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

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

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. 

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

Wij zijn te bereiken via communicatie@coop.nl 

of via

Coop Supermarkten

T.a.v. Afdeling Communicatie

Markweg 8

6883 JM  Velp

Dit verslag is ook beschikbaar op www.coop.nl 





1.034.000 leden
van de cooperatie

coop onderscHeidend MaKen

UitnUtten scHaalgrootte & saMenWerKen

geZonde groei

eXcellente operatie

 Aanscherping  
merkwaarden

Vereenvoudiging  
logistieke structuur 

Groei aantal  
Coop supermarkten  

naar 241

Ruim 300 mede
werkers nemen deel 

aan het Coop College

Introductie 
Top! van Coop

Ombouw & 
modernisering  

winkels 

Mijlpaal: 
ruim € 1 miljard 

consumentenomzet

Historisch laag  
ziekteverzuim

van 2,9%

Nieuwe etiketteer  
en sorteerlijnen  

ProMessa

6% groei verkoop
vloeroppervlakte 
naar 177.327 m2

Meer dan 200 winkels  
op automatische  

bevoorrading

Intensivering luisterpanel: 
ruim 15.000 leden

van coop

Top!

4



& inHoUdsopgave

& jaar
verslag

& jaar
reKening

Voorwoord 7 Kerncijfers 11 Ondernemingsprofiel 13 Juridische 
structuur 14 Personalia 15 Bericht van het Bestuur & de Raad van 
Commissarissen 17 Verslag van de Directie 21 

Geconsolideerde jaarrekening 61 Enkelvoudige jaarrekening 83
Overige gegevens 88 Overige personalia 91 Ledenraad 92 
Adressen 94

5



6



2014 was een transitiejaar. Een jaar vol beweging 
waarin Coop stevig investeerde in het fundament van 
zijn organisatie. We formuleerden beter wie we zijn, 
waar we voor staan én rondden verschillende grote 
projecten af. Kortom: we zijn op weg naar een Coop 
met meer smoel!

Coop onderscheidend maken
In 2014 is het merk Coop scherper gepositioneerd. 
Met de propositie ‘Dichtbij, Lekker & Betaalbaar’  
en de nieuwe slogan ‘Op & Top Coop’ maken we  
het verschil en geven we Coop één gezicht.  
We verankerden onze merkwaarden afgelopen jaar 
nog beter binnen alle lagen van onze organisatie. 
Daarnaast hebben we ons geprofileerd met sterke 
campagnes zoals Coopjesjagen, Verstival en  
Sparen en Bewaren, het uitbouwen van ons eigen 
merk Coop en de nieuwe styling van onze winkels.

Dichtbij
Coop wil als coöperatie dichtbij zijn 
consumentenleden staan. We zijn betrokken, luisteren 
steeds beter naar hen en gaan de dialoog aan. In 2014 
bliezen we ons online ledenplatform ‘het Luisterpanel’ 
nieuw leven in. Inmiddels geeft dit panel zes keer 
per jaar duidelijke feedback, waar Coop vervolgens 
ook echt iets mee doet. Zo introduceerden we 
bijvoorbeeld een assortiment superfoods op grond 
van de feedback.

Ook door onze maatschappelijke verant
woordelijkheid te tonen staan we dicht bij 
onze klanten. Coop heeft veel aandacht voor 
maatschappelijke thema’s, zoals gezondheid, 
voedselverspilling en dierenwelzijn. Thema’s die onze 
klanten aangaan en waar we ons graag voor inzetten. 
In 2014 organiseerden we bijvoorbeeld de campagne 
Sparen en Bewaren, waarbij het tegengaan van 
voedselverspilling een belangrijk thema was.

Lekker
Met lekkere producten willen we het verschil maken! 
In 2014 introduceerden we Top! van Coop: een lijn 
onderscheidende producten, zó goed dat klanten er 
speciaal voor naar Coop komen.

