico’s
van wijzigingen in het overheidsbeleid, de
financiële markten en ICT-systemen zijn
ook van belang en worden eveneens in ons
beleid opgenomen.
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Risicoprofiel
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
zich kenmerkt door perioden van sterk
verhoogde concurrentie. Deze concurrentie
wordt nog eens versterkt door het huidige
slechte economische klimaat, waarvoor
Coop niet ongevoelig is.
Belangrijke onderdelen van het risicoprofiel
van ons foodretailbedrijf zijn geborgd in
onze organisatorische werkwijze en de
procesinrichting van systemen.
Naast specifieke bedrijfsmatige
risico’s (concentratie van kredieten
en liquiditeiten, fluctuaties op het
gebied van inkopen, prijzen van
goederen en detailhandelsmarges),
zijn er ook sectorspecifieke risico’s
(overheidsmaatregelen binnen de sector of
door de sector zelf geïnitieerde zaken als
pinnen bij kassa’s) en sectoroverschrijdende
risico’s (kapitaalmarkt en internationale
food-convenanten over bijvoorbeeld
voedselveiligheid).
Risicobeheersing
We bewaken de interne werking van de
administratieve organisatie met behulp
van een in hoge mate geautomatiseerde
gegevensverwerking, geïntegreerd in
één totaalpakket. De activiteiten van
de financiële afdeling en de afdeling
bestandsbeheer vinden centraal plaats. Ook

is er een centraal gegevensbestand, waarin
we steeds meer operationele en financiële
data vastleggen, ter controle en sturing van
bedrijfsmatige processen.
Een belangrijke beheersingsmaatregel is het
werken met projectgroepen met de daarin
vertegenwoordigde benodigde specialismen
met kennis van onze processen. Complexe
trajecten met betrekking tot acquisitie en
ombouw, ICT en logistiek sturen wij op deze
wijze aan. In 2013 werkten we bijvoorbeeld
voor diverse inkooptrajecten voor niethandelsgoederen (denk aan een nieuw
verzamelsysteem voor de distributiecentra
en, logistieke vervoersovereenkomsten) op
deze wijze samen.
We zetten de vereenvoudiging van het ICTlandschap onverminderd voort door meer
processen met één pakket te ondersteunen.
Dit vergemakkelijkt de beheersing en
continuïteit van de werking van onze
processen. Met onze online management
informatievoorziening wordt door middel
van één omgeving inmiddels veel interne
en ook externe informatie gedeeld. In
2013 startten we met een project om ook
de winkels op deze wijze te voorzien van
informatie.
De verantwoordelijkheid voor
het toetsen en verbeteren van de
administratieve organisatie en interne
controle ligt bij de afdeling interne
controle, welke in 2013 is uitgebreid
(nu twee functionarissen). Analyse- en
praktische winkelcontrolemogelijkheden
groeien hierdoor mee met de groei
van ons winkelbestand. Binnen onze
filialen, opererend naast de functionele
afdelingen die daarvoor direct
verantwoordelijk zijn, toetst deze afdeling
op basis van steekproeven de geld- en
goederenbewegingen. In 2013 is de
monitoring van de incidentele afwijkingen
op de kassa’s verbeterd waardoor de
goederenbewegingen op artikelniveau in
bijzondere situaties sneller nagetrokken
kunnen worden.
Vanuit het toezicht door de Raad
van Commissarissen staat de interne
controle regelmatig op de agenda. De
Auditcommissie, ingericht vanuit deze
raad, bespreekt in overleg met de financieel
directeur het toezicht op de risico’s van
Coop.

Verbeteringen door zich wijzigende
in- en externe omstandigheden toetsen
we niet alleen intern. De werking van de
administratieve organisatie en interne
controle wordt ook getoetst door de
onafhankelijk accountant. Dit gebeurt in het
kader van de controle op de jaarrekening.
De uitkomsten van de controles worden,
met en zonder de directie, besproken met
de Raad van Commissarissen.
Op basis van voorgaande zijn wij van
mening dat de bedrijfsrisico’s met
adequate interne risicobeheersings- en
controlesystemen bewaakt worden
binnen voor Coop acceptabele grenzen en
uitvoerbare mogelijkheden.
Met betrekking tot de belangrijkste risico’s
en maatregelen volgt hierna een korte
toelichting.
Kredietrisico
Ten aanzien van de supermarkten wordt
geen kredietrisico gelopen, omdat
daar vrijwel uitsluitend contant of met
pinbetalingen wordt afgerekend.
Ten aanzien van transacties met
aangesloten ondernemers en ProMessa
lopen we een zekere mate van kredietrisico.
Voor wat betreft de leveringen geldt
de kredietspaarrekening als duurzaam
voorschot aan ondernemers op geleverde
en nog te leveren goederen en diensten.
Het vormt daarmee een belangrijk
element van risicobeheersing. We lopen
ook kredietrisico vanwege verstrekte
financieringen (voorfinancieringen,
achtergestelde en overige geldleningen) aan
zelfstandig ondernemers. Het gaat hierbij
om borgstellingen en terugkoopverklaringen
voor aan hen verstrekte financieringen.
Deze risico’s zijn niet geheel uit te sluiten,
maar worden zoveel mogelijk beperkt
door een beoordeling van de rentabiliteit
van de exploitatie van het vestigingspunt
van de betreffende ondernemers.
Daarnaast beperken we ze 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.
Daarnaast beoordelen we periodiek de
levensvatbaarheid van vestigingspunten, in
samenhang met mogelijke exploitatie- en
huurverplichtingen.

Voor vergoedingen van leveranciers en
overige vorderingen wordt het kredietrisico
beperkt geschat. Wij hebben geen
aanwijzingen dat individuele partijen
niet aan hun betalingsverplichtingen
kunnen voldoen. Bovendien hebben
deze hoofdzakelijk betrekking op
inkoopgerelateerde jaarafspraken, die we
wanneer deze niet worden nagekomen
meestal kunnen verrekenen met onze
uitstaande verplichtingen aan deze partijen.
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 afgedekt door middel van
renteswaps en -caps. Door de huidige
vermogensstructuur en financieringswijze,
loopt Coop enig 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 de branche
en de scherpe concurrentie. We spelen
hier ondermeer 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. Deze vallen
hierdoor direct onder bestaande centrale
controle- en aansturingmechanismen.
Zo worden de financiële, integratie,
organisatorische en andere risico´s van
overnames zoveel mogelijk beheerst.
We beheersen de marktrisico’s
door efficiencyverbeteringen en
kostenbesparingen zo goed mogelijk te
benutten. Dit doen we bijvoorbeeld door
het vergroten van het onderscheidend

47

vermogen in onze totale propositie,
in het bijzonder door formuleen assortimentsontwikkeling en
margemanagement. Hierdoor blijven we
aantrekkelijk voor onze klanten. Dit is de
basis om ook in conjuncturele teruggang
voldoende rendabel te blijven.
Ook bij toeleveranciers blijft een verdere
schaalvergroting onverminderd zichtbaar.
Coop is nog steeds verzekerd van
uitstekende inkoopcondities door het
lidmaatschap van Superunie.
Overheidsmaatregelen
De overheid speelt zowel op nationaal,
provinciaal als gemeentelijk niveau een
belangrijke rol bij het bepalen van beleid
en maatregelen met gevolgen voor
Coop. Ondermeer milieumaatregelen,
openingsbeleid van supermarkten en
voedselveiligheid kunnen veel invloed
hebben op onze bedrijfsvoering.
Coop is alert op de toepassing van
milieumaatregelen. Daarmee voorkomen
we dat we achteraf aanpassingen moeten
doen, zoals bijvoorbeeld afdekkingen in
supermarkten bij de koelingen.
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Voedselveiligheid
Het niet voldoen aan voedselveiligheid
kan ernstige gevolgen hebben voor
onze marktpositie. Kwaliteitsstandaarden
zijn binnen Coop elementair. In 2013
voldeden we aan de belangrijkste
HACCP-standaarden (Hazard Analysis
Critical Control Points). Binnen Coop
bestaan er strikte recall- en overige
borgingsprocedures om mogelijke nadelige
gevolgen op dit gebied zoveel mogelijk te
beperken. Onze vleesverpakkingsbedrijf te
Deventer (ProMessa) voldoet aan de BRCeisen (British Retail Consortium). British
Retail Consortium is een Britse organisatie
vergelijkbaar met het Centraal Bureau
Levensmiddelen in Nederland. De BRC norm
is ontwikkeld door Britse supermarkten,
gericht op hun toeleverende bedrijven.
Het doel van de BRC norm is dat een
leverancier met één audit kan volstaan voor
leveringen aan verschillende supermarkten.
BRC stelt eisen aan het HACCP- en het
kwaliteitszorgsysteem, eisen aan de
omgeving van de fabriek alsook eisen aan
het product, het proces en het personeel.