We zetten onze samenwerking met chefkok  
René Pluijm voort en ontwikkelden samen onder 
andere paas en kerstrecepten. Ook werkte de chef 
mee aan verschillende succesvolle campagnes: 
hij hielp bijvoorbeeld bij het kiezen van de Coop 
Kliekjeskoningin.

Coop lanceerde in 2014 het platform ‘De Keukentafel!’ 
Naast het inspiratiemagazine ‘Aan de Keukentafel’ 
is de website keukentafel.nl geïntroduceerd: een 
platform vol lekkere recepten en inspiratie. Hier draait 
alles om lekker eten. 

Betaalbaar
Het afgelopen jaar is er behoorlijk geïnvesteerd in het 
prijsniveau. De prijzen van onze producten daalden 
flink tot een concurrerend niveau. We maken de 
merkwaarde ‘betaalbaar’ waar en communiceren dit 
naar onze klanten. Coop is voor elke portemonnee: 
Zeker zo goedCoop!

Een ander aandachtspunt in 2014 was ons eigen 
merk. Met een huismerkaandeel van 24 procent eind 
2014 waren we binnen inkooporganisatie Superunie 
de grootste stijger. Door te blijven investeren in ons 
eigen Coopmerk geven we ons assortiment steeds 
meer een eigen gezicht.

De merkwaarde ‘betaalbaar’ krijgt ook invulling 
met ons nieuwe promotiebeleid. Met onze nieuwe 
folder zetten we in op minder, maar scherpere 
aanbiedingen. Ook is de folder nog meer afgestemd 
op de gebruiksbehoefte van onze klant: in plaats van 
overwegend meerstuks aanbiedingen kiezen we juist 
meer voor enkelvoudige aanbiedingen en kleinere 
eenheden. 

Uitnutten schaalgrootte & samenwerken
Onze distributiecentra bouwden in 2014 flink aan 
de basis om uiteindelijk efficiënter te werken op het 
gebied van logistiek. In de distributiecentra in Peize 
en Monster bouwden we de activiteiten af. Deze 
centra werden vervolgens gesloten, terwijl het nieuwe 
distributiecentrum in Gieten volledig verbouwd en in 
gebruik genomen werd. Een omvangrijk project dat 
geheel volgens plan is verlopen!

Met nieuwe   etiketteer en sorteerlijnen, investeerden 
we dit jaar flink in onze vleescentrale ProMessa. 
We werkten hiermee aan de continuïteit van 
vleesstromen naar de winkels. Helaas verliep 
dit niet zonder problemen. Coop moest zijn 
etiketteerwerkzaamheden tijdelijk uitbesteden.  

& voorWoord

Met de propositie Dichtbij, Lekker & 
Betaalbaar en de nieuwe slogan 

Op & Top Coop maken we het ver-
schil en geven we Coop een gezicht.
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Ik ben trots op de mensen die bij ProMessa, ondanks 
deze tijdelijke tegenslag, keihard gewerkt hebben. 
Inmiddels zijn alle werkzaamheden weer terug bij 
ProMessa en breken we het ene productierecord na 
het andere.

Gezonde groei
Coop investeerde dit jaar flink in gezonde groei. In 
2014 behaalden we voor het eerst een consumenten
omzet van meer dan 1 miljard euro (€ 1,007 miljard). 
Een één met negen nullen: wie had dat gedacht?! 
Coop is de laatste jaren enorm gegroeid. En dat gaat 
door! Komend jaar bouwen we richting een nieuwe 
mijlpaal; het geweldige aantal van 250 supermarkten.

Maar eerst 2014: we openden afgelopen jaar 
15 nieuwe winkels. Ons aantal supermarkten 
bedroeg eind 2014 241. De 54 winkels die we in 
2012 overnamen van Jumbo Supermarkten/C1000 
zijn grotendeels omgebouwd naar Coop. In 2015 
bouwen we de laatste supermarkten om. Daarnaast 
verbouwden we nog eens een fors aantal winkels.  
Al deze supermarkten werden voorzien van de 
nieuwe stijl van Coop.