Wetgeving
De Drank- en Horecawet (DHW), die
per 1 januari 2013 in werking trad, is
verder aangescherpt. Deze wet dient
om overmatige alcoholconsumptie door
jongeren beter aan te pakken waarbij
in 2013 het toezicht is verlegd naar de
burgemeesters van de gemeenten en per
begin 2014 de verhoging van de leeftijd
waarop je alcohol en tabak mag kopen
van 16 naar 18 jaar is gegaan. Coop volgde
het initiatief van de supermarktbranche
om iedereen onder de 20 jaar die alcohol
(of tabak) koopt naar legitimatie te vragen,
actief op.
ICT-systemen
Binnen onze retailketen stapten wij
grotendeels over op een standaard
integraal softwarepakket. Een goede
ICT-ondersteuning is hierbij onmisbaar.
Langdurige uitval van een integraal systeem
heeft grote gevolgen voor de organisatie
en is bijvoorbeeld direct merkbaar in
de uitleveringsmogelijkheid van onze
distributiecentra. In 2013 waren er - op een
enkel incident na – geen uitvallen die tot
grote vertragingen in de belevering leidden.
Door het geheel van bestaande als
nieuwe maatregelen, zijn wij van mening
dat de interne risicobeheersings- en
controlesystemen een redelijke mate
van zekerheid geven, dat de financiële
verslaglegging geen grote onjuistheden
bevat en dat de systemen in 2013 naar
behoren werkten. Er zijn geen indicaties dat
onze systemen in het lopende jaar niet naar
behoren zullen werken.

FINANCIeLE RESULTATEN
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Netto-omzet
De netto-omzet in 2013 steeg met 7% tot
€ 832 miljoen (2012: € 779 miljoen). De
onderliggende consumentenomzet van
alle CoopCompact- en Coop-vestigingen
(filialen en ondernemers) steeg met 7,5%
tot € 975 miljoen. De omzetontwikkeling
is vooral gedreven door de integratie van
vijftien geacquireerde supermarkten. Het
marktaandeel steeg door naar (afgerond)
2,9% (bron IRi).
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In 2013 kwam het bedrijfsresultaat voor
afschrijvingen uit op € 39 miljoen (2012:
€ 35 miljoen) en steeg als percentage
van de netto-omzet naar 4,7% (2012:
4,5%). Het bedrijfsresultaat werd enerzijds
beïnvloed door een licht hogere marge,
waarbij anderzijds de kosten als gevolg
van ombouw en openingen van nieuwe
supermarkten en daarmee gepaard gaande
commerciële kosten stegen.
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De netto-omzet van de eigen filialen nam
met 3,5% toe van € 453 miljoen tot € 469
miljoen. De netto-groothandelsomzet (aan
ondernemers) steeg per saldo met € 29
miljoen (9%) naar € 346 miljoen door de
opening van nieuwe winkels. Het aantal
aangesloten ondernemers steeg per
saldo met 8, waarbij het aantal kleinere,
niet-formulegebonden ondernemers in
2013, verder afnam. In de vergelijking met
eerdere jaren is de omzetgroei enigszins
nadelig beïnvloed door de wijziging in
BTW-heffing op tabak per 1 juli 2013.
Coop verrekent sinds 1 juli 2013 de BTW
op tabaksproducten gelijk aan alle andere
consumentenproducten. Gevolg is dat
de netto-omzet is verlaagd zonder een
verlaging in volume of bruto-marge.
Bruto-omzetresultaat
In 2013 steeg het bruto-omzetresultaat
met ruim € 12 miljoen tot € 180 miljoen.
Een stijging van 7,5% vergeleken met 2012
(€ 168 miljoen). Het bruto-omzetresultaat
bedroeg 21,7% van de netto-omzet en
kwam daarmee procentueel licht hoger uit
in vergelijking met 2012.

Het bedrijfsresultaat steeg in 2013 naar € 7,8
miljoen (2012: € 7,5 miljoen). Als percentage
van de netto-omzet bleef het resultaat
praktisch gelijk (0,93% tegen 0,97% (2012)).
Financiële baten en lasten
De netto rentelasten kwamen over 2013
uit op € 2,6 miljoen (2012: € 2,5 miljoen).
De stijging kwam voort uit een gemiddeld
hogere kredietbehoefte als gevolg van de
acquisitie.
Resultaat na belastingen
Het resultaat na belastingen in 2013 kwam
uit op € 4,0 miljoen (2012: € 4,4 miljoen).
Het resultaat komt overeen met 0,5% van de
netto-omzet (2012: 0,6%). Het resultaat na
belasting, uitgedrukt als percentage van het
gemiddeld eigen vermogen, bedroeg 4,0 %.
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Financiering

Solvabiliteit en financiering
In 2013 sloot het eigen vermogen op
€ 104,3 miljoen (€4 miljoen hoger dan eind
2012). Het eigen vermogen nam toe met
het resultaat na belasting van € 4,0 miljoen,
uitgaande van de voorgestelde bestemming
van het resultaat na belasting over 2013.
De solvabiliteit, het eigen vermogen als
percentage van het balanstotaal, steeg van
32,2% (2012) naar 34,0% ultimo 2013.
Het financieringsarrangement van Coop
bedraagt ultimo 2013 € 139 miljoen aan
faciliteiten die ter ondersteuning van
verdere groeiopties dienen.
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Investeringen en cash flow
De volgende tabel toont onder meer het
acquisitie- en investeringsniveau in het
afgelopen jaar en de voorgaande jaren. De
immateriële vaste activa namen in 2013
per saldo af met € 2 miljoen vooral door
de verdiscontering van een fiscale bate
over de eerder geacquireerde goodwill
bij acquisities in 2012. De investeringen
bedroegen € 20 miljoen in 2013.
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De schulddekkingsratio, de verhouding
tussen de netto-rentedragende schulden
en het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen,
bedroeg 1,6 (ultimo 2012: 2,1). Coop bracht
haar netto-schuldpositie terug naar € 64
miljoen en bleef ruim binnen de door
banken gestelde voorwaarden.
De langlopende schulden zijn licht gestegen
naar € 79 miljoen. De kredietspaarrekening,
een schuld die geldt als duurzaam
voorschot voor geleverde en nog te leveren
goederen en diensten aan zelfstandige
ondernemers, bleef vrijwel gelijk op € 13
miljoen eind 2013.
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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 2013 € 36 miljoen
(2012: € 54 miljoen).
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Werkkapitaalontwikkeling
Het balanstotaal kwam ultimo 2013 uit op
€ 307 miljoen, € 5 miljoen lager dan ultimo
2012. De vlottende activa daalden door
lagere overlopende activa. Het werkkapitaal
(vlottende activa minus vlottende passiva)
verbeterde per saldo door een daling in de
korte schulden bij de kredietinstellingen
en lagere overlopende passiva. De current
ratio, de verhouding tussen de vlottende
activa en de kortlopende schulden, kwam
op balansdatum uit op 1,3 tegenover 1,2 in
2012.
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VOORUITZICHTEN
In het jaar 2014 zal naar onze verwachting
de druk op de consumentenbestedingen in
de supermarkt aanhouden. In combinatie
met de doorgevoerde accijnsverhogingen,
een hoge werkloosheid en andere
lastenstijgingen voor de consument, blijft
het in 2014 in de levensmiddelenbranche
qua omzetontwikkeling lastig. Alle spelers
zoeken naar onderscheid waarbij het
klassieke prijswapen het instrument blijft.
Diepere acties van vele spelers naast
ontwikkelingen in assortimenten en
e-commerce activiteiten zetten resultaten
onder druk en blijven bewegingen
veroorzaken waarvan de uitkomsten niet op
korte termijn bekend zijn.

een overgangsjaar waarin wij
de basis leggen voor een nieuwe
logistieke en distributieorganisatie
In deze marktomstandigheden heeft Coop
als alerte marktspeler haar prijzen aan
kunnen scherpen. Het in 2012 gestarte
investeringsprogramma krijgt door
ingebruikname van het nieuwe

distributiecentrum te Gieten (mei 2014),
de modernisering in de sorterings- en
expeditieafdeling van ons vleesverpakkend
bedrijf in Deventer en vele winkelopeningen
in 2014 een belangrijk vervolg. Wij spreken
van een overgangsjaar waarin wij de basis
leggen voor een nieuwe logistieke en
distributieorganisatie die ons vanaf eind
2014 een nog gezondere economische
uitgangspositie biedt.
Voor 2014 doen wij geen uitspraken over
de omzet- en resultaatontwikkeling. Coop
blijft investeren in het belang van onze
klanten, leden ondernemers en leden
consumenten en zal prijsverlagingen- en
kostenmaatregelen doorvoeren indien dat
bijdraagt aan de doelstellingen van ons
bedrijf en onze positie in de markt.

Velp, 16 april 2014

Namens de Directie
Fred Bosch, Algemeen directeur
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& Jaar
rekening
Inhoudsopgave: Geconsolideerde jaarrekening & Enkelvoudige
jaarrekening & Overige gegevens
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GECONSOLIDEERDE WINSTEN VERLIESREKENING
OVER 2013
(bedragen x € 1.000)

Toelichting
Netto-omzet

2013		

1.

2012

832.481

778.821		

				
Kostprijs van de omzet		

-/- 652.169

-/- 611.034

Bruto-omzetresultaat		
180.312

Verkoopkosten

162.425

Algemene beheerkosten		
Overige bedrijfsopbrengsten

2.

167.787

148.576			

27.041

23.425

-/- 16.868

-/- 11.756

			
Totaal kosten		

56

172.598

160.245

Bedrijfsresultaat		
7.714
			
Rentebaten		454
Rentelasten en soortgelijke kosten

7.542

639		

-/- 3.045		

-/- 3.147

		
Saldo van financiële baten en lasten		

-/-

2.591

-/-

2.508

		
Resultaat voor belastingen		
5.123
5.034
Belastingen

3.

Resultaat na belastingen		

-/-

1.118
4.005

-/-

623
4.411

KASSTROOMOVERZICHT

(bedragen x € 1.000)

2013		

2012

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat		7.714

7.541

Aanpassingen voor/mutaties in:
Afschrijvingen en waardeveranderingen		

31.236

Voorzieningen		

2.265

27.175
-/-

10

Veranderingen in werkkapitaal:
Voorraden

-/- 1.831

-/- 3.545

Vorderingen

-/-

1.235

-/- 3.691

2.281

29.670

Kortlopende schulden (exclusief
financiële instellingen)
		

-/-

Kasstroom uit bedrijfsoperaties		
Ontvangen rente

785

22.434

40.430

57.140

454

639

Betaalde rente

-/- 3.045

-/-

3.147

Betaalde vennootschapsbelasting

-/- 1.855

-/-

623

		

-/- 4.446

-/- 3.131

		35.984

54.009

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen immateriële vaste activa

-/- 3.935

-/- 56.085

Investeringen materiële vaste activa

-/- 20.408

-/- 25.101

2.957

1.513

Desinvesteringen materiële vaste activa
Investering financiële vaste activa

-/- 9.646

Desinvesteringen financiële vaste activa

-/-

4.233
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5.211
4.959

			
		

-/-26.799

-/- 79.925

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Veranderingen inleggelden leden
Opname langlopende schulden

-/-

398

-/-

2.613

9
38.894

Opname kortlopende 			
schulden aan financiële instellingen

-/- 11.500

-/- 4.663		

		

-/- 9.285

Saldo kasstromen		
Liquide middelen begin boekjaar		

-/-

Liquide middelen einde boekjaar		

Mutatie liquide middelen		

34.222

100

8.306

16.354

8.049

16.254

16.354

-/-

100

8.306

GECONSOLIDEERDE BALANS
PER 31 december 2013
(bedragen x € 1.000)
Voor verwerking van het resultaat na belastingen

Toelichting

31 december 2013		

31 december 2012

Activa
Vaste activa		
Immateriële vaste activa

4.

51.445		

53.083

Materiële vaste activa

5.

104.915		

105.848

Financiële vaste activa

6.

21.244		

15.831

		

177.604

174.762

Vlottende activa		
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Voorraden

7.

38.134		

36.303		

Vorderingen

8.

74.718		

84.483		

Liquide middelen

9.

16.254		

16.354

		

129.106

137.140

306.710

311.902

Passiva
Groepsvermogen

10.

104.286

100.280

Voorzieningen

11.		6.446

10.180

Langlopende schulden

12.		92.903

90.688

Kortlopende schulden

13		 103.075

110.754

306.710

311.902

			

		

		
		
		
		

Toelichting op de geconsolideerde
balans en winst- en-verliesrekening
1. Algemene toelichting
Verslagjaar
Statutair valt het boekjaar samen met
het kalenderjaar. De feitelijke afsluiting
vindt plaats op basis van de internationale
weeknummering, ofwel op de laatste
zondag van het boekjaar, in 2013 op 29
december. Het boekjaar 2013 omvat 52
weken. De vergelijkende cijfers over het
boekjaar 2012 hebben eveneens betrekking
op 52 weken.
Stelselwijziging
In 2013 heeft Coop een stelselwijziging
doorgevoerd ten aanzien van de waardering
van het onroerend goed. Met ingang
van 1 januari 2013 worden onroerende
zaken verwerkt en gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten
of vervaardigingsprijs. Als gevolg van deze
stelselwijziging zijn de vergelijkende cijfers
aangepast aan de gewijzigde grondslagen.
Vóór toepassing van deze stelselwijziging
werden onroerende zaken gewaardeerd
en verwerkt tegen actuele waarde. Met
het doorvoeren van deze stelselwijziging
is een vereenvoudiging en consistenter
inzicht in vermogen en resultaat van Coop
gerealiseerd.
Deze stelselwijziging heeft tot gevolg dat
de waarde van het onroerend goed per 1
januari 2012 opnieuw is bepaald door Coop
op basis van de nieuwe grondslagen. Op
basis daarvan zijn de vergelijkende cijfers
opnieuw vastgesteld.
Hieronder is een overzicht opgenomen
van de posten in de vergelijkende balans,
die zijn beïnvloed door de toegepaste
stelselwijziging. De stelselwijziging heeft
geen invloed op de vergelijkende winst-enverliesrekening en het kasstroomoverzicht.

2012 na
stelselwijzing
Materiële vaste activa
Herwaarderingsreserve
Latente belastingverplichting