De huidige marktomstandigheden zijn lastig. We 
bevinden ons in een verdringingsmarkt: er zijn te veel 
supermarkten en de concurrentiestrijd is daardoor 
hevig. Omdat we onder andere scherp inkopen via 
Superunie, laten we in deze markt een gezonde groei 
zien.

Een laatste thema op het gebied van gezonde groei 
zijn onze supermarkten in grensregio’s. Ongeveer 
tien procent van onze winkels is gevestigd in 
een grensregio. Op deze plaatsen zijn er flink wat 
consumenten die over de grens hun boodschappen 
doen. Door juiste assortiments en openingskeuzes, 
blijven we gelukkig ook klanten uit het buitenland 
richting onze grenswinkels trekken.

Excellente operatie
Diverse nieuwe systemen zorgden er in 2014  
voor dat we steeds efficiënter werkten. Denk aan  
het nieuwe winkelbegeleidingsprogramma en  
de nieuwe structuur van de buitendienst.  
Coop is nu veel beter uitgerust om onze 
supermarkten te begeleiden bij de dagelijkse 
winkelprestaties. Ook breidden we bijvoorbeeld ons 
automatisch bevoorradingssysteem verder uit naar 
de winkels, voegden we lokaal assortiment toe en 
digitaliseerden we onze ledenadministratie.

In de prijzen
In 2014 wonnen we diverse prijzen en werden we een 
aantal keer genomineerd. We wonnen de Challenge 
Award (prijs voor innovatieve samenwerking tussen 
retailer en leverancier) met de Doekoeactie,  

onze slagershamburger werd verkozen tot het beste 
product van het jaar en we eindigden opnieuw in de 
top 50 tijdens de verkiezing Beste Werkgever 2014. 
Hier kunnen we met recht trots op zijn.
 
Voedselveiligheid
Coop behaalde in 2014 de “groene status” tijdens de 
controle op hygiëne van de Nederlandse Voedsel 
en Warenautoriteit. We zijn blij met dit mooie 
resultaat en blijven ook komend jaar weer scherp op 
voedselveiligheid.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Coop vindt het belangrijk om zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid te nemen. Thema’s als 
voedselverspilling, dierenwelzijn, gezondheid en 
energie hebben structureel onze aandacht. Deze 
thema’s komen voort uit een goede dialoog met 
onze belanghebbenden. Voorbeelden daarvan staan 
verderop in dit verslag.

Financiële ontwikkelingen
De netto groepsomzet steeg in 2014 met 3% tot 
€ 859 miljoen. Dit kwam vooral door de groei van 
het aantal winkels en de omzetstijging bij ProMessa. 
Tegelijkertijd zorgden enkele eenmalige zaken voor 
een druk op de resultaten: de extra kosten in verband 
met het openen van winkels en het integreren van 
2 distributiecentra (DC) in één nieuw DC zorgden 
voor een lager resultaat. Daarnaast leidde het 
investeringsprogramma bij ProMessa tijdelijk tot extra 
kosten. 

Het bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen van Coop 
kwam daardoor lager uit op 3,9% van de netto
omzet (€ 34 miljoen). Vorig jaar was dat nog 4,7% 
(€ 39 miljoen). Het bedrijfsresultaat ná afschrijving 
daalde met € 2,4 miljoen tot € 5,3 miljoen, ofwel tot 
0,6% van de nettoomzet (2013: 0,9%). Door deze 
ontwikkelingen daalde de nettowinst met € 1,4 
miljoen tot € 2,6 miljoen, ofwel 0,3% van de netto
omzet (2013: 0,5%). De kasstroom daarentegen bleef 
onverminderd sterk en de financiële positie van Coop 
is gezond. Het eigen vermogen kwam uit op € 107 
miljoen en de solvabiliteit bedroeg eind 2014 ruim 
33%.

Met de huidige uitgangspunten en positie heeft Coop 
nu en in de toekomst een goede basis om klanten 
optimaal van dienst te zijn en verder te bouwen. Dit 
doen wij samen met al onze medewerkers, die elke 
dag weer, met hun eigen expertise klaar staan om 
deze klus te klaren. Op & Top Coop!