105.848
10.180

Mutatie

2012 voor
stelselwijzing

-4.168
-3.438
- 729

110.016
3.438
10.909

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 2013 belangrijke
schattingen en veronderstellingen zijn
gehanteerd, zijn met name de voorziening
dubieuze debiteuren, voorziening
incourante voorraden en inkoopbonussen.
Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening
worden de financiële gegevens van
Coop Nederland U.A. opgenomen,
samen met haar groepsmaatschappijen.
Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen
waarop Coop Nederland U.A. direct of
indirect overheersende zeggenschap kan
uitoefenen doordat zij beschikt over de
meerderheid van de stemrechten of op enig
andere wijze de financiële en operationele
activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt
tevens rekening gehouden met potentiele
stemrechten, die direct kunnen worden
uitgeoefend op balansdatum.
De groepsmaatschappijen waarop Coop
Nederland U.A. overheersende zeggenschap
kan uitoefenen of waarover zij de centrale
leiding heeft, worden voor 100% in de
consolidatie betrokken. Het aandeel van
derden in het groepsvermogen en in het
groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld.
Intercompany-transacties, intercompanywinsten en onderlinge vorderingen en
schulden tussen groepsmaatschappijen
worden geëlimineerd, voor zover
de resultaten niet door transacties
met derden buiten de groep zijn
gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen
op intercompany-transacties worden
ook geëlimineerd tenzij er sprake is van
een bijzondere waardevermindering.
Waarderingsgrondslagen van
groepsmaatschappijen zijn waar nodig
gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de
geldende waarderingsgrondslagen voor
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Coop Nederland U.A. De resultaten van
overgenomen deelnemingen worden in de
geconsolideerde winst- en verliesrekening
verantwoord vanaf het tijdstip van
opneming in de groep. De resultaten
van verkochte deelnemingen worden
verantwoord tot het moment van verkoop.
De volgende groepsmaatschappijen waarop
Coop Nederland U.A. overheersende
zeggenschap kan uitoefenen zijn voor 100%
in de consolidatie betrokken:
Coop Holding B.V., Arnhem
Coop Groothandel B.V., Arnhem
Coop Supermarkten B.V., Arnhem
Coop Vastgoed B.V., Arnhem
Coop Koopzegel B.V., Arnhem
Coop Productiebedrijven B.V., Arnhem
NieuwCoop B.V., Arnhem
Toepassing van artikel 2:402 B.W.
Aangezien de winst-en-verliesrekening
over 2013 van Coop Nederland U.A. in de
geconsolideerde jaarrekening is verwerkt,
is in de enkelvoudige jaarrekening volstaan
met een weergave van een beknopte winsten-verliesrekening in overeenstemming met
art. 2:402 BW.
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Acquisities en desinvesteringen van
groepsmaatschappijen
Vanaf de overnamedatum worden de
resultaten en de identificeerbare activa en
passiva van de overgenomen vennootschap
opgenomen in de geconsolideerde
jaarrekening. De overnamedatum is het
moment dat overheersende zeggenschap
kan worden uitgeoefend op de
desbetreffende vennootschap.
De verkrijgingsprijs bestaat uit het
geldbedrag of het equivalent hiervan dat is
overeengekomen voor de verkrijging van de
overgenomen onderneming vermeerderd
met eventuele direct toerekenbare kosten.
Indien de verkrijgingsprijs hoger is dan het
nettobedrag van de reële waarde van de
identificeerbare activa en passiva wordt het
meerdere als goodwill geactiveerd onder
de immateriële vaste activa. Indien de
verkrijgingsprijs lager is dan het nettobedrag
van de reële waarde van de identificeerbare
activa en passiva, dan wordt het verschil
(negatieve goodwill) als overlopende
passiefpost opgenomen.
De maatschappijen die in de consolidatie
betrokken zijn, blijven in de consolidatie
opgenomen tot het moment dat zij worden
verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het
moment dat de beslissende zeggenschap
wordt overgedragen.

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld
volgens de indirecte methode, gecorrigeerd
voor effecten van herwaarderingen en
dergelijke, die geen effect op de kasstromen
hebben.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen
(inclusief de vrij ter beschikking staande
gelden onderweg van winkelkassa
naar bankrekeningen). Ontvangsten
en uitgaven uit hoofde van rente en
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.

2. Algemene grondslagen
Grondslagen voor het opstellen van de
jaarrekening
De geconsolideerde 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. De jaarrekening is
opgesteld in euro’s.
Activa en verplichtingen worden in
het algemeen gewaardeerd tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
lagere waarde. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
In de balans en de winst-en-verliesrekening
zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Voor een specificatie van het totaalresultaat
verwijzen wij naar de toelichting op het
eigen vermogen.
Overname C1000- / Jumbo-supermarkten
Coop Holding heeft op 17 augustus 2012
de volledige zeggenschap verworven over
100% van de aandelen van NieuwCoop B.V..
NieuwCoop B.V. had de huurrechten die

verbonden waren aan 54 C1000- / Jumbosupermarkten en DC Gieten alsmede
de vaste activa van de betrokken filialen
opgenomen. Omdat de supermarkten
geleidelijk naar Coop zullen overgaan, is in
de jaarrekening rekening gehouden met
een vooruitbetaalde overnamesom (voor
supermarkten die nog niet zijn omgebouwd
naar Coop) en wordt er (mogelijke) goodwill
of badwill geboekt zodra er een ombouw
heeft plaatsgevonden.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van
waardering en van resultaatbepaling zijn
ongewijzigd gebleven ten opzichte van
het voorgaande jaar, met uitzondering
van de toegepaste stelselwijziging, zoals
opgenomen onder de algemene toelichting.
Operationele leasing
Bij Coop bestaan een aantal leasecontracten
waarbij een groot deel van de voor- en
nadelen die aan de eigendom verbonden
zijn, niet bij de coöperatie ligt. Deze
leasecontracten worden verantwoord als
operationele leasing. Verplichtingen uit
hoofde van operationele leasing worden,
rekening houdend met ontvangen
vergoedingen van de lessor, op lineaire basis
verwerkt in de winst-en-verliesrekening
over de looptijd van het contract.

3. Grondslagen voor bepaling
van het resultaat
Algemeen
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.
Opbrengsten uit de verkoop van goederen
worden verwerkt zodra alle belangrijke
rechten en risico’s met betrekking tot
de eigendom van de goederen zijn
overgedragen aan de koper.
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de
opbrengst uit levering van goederen
en diensten aan derden onder aftrek
van kortingen en dergelijke en van over
de omzet geheven belastingen en na
eliminatie van transacties binnen de groep.

Een deel van leveringen van goederen
vindt rechtstreeks 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.
De vennootschap is actief in één
geografisch gebied (Nederland) en één
bedrijfssegment (foodretail). De diverse
groepsonderdelen en retailformats
zijn onderling geïntegreerd en
resultaatafhankelijk. Om deze reden
is afgezien van het verantwoorden
van verdere bedrijfs- en geografische
segmentatie anders dan in de toelichting op
de netto-omzet en personeel.
Kostprijs van de omzet
De kostprijs van de omzet bevat de
inkoopwaarde van de geleverde goederen
onder aftrek van de van leveranciers
respectievelijk de inkoopvereniging
verkregen bonussen en betalingskortingen.
Verkoopkosten
Dit betreffen de directe kosten verband
houdend met de activiteiten op gebied
van verkoop, promotie en logistiek.
De aan derden in rekening gebrachte
bedragen voor commerciële en logistieke
dienstverlening zijn hierop in mindering
gebracht.
Algemene beheerkosten
Dit betreffen alle overige bedrijfskosten.
Overige bedrijfsopbrengsten
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.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden
op grond van de arbeidsvoorwaarden
verwerkt in de winst-en-verliesrekening
voor zover ze verschuldigd zijn aan
werknemers.
Coop heeft alle pensioenregelingen
verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar
verschuldigde premie wordt als
last verantwoord. Mutaties in de
pensioenvoorziening worden ook in de
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winst-en-verliesrekening verwerkt. Het
bedrag dat als pensioenvoorziening is
opgenomen, is de beste schatting van de
nog niet afgefinancierde bedragen die
noodzakelijk zijn om de desbetreffende
verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen.
Afschrijvingen
De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig
op basis van de verwachte economische
levensduur en zijn in de winst- en
verliesrekening verwerkt onder de
verkoop- en algemene beheerkosten. Op
aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar
tijdsgelang afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt
van de toekomstige gebruiksduur, dan
worden de toekomstige afschrijvingen
aangepast. Boekwinsten en –verliezen
uit de incidentele verkoop van materiele
vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.
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Afschrijven op negatieve goodwill (badwill)
Negatieve goodwill valt vrij in de winsten-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.
Belastingen
De belasting over het resultaat wordt
berekend over het resultaat voor
belastingen in de winst-en-verliesrekening,
rekening houdend met beschikbare,
fiscaal compensabele verliezen uit
voorgaande boekjaren en vrijgestelde
winstbestanddelen en na bijtelling van
niet aftrekbare kosten. Tevens wordt er
rekening gehouden met wijzigingen die
optreden in de latente belastingvorderingen
en latente belastingschulden uit hoofde
van wijzigingen in het te hanteren
belastingtarief.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden
tijdsevenredig verwerkt, rekening
houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. Bij
de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde

transactiekosten op de ontvangen leningen
die als onderdeel van de berekening van de
effectieve rente worden meegenomen.
Resultaat deelnemingen
Voor zover deelnemingen niet tegen
nettovermogenswaarde wordt gewaardeerd,
betreft het resultaat van deze deelnemingen
de in het verslagjaar ontvangen dividenden.

4. Grondslagen voor
waardering van activa en
passiva
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder
aftrek van afschrijvingen. Kosten van zelfen door derden ontwikkelde software wordt
geactiveerd tegen kostprijs voor zover de
technische haalbaarheid is aangetoond.
Onderhoud aan bestaande software wordt
direct in de winst- en verliesrekening
verantwoord. Geactiveerde software wordt
lineair over de geschatte economische
levensduur afgeschreven. Deze wordt
geschat op vijf jaar.
Goodwill vormt het verschil tussen
de verwervingskosten en de
nettovermogenswaarde daarvan, berekend
op basis van de waarderingsgrondslagen
van de groep. Goodwill wordt lineair
afgeschreven over de geschatte
economische levensduur. De economische
levensduur voor goodwill die betrekking
heeft op supermarktvestigingspunten
is geschat op tien jaar. Indien sprake
is van een duurzame bijzondere
waardevermindering vindt afwaardering
plaats tot lagere bedrijfswaarde.
Materiële vaste activa
Onroerende zaken worden gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende
kosten of vervaardigingsprijs. Overige
materiële zaken worden gewaardeerd
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
verminderd met afschrijvingen.
Afschrijvingen geschieden lineair over
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs,
gebaseerd op de geschatte economische
levensduur en rekening houdend met
een eventuele residuwaarde. Over de
grondwaarde wordt niet 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

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.

Bijzondere waardeverminderingen van
vaste activa
Coop Nederland U.A. beoordeelt op
iedere balansdatum of er aanwijzingen
zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan
zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig
zijn, wordt de realiseerbare waarde van
het actief vastgesteld. Indien het niet
mogelijk is de realiseerbare waarde
voor het individuele actief te bepalen,
wordt de realiseerbare waarde bepaald
van de kasstroom genererende eenheid
waartoe het actief behoort. Van een
bijzondere waardevermindering is
sprake als de boekwaarde van een actief
hoger is dan de realiseerbare waarde; de
realiseerbare waarde is de hoogste van de
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

Verstrekte renteloze leningen
aan supermarkten uit hoofde van
acquisitievergoedingen en dergelijke zijn
tegen nominale waarde opgenomen,
verminderd met de voorwaardelijk
overeengekomen periodiek gelijke
kwijtingen (afhankelijk van de contractduur
van 5 tot 10 jaar), waar nodig verminderd
met noodzakelijk geachte voorzieningen.

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

De overige financiële vaste activa zijn
gewaardeerd tegen de nominale waarde
dan wel duurzaam lagere waarde.

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

worden extra afschrijvingen verricht tot
lagere bedrijfs- c.q. opbrengstwaarden.
Voor verplichtingen tot herstel na
afloop van het gebruik van het actief
(ontmantelingskosten) wordt een
voorziening getroffen voor het verwachte
bedrag op het moment van activering. Dit
bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de
vervaardigingsprijs.

Latente belastingvorderingen
Latente belastingvorderingen worden
opgenomen voor verrekenbare fiscale
verliezen en voor verrekenbare tijdelijke
verschillen tussen de waarde van de activa
en passiva volgens fiscale voorschriften
enerzijds en de in deze jaarrekening
gevolgde waarderingsgrondslagen
anderzijds, met dien verstande dat latente
belastingvorderingen alleen worden
opgenomen voor zover het waarschijnlijk
is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn
waarmee de tijdelijke verschillen kunnen
worden verrekend en verliezen kunnen
worden gecompenseerd.
De berekening van de latente
belastingvorderingen geschiedt tegen de
op het einde van het verslagjaar geldende
belastingtarieven of tegen de in komende
jaren geldende tarieven, voor zover
deze al bij wet zijn vastgesteld. Latente
belastingvorderingen worden gewaardeerd
op nominale waarde.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen
de laatst bekende inkoopprijzen dan wel
lagere opbrengstwaarde onder toepassing
van de FIFO-methode (first in, first 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.
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Vorderingen
Vorderingen worden bij de eerste
verwerking gewaardeerd tegen de
reële waarde van de tegenprestatie.
Handelsvorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst
van de vordering is uitgesteld op grond
van een verlengde overeengekomen
betalingstermijn wordt de reële waarde
bepaald aan de hand van de contante
waarde van de verwachte ontvangsten.
De vorderingen worden opgenomen onder
aftrek van een eventuele voorziening voor
mogelijke oninbaarheid. Deze voorziening
wordt individueel bepaald op basis van
de ouderdom van de vorderingen en
verminderd met mogelijk te compenseren
verschuldigde bedragen aan de betreffende
debiteur.

64

Financiële instrumenten
Bij het toepassen van kostprijshedgeaccounting is de eerste waardering en de
grondslag van verwerking in de balans
en de resultaatbepaling van het hedgeinstrument afhankelijk van de afgedekte
post. Dit betekent het volgende:
- indien de afgedekte post tegen kostprijs 		
in de balans wordt verwerkt, wordt ook
het derivaat tegen kostprijs gewaardeerd;
- zolang de afgedekte post in de
kostprijshedgerelatie nog niet in de
balans verwerkt wordt, wordt het hedgeinstrument niet geherwaardeerd. Dit
geldt bijvoorbeeld in geval van de hedge
van het valutarisico van een toekomstige
transactie.
Coop past kostprijshedge-accounting
toe voor de renteswaps die ervoor
zorgen dat bepaalde variabel rentende
schulden worden omgezet in vastrentende
leningen. Het ineffectieve deel van de
waardeverandering van de renteswaps
worden verantwoord in de winst-enverliesrekening onder de financiële baten
en lasten.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas,
banktegoeden en deposito’s met een
looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken
zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor
in rechte afdwingbare of feitelijke
verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat
een uitstroom van middelen noodzakelijk
is en waarvan de omvang op betrouwbare
wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de beste schatting van de bedragen
die noodzakelijk zijn om de verplichtingen
per balansdatum af te wikkelen. De
voorzieningen worden gewaardeerd tegen
de nominale waarde van de uitgaven die
naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders
vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde
de verplichtingen vergoedt en wanneer het
waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal
worden ontvangen bij de afwikkeling van
de verplichting, dan wordt deze vergoeding
als een actief in de balans opgenomen.
Voorziening pensioenen
Coop Nederland U.A. heeft een aantal
pensioenregelingen. Deze zijn verder
toegelicht onder de toelichtingen op de
jaarrekening (punt 11, Voorzieningen).
De belangrijkste kenmerken van deze
regelingen zijn hieronder opgenomen.
- pensioengevende salarisgrondslag,
- afspraken over indexatie,
- beschrijving belangrijkste kenmerken 		
van de uitvoeringsovereenkomst,
- wijze waarop pensioenregelingen zijn
ondergebracht bij de pensioenuitvoerder
(ondernemingspensioenfonds (opf),
bedrijfstakpensioenfonds (bpf),
verzekeraar),
- dekkingsgraad van de
pensioenuitvoerder.
Op de Nederlandse pensioenregelingen
zijn de bepalingen van de Nederlandse
Pensioenwet van toepassing en worden
op verplichte, contractuele of vrijwillige
basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door
Coop Nederland U.A.. De premies worden
verantwoord als personeelskosten zodra ze
verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies
worden opgenomen als overlopende
activa indien dit tot een terugstorting leidt
of tot een vermindering van toekomstige
betalingen. Nog niet betaalde premies
worden als verplichting op de balans
opgenomen.
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Latente belastingverplichtingen
Latente belastingverplichtingen worden
opgenomen voor tijdelijke verschillen
tussen de waarde van de activa en passiva
volgens fiscale voorschriften enerzijds en
de boekwaarden die in deze jaarrekening
gevolgd worden anderzijds. De berekening
van de latente belastingverplichtingen
geschiedt tegen de belastingtarieven die
op het einde van het verslagjaar gelden,
of tegen de tarieven die in de komende
jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn
vastgesteld.
Belastinglatenties worden gewaardeerd op
nominale waarde.
Overige voorzieningen en andere
uitgestelde beloningen
Hieronder zijn opgenomen voorzieningen
voor overige geschatte kosten
samenhangend met specifiek aanwijsbare
verplichtingen en risico’s. Deze zijn
ingeschat op de daarvoor in de toekomst
waarschijnlijk verschuldigde bedragen.
De overige uitgestelde beloningen betreft
de voorziening voor jubileumuitkeringen,
opgenomen op basis van 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.
Schulden
Schulden worden bij de eerste verwerking
gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te
rekenen aan de verwerving van de schulden
worden in de waardering bij de eerste
verwerking opgenomen. Schulden worden
na de eerste verwerking gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde
het ontvangen bedrag rekening houdend
met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten.

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

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE
WINST- EN VERLIESREKENING
(bedragen in tabellen x € 1.000)

1. Netto-omzet

2013
2012
		
Consumentenomzet Coop-filialen
Af: Omzetbelasting

508.156

485.595		

-/- 39.564

-/- 32.673		

Totaal filialen omzet

468.592

452.922

Groothandelsomzet zelfstandigen

345.973

316.977

17.916

8.922

832.481

778.821

Vleesverwerkingsomzet
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2. Overige bedrijfsopbrengsten

		
2013
2012

Huur onroerend goed derden

11.815

Bijdragen fee leden/afnemers

974

960

4.079

2.293

16.868

11.756

Overige opbrengsten

8.503		

In de overige opbrengsten zijn bijdragen voor acquisitie opgenomen.

		

Afschrijvingen

		
2013
2012

		
Afschrijving immateriële vaste activa

12.852

10.893		

Afschrijving materiële vaste activa

18.384

16.282

31.236

27.175

Accountantskosten

2013
2012
		
Onderzoek jaarrekening

70

70

Andere controle opdrachten

35

26

Andere niet-controle diensten

69

38

174

134

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:

		
2013
2012
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58.559

55.879

Sociale lasten

Lonen en salarissen

9.117

8.605

Pensioenlasten

3.921

3.935

71.597

68.419

Per 31 december 2013 bedroeg het aantal medewerkers 4.979 (ultimo 2012: 5.014). Omgerekend op fulltime basis is ultimo
2013 het aantal medewerkers 2.266 (ultimo 2012: 2.286). Al deze werknemers zijn werkzaam in Nederland. Het gemiddeld
aantal medewerkers in 2013 op fulltime basis is per bedrijfsonderdeel als volgt:

		
2013
2012
Supermarkten (filialen)
Distributiecentra
Productiebedrijven
Centrale diensten

1.834

1.754

220

272

50

50

140

126

2.244

2.202
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Coop Nieuwehorne

3. Belastingen
De effectieve belastingdruk bedraagt 21,8% (2012: 12,4%). Verschillen ten opzichte van het nominale tarief voor
de vennootschapsbelasting van 25% (2012: idem) worden primair veroorzaakt door het effect van correcties in de
voorziening voor latente belastingverplichtingen (contante versus nominale waarde) en correcties uit voorgaande
jaren mede als gevolg van definitief vastgestelde aanslagen. De belastinglast is als volgt samengesteld:

		
2013
2012

Acute verplichting
Latente verplichting

1.994

1.234

-/- 876

-/- 611

1.118

623
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE
BALANS PER 31 december 2013
(bedragen in tabellen x € 1.000)

4. Immateriële vaste activa

	Goodwill	Software	Overig	Totaal 2013
		
Aanschaffingswaarde

74.365

13.826

4.806

92.997

-/- 30.519

-/- 7.562

-/- 1.833

-/- 39.914

43.846

6.264

2.973

53.083

11.235

1.125

1.701

14.061

Desinvesteringen / buitengebruikstellingen

-/- 2.843

-/- 4

-

-/- 2.847

Afschrijvingen en waardeverminderingen

-/-

7.613

-/- 1.737

-/- 3.503

-/- 12.853

779

-/- 616

-/- 1.802

-/- 1.639

82.757

14.933

6.507

104.197

-/- 38.132

-/- 9.285

-/- 5.336

-/- 52.752

44.625

5.648

1.171

51.445

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Boekwaarde aanvang verslagjaar
Mutaties in verslagjaar:
Investeringen

Saldo mutaties
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Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Boekwaarde einde verslagjaar

Onder de afschrijvingen en waardeverminderingen is in 2013 per saldo een last van € 1,0 miljoen verantwoord aan duurzame
waardeverminderingen (2012: idem).
De afschrijvingen en de duurzame waardeverminderingen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord onder de
afschrijving immateriële vaste activa.
De aan de acquisitie gerelateerde posten zijn op basis van meer gedetailleerde inzichten binnen één jaar na overname
aangepast.

5. Materiële vaste activa
Bedrijfs-	Andere	Materiële	Totaal
gebouwen
vaste bedrijfsvaste activa
2013
en -terreinen
middelen
in uitvoering
Aanschaffingswaarde

84.490

140.810

2.951

228.251

-/- 28.172

-/- 94.231

-

-/- 122.403

56.318

46.579

2.951

105.848

1.345

14.645

4.418

20.408

Cumulatieve afschrijvingen
en waardeverminderingen

Boekwaarde aanvang verslagjaar
Mutaties in verslagjaar:
Investeringen
Desinvesteringen / buitengebruikstellingen

-/- 1.454

-/- 1.502

-

-/- 2.956

Afschrijvingen en waardeverminderingen

-/- 3.593

-/- 14.792

-

-/- 18.385

Saldo mutaties

-/- 3.702

-/- 1.649

4.418

-/- 933

84.381

154.675

7.369

246.425

-/- 31.765

-/-109.745

-

-/- 141.510

52.616

44.930

7.369

104.915

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
en waardeverminderingen

Boekwaarde einde verslagjaar

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

30 jaar
10 jaar
5 tot 10 jaar

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

			
31-12-2013 31-12-2012
Distributiecentra / kantoren / centrale slagerij

18.161

19.238

Detailhandelspanden eigen gebruik

15.193

16.904

Detailhandelspanden verhuurd aan afnemers

19.262

20.176

		

52.616

56.318
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6. Financiële vaste activa
Niet-	Leningen u/g	Latente	Totaal
geconsolideerde		
belasting
2013
deelnemingen		
vordering
Boekwaarde aanvang verslagjaar
Mutaties in verslagjaar:
Acquisities / Verstrekkingen
Aflossingen / Verminderingen
Overige mutaties
Saldo mutaties
Boekwaarde einde verslagjaar

568

15.263

-

15.831

35

9.611

-

9.646

-

-/- 2.910

-

-/- 2.910

-

-/- 3.403

2.080

-/- 1.323

35

3.298

2.080

5.413

603

18.561

2.080

21.244
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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
voorfinancieringen (€ 1,8 miljoen) en renteloze leningen uit hoofde van acquisitievergoedingen (€ 13,9 miljoen).

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

31-12-2013

31-12-2012

29.059

25.064

1.975

6.245

43.684

53.174

74.718

84.483

De vorderingen hebben allen (naar verwachting) een kortere looptijd dan 1 jaar. Onder overlopende activa is een vooruitbetaling
in verband met de acquisitie van NieuwCoop B.V. opgenomen welke grotendeels een kort karakter heeft.

9. Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Passiva
10. Groepsvermogen
Voor een toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige balans en
winst- en verliesrekening.

11. Voorzieningen
Pensioenen	Latente	Overige 	Totaal
		
belasting voorzieningen
2013
Stand aanvang verslagjaar

50

6.381

3.749

10.180

Mutaties in verslagjaar
Dotatie
Onttrekking

-/- 50

-/- 4.793

1.959
-/- 850

1.959
-/- 5.693

Saldo mutaties

-/- 50

-/- 4.793

1.109

-/- 3.734

-

1.588

4.858

6.446

Stand einde verslagjaar

Pensioenen
De bovenstaande voorziening pensioenen betrof de voorziening voor toekomstige suppletie op vroegpensioen die eind 2013 is
afgerond. Binnen Coop Supermarkten zijn er 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 middelloon. 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 2013 van het
pensioenfonds ingeschat op 126% (2012: 129%). Het dekkingsoverschot ligt ruim boven de door de Nederlandsche Bank gestelde
minimumnorm van 105%. De dekkingsgraad is ultimo 2013 gebaseerd op de meest recente levensverwachtingstabellen en de
door de DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. 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.
Daarnaast is er een aanvullende pensioenregeling die is ondergebracht bij een verzekeraar, die tevens de excedentenregelingen
uitvoert. 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 2013 aangezien de toegezegde pensioenregelingen worden verwerkt
als toegezegde bijdrageregelingen.
Overige voorzieningen
De overige voorzieningen hebben betrekking op de geschatte kosten samenhangend met specifiek aanwijsbare verplichtingen
en risico’s, waaronder de voorziening voor overige uitgestelde beloningen. Tevens is hier een reorganisatievoorziening
opgenomen voor de aanpassingen in de logistieke structuur. De overige voorzieningen zijn naar hun aard overwegend
langlopend.
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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.
31-12-2013
31-12-2012
	Totaal
> 5 jaar	Totaal
> 5 jaar
Financiële instellingen
Kredietspaarrekening leden
Inleggeld leden

78.690
13.441
772

13.441
-

76.804
13.510
374

13.510
-

92.903

13.441

90.688

13.510

De schulden onder financiële instellingen zijn opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. Aflossingsverplichtingen binnen
1 jaar na afloop van het verslagjaar zijn inbegrepen in de hierboven genoemde bedragen. Deze aflossingen bedragen € 18,2
miljoen (2013: € 2,4 miljoen). Op de bij financiële instellingen opgenomen leningen is de rente variabel. Gemiddeld bedroeg
de rente in 2013 2,8% (2012: 3,6%). Coop heeft ultimo 2013 twee renteswaps (€ 14,8 miljoen tegen 3,9% (marktwaarde -/- € 0,9
miljoen) en € 15 miljoen tegen 0,765% (marktwaarde -/- € 0,1 miljoen)) en één rentecap ter afdekking van de renterisico’s.
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Met financiële instellingen zijn per 28 juni 2012 kredietarrangementen afgesloten ten bedrage van € 139 miljoen. De faciliteiten
bestaan uit korte (rekening-courant krediet en kasgeldleningen), middellange en lange kredietlijnen welke tot medio 2017
beschikbaar zijn. 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. De
belangrijkste financiële voorwaarde waaraan de groep dient te voldoen is de financieringsratio op gebied van schulddekking
(netto bancaire schulden/bedrijfsresultaat voor afschrijvingen). Per balansdatum voldoet de groep aan de gestelde ratio’s.
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

Financiële instellingen
Handelscrediteuren
Schulden / leningen o/g leden
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Zegelverplichtingen
Overige schulden

31-12-2013

31-12-2012

1.500
68.051
3.408
4.007
3.209
22.900

13.000
63.607
3.486
4.622
3.131
22.908

103.075

110.754

De schulden aan leden betreffen direct opeisbare tegoeden waarover rente wordt vergoed. De overige schulden bestaan voor
het belangrijkste deel uit nog uit te betalen loon, belastingen en badwill.
De zegelverplichting is opgenomen voor zegels die nog in omloop zijn. In 2013 is voor een totaal bedrag van € 5,9 miljoen
(2012: € 5,6 miljoen) aan koopzegels uitgegeven, te weten 119 miljoen (2012: 112 miljoen) koopzegels.

NIET UIT DE BALANS
BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Huren
Van de aangegane huurverplichtingen
met derden inzake onroerend goed
in eigen gebruik bedraagt de jaarhuur
per 31 december 2013 € 18,5 miljoen
(2012: € 17,6 miljoen). De resterende
huurverplichtingen lopen van 1 jaar tot
circa 15 jaar. De door Coop aangegane
huurverplichtingen voor winkelpanden
in gebruik bij supermarktondernemers
bedraagt de jaarhuur € 9,1 miljoen (2012:
€ 9,7 miljoen) verdeeld over 81 contracten
(2012: 88 contracten). De door Coop
gehuurde panden worden voor nagenoeg
hetzelfde bedrag onderverhuurd aan
leden/ondernemers. De resterende huurverplichtingen lopen van 1 jaar tot 15 jaar.
Leaseverplichtingen
De verplichtingen uit de afgesloten
leasecontracten van in gebruik zijnde
vervoers- en overige bedrijfsmiddelen
bedraagt voor de totaal resterende looptijd
per balansdatum € 4,1 miljoen (2012:
€ 2,5 miljoen). Van dit bedrag heeft € 1,5
miljoen een kortlopend en € 2,6 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.

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.
Garanties, borgstellingen en
terugkoopverklaringen
In het kader van financiering van
supermarktondernemingen hebben
supermarktondernemers onder andere
handelsvoorraden en bedrijfsuitrusting
aan financiers in eigendom overgedragen.
Hiertegenover is in een aantal gevallen door
Coop aan financiers terugkoopverklaringen
met een totale omvang van € 12,4 miljoen
(2012: € 9,9 miljoen) afgegeven, verdeeld
over 64 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 € 2,3 miljoen (2012: € 2,2 miljoen)
bankgaranties afgegeven.
Ter dekking van te verwachten aanspraken
zijn voorzieningen getroffen.
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&

enkelvoudige
Jaarrekening

77

Enkelvoudige winsten verliesrekening

(bedragen x € 1.000)

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

78

-/-

2013

2012

4.295

4.702

290
4.005

-/-

291
4.411

ENKELVOUDIGE BALANS PER
31 december 2013

(bedragen x € 1.000)
Voor verwerking van het resultaat

31 december 2013		31 december 2012

Activa
Vaste activa
Financiële vaste activa

108.189

103.894

108.189

103.894

Passiva
Eigen vermogen
Wettelijke reserve
Resultaat verslagjaar

100.281

95.870

4.005

4.411
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104.286

100.281

772

374

3.131

3.239

108.189

103.894

Langlopende schulden
Inleggeld leden

Kortlopende schulden

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:

2013
Stand aanvang verslagjaar

103.894

Resultaat deelneming
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4.295

Stand einde verslagjaar

108.189

Eigen vermogen
		
		

Stand aanvang verslagjaar

Wettelijke
reserve

Resultaat	Totaal
verslagjaar
2013

95.870

4.411

100.281

-

4.005

4.005

4.005

4.005

4.411

-/- 4.411

-

100.281

4.005

104.286

Mutaties in verslagjaar:
Resultaat verslagjaar		
Totaalresultaat
Resultaatbestemming vorig verslagjaar
Stand einde verslagjaar

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

Langlopende schulden
De statutaire stortingsverplichting per lid bedraagt € 5.000. Ultimo 2013 waren er 155 aangesloten leden-ondernemers
(ultimo 2012: 166) en was het statutaire inleggeld volledig voldaan.

Kortlopende schulden
Onder de kortlopende schulden zijn schulden aan groepsmaatschappijen en te betalen vennootschapsbelasting verantwoord.

31-12-2013

31-12-2012

847

1.557

Vennootschapsbelasting

2.284

1.682

Stand einde verslagjaar

3.131

3.239

Schulden aan groep

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
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Coop Koopzegel B.V., Arnhem
Coop Productiebedrijven B.V., Arnhem
NieuwCoop B.V., Arnhem

Bezoldiging van Directie en Bestuur
De bezoldiging van de directie is te herleiden tot één persoon. Om deze reden is gebruik gemaakt van de wettelijke
vrijstelling voor het opnemen van gegevens daaromtrent.
De bezoldiging van statutaire bestuurders bedroeg € 0,2 miljoen (2012: € 0,2 miljoen).

Velp, 16 april 2014

Het Bestuur

De directie

Th. van Gameren

F.R.G. Bosch RA

drs. N.F. Korswagen
prof. mr. R.C.J. Galle
R. Assen
mr. C.A. Jansen Verplanke
mr. C.G. Klomp
E.B.M. van den Tillaart

OVERIGE GEGEVENS

Statutaire bepalingen inzake bestemming
van het overschot (resultaat)
Ingevolge artikel 45, lid 1 van de statuten
dient tenminste 25% van het resultaat te
worden gereserveerd. Het Bestuur kan een
hogere reservering voorstellen.
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Ingevolge artikel 45, lid 2 kan de
Ledenraad, op voorstel van het Bestuur,
aan andere delen van het resultaat speciale
bestemmingen geven.
Resultaat 2013
Door de Directie van Coop Holding B.V.
is onder goedkeuring van de Raad van
Commissarissen vastgesteld dat het
volledige resultaat over 2013 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 2013 ad € 4.005.000
aan de wettelijke reserve toegevoegd te
worden.
Gebeurtenissen na balansdatum
In januari is de Stichting Coöperatieve
Belangen Coop formeel opgericht. Dit in
navolging van het in de ledenraad van 26
november 2013 vastgestelde besluit.
In februari 2014 is het ledenkapitaal in
Coöperatieve inkoopvereniging Superunie
B.A. verhoogd met € 2,9 miljoen. Dit
in navolging van het besluit dat alle
deelnemende partijen in Superunie naar
rato ledenkapitaal bijstorten tot € 40
miljoen. Het belang van Coop bedraagt
hierna € 3,5 miljoen.

Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
Aan: de Ledenraad van Coop Nederland
U.A.
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2013 van Coop Nederland U.A.
te Velp gecontroleerd. Deze jaarrekening
bestaat uit de geconsolideerde en
enkelvoudige balans per 31 december 2013
en de geconsolideerde en enkelvoudige
winst-en-verliesrekening over 2013 met de
toelichting, waarin zijn opgenomen een
overzicht van de gehanteerde grondslagen
voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de coöperatie is
verantwoordelijk voor het opmaken van
de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven,
alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag, beide in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing als het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven
van een oordeel over de jaarrekening op
basis van onze controle. Wij hebben onze
controle verricht in overeenstemming

met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit
vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij
onze controle zodanig plannen en uitvoeren
dat een redelijke mate van zekerheid
wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van
werkzaamheden ter verkrijging van
controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening.
De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip
van het inschatten van de risico’s dat de
jaarrekening een afwijking van materieel
belang bevat als gevolg van fraude of
fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen
neemt de accountant de interne beheersing
in aanmerking die relevant is voor het
opmaken van de jaarrekening en voor het
getrouwe beeld daarvan, gericht op het
opzetten van controlewerkzaamheden
die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking
te brengen over de effectiviteit van de
interne beheersing van de coöperatie. Een
controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen
voor financiële verslaggeving en van de
redelijkheid van de door het bestuur van de
coöperatie gemaakte schattingen, alsmede
een evaluatie van het algehele beeld van de
jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons

verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is om een onderbouwing voor ons
oordeel te bieden.
Oordeel
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
2013 en van het resultaat over 2013 in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2
van het in Nederland geldende Burgerlijk
Wetboek (BW).
Verklaring betreffende overige bij of
krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW
vermelden wij dat ons geen tekortkomingen
zijn gebleken naar aanleiding van het
onderzoek of het Bericht van het Bestuur
& de Raad van Commissarissen en het
verslag van de Directie, 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 Bericht van het
Bestuur & de Raad van Commissarissen en
het verslag van de Directie, voor zover wij
dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met
de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391
lid 4 BW.
Utrecht, 16 april 2014
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
drs. B.A.A. Verhoeven RA
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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
Ondernemingsraad
De heer A.P.W. Polman
De heer M. Warners
De heer J.C. van Minnen
De heer E.J. Pronk

Algemeen directeur
Financieel directeur
Commercieel directeur
Directeur winkeloperatie
Manager logistiek
Manager vastgoed, projectontwikkeling en acquisitie
Hoofd personeel en organisatie
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Voorzitter (tot 01-04-2014)
Voorzitter (vanaf 01-04-2014)		
Vicevoorzitter
Secretaris

		

Overige leden:
Mevrouw G.W. de Boer-Latooij
De heer F.L.M. Hanstede
Mevrouw N. van der Meer
De heer A.J.G. Nuij
De heer J. van Rij
Mevrouw J.A. Rond
Mevrouw S. Baas
De heer U.A.E. Tomassen
De heer E.E. Sikkema

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

ledenraad

Leden consumenten
31 december 2013
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Arnhem			
Mevrouw J. Giesbers
De heer R. Goos
Mevrouw B. Joosten
De heer M.D.R. Kok
Mevrouw W. Sanders

Rheden
Mevrouw D. Jurriens
De heer W. Kruithof

Assendelft
Mevrouw J. de Boer
		
Bemmel			
Mevrouw J. Goossens
Mevrouw M. van Kampen

Terborg
Mevrouw G.H. Bussink
Mevrouw J. Thuis-Verhey

Ruurlo
Mevrouw W. Reindsen

Varsseveld
De heer B. Bruens
Mevrouw G.B. Leneman
Culemborg		
Mevrouw E. van Doorn
Velp
Mevrouw T. de Jong-Vendrig
Mevrouw E.A.M. Hamer-Mulder
Mevrouw M. Mudde
Mevrouw R. Madirsan-Scholten
Mevrouw M. van Zanten
Didam		
Mevrouw R. Boon
Westervoort
Mevrouw H.A.M. Brussen-Köpp
Mevrouw T. Jansen-Visser
Mevrouw L. van Mierlo-Teelen
Mevrouw J. Teunissen
Westzaan
Mevrouw E. van Heijningen
Dieren
Mevrouw M. van der Made
Mevrouw B. Dam-Jansen
Mevrouw G.M. de Zwart-Minkman
Wijchen
Mevrouw A. van Thiel
Doesburg
Mevrouw K. van Thiel
Mevrouw Chr. Hermans-Trentelman
Mevrouw M. Thonen
Mevrouw A. Pruntel
Mevrouw J.H.H. Wassing
Wormerveer
Mevrouw W. ter Heege-Does
Krommenie
Mevrouw J. Verhoeven-Meijer
Mevrouw H. Abbenes
Mevrouw P.J. Baartse-Buis
Zelhem
Mevrouw L. Scheffer-Brinkman
Mevrouw H.C. Bluemink-Wentink
Mevrouw G. ten Bokkel-Veldhorst
Nijmegen
Mevrouw C. Bronstijn
Zevenaar
De heer F.E. Claes
Mevrouw G.M.Th. Raaijmakers
Mevrouw G. Eichelsheim
Mevrouw R. Visser
Mevrouw D. Wieringa

Leden ondernemers (afvaardiging uit Coop Detaillistenvereniging)
31 december 2013
Dagelijks Bestuur Coop Detaillistenvereniging:
Vledder
De heer D.H. Simonides

Voorzitter

Rijsenhout
De heer J. Dekker

Vicevoorzitter

Winsum (Friesland)
Mevrouw J. Tolsma

Secretaris

Clustervoorzitters Coop Detaillistenvereniging:
Zeewolde
De heer M. Verduijn
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Nieuwveen
De heer R. Rehorst
Wijchen
De heer C. Theunissen
Anjum
De heer H. Rosier
Gouderak
De heer W. de Haaij
Kruisweg
De heer M. van der Luit
Odoorn
De heer J. Schippers
Amstelveen
De heer C. Veenbrink
‘s Hertogenbosch
De heer J. Paanakker

Adressen

Coop Servicekantoor
Markweg 8
6883 JM Velp
Postbus 87
6880 AB Velp
Tel.: 026-7999666

www.coop.nl

Distributiecentra
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Deventer
Solingenstraat 14 (Handelspark “De
Weteringen”)
7421 ZT Deventer
Postbus 2059
7420 AB Deventer
Tel.: 0570-659000
Gieten
Bloemakkers 4
9661 GX Gieten
Tel.: 0592-266363
Peize
De Westerd 18
9321 AK Peize
Postbus 62
9320 AB Peize
Tel.: 050-5032370
Monster
Havenstraat 51
2681 LC Monster
Postbus 94
2680 AB Monster
Tel.: 0174-282222
Productiebedrijven / ProMessa
Dordrechtweg 13
7418 CH Deventer
Postbus 159
7400 AD Deventer
Tel.: 0570-663300

Inschrijving Kamer van Koophandel
(Centraal Gelderland)
Bedrijfsvorm
Inschrijving
			handelsregister

Coop Nederland U.A

09030417

Coop Holding B.V.

09123531

Coop Groothandel B.V.

09124395

Coop Supermarkten B.V.

09124392

Coop Vastgoed B.V.

09124392

Coop Koopzegel B.V.

09124394

Coop Productiebedrijven B.V.

09189103

NieuwCoop B.V.

55563368

COOP.nl