Velp, 7 april 2015

Fred Bosch
Algemeen directeur
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(bedragen x € 1 miljoen) 2014 2013 20121) 2011 2010 
 

Consumentenomzet Coopformats 1.007 975 907 869 785

Groei t.o.v. voorgaand jaar in % 3,3 7,5 4,4 10,7 0,9

Nettoomzet (eigen filialen) 470 469 453 419 381

Groei t.o.v. voorgaand jaar in % 0,2 3,5 8,1 10,0 5,0  

  

Groothandelsomzet zelfstandigen  363 346 317 317 290

Groei t.o.v. voorgaand jaar in % 4,9 9,1  9,3 /5,5   

   

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen 33,8 39,0 35,0 37,9 28,0

In % van de nettoomzet 3,9 4,7 4,5 5,1 4,1

Bedrijfsresultaat 5,3 7,7 7,5 12,5 5,5

In % van de nettoomzet 0,6 0,9 1,0 1,7 0,8

Netto schuld / bedrijfsresultaat voor afschrijvingen2) 1,7 1,6 2,1 1,3 2,0  

 

Interest coverage ratio3) 2,1 3,0 3,0 5,3 2,8

 

Resultaat na belastingen4) 2,6 4,0 4,4 7,1 2,5

In % van de nettoomzet 0,3 0,5 0,6 1,0 0,4

In % van gemiddeld eigen vermogen  2,5 4,0 4,3 7,3 2,7

Eigen vermogen 106,9 104,3 100,3 100,5 95,1

Vreemd vermogen (incl. voorzieningen) 214,6 202,4 211,6 148,5 155,4

Solvabiliteit5) 33 34 32 40 38 

    

Personeelskosten 72,2 71,6 68,4 62,7 60,4

Aantal medewerk(st)ers jaarultimo 5.395 4.979 5.014 4.547 4.316

In fulltime equivalenten jaarultimo 2.370 2.261 2.286 2.116 2.044

  

Cash flow6) 31,1 36,5 31,9 32,6 25,0

Nettoinvesteringen7) 23,0 21,4 79,6 31,5 44,0

Afschrijvingen 28,5 31,2 27,5 25,5 22,5

 

Coop filialen 103 98 97 88 81

Coop ondernemers 77 73 65 67 66

CoopCompact ondernemers  61   58  58   56 57 

Totaal Coop 241 229 220 211 204

Overige supermarkten  18    20  24  32 42 

Totaal 259 249 244 243 246

 1. Na herziening door stelselwijziging waardering bedrijfsgebouwen en terreinen

2. Nettoschuld aan financieringsinstellingen gedeeld door geconsolideerde  

 bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

3. Bedrijfsresultaat/saldo van financiële baten en lasten

4. Resultaat na belastingen is gelijk aan het in de statutair omschreven ‘overschot’

5. Eigen vermogen in percentage van totaal vermogen

6. Resultaat na belastingen + afschrijvingen

7. Investeringen in immateriële en materiële vaste activa / desinvesteringen

Resultaten

Vermogen

Personeel

Cash flow/Investeringen

Winkelaantallen

& Kerncijfers
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Coop is een in Nederland opererende, coöperatieve 
supermarktorganisatie, die als doel heeft zijn leden 
optimaal te bedienen. We kennen zowel leden
consumenten als ledenondernemers.

Wij verzorgen tal van diensten, zoals distributie, 
assortimentsmanagement, marketing, 
winkelautomatisering, opleidingen, verzekeringen, 
financieringen en administratie. De verwerving en 
ontwikkeling van nieuwe projecten voor toekomstige 
supermarkten en acquisitie zijn eveneens belangrijke 
activiteiten.

De fysieke distributie vindt plaats vanuit twee centra: 
één landelijk centrum 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 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 is aangesloten bij Superunie, een 
organisatie die de centrale inkoop verzorgt voor 
dertien supermarktorganisaties (circa 30% van 
de Nederlandse markt). Het benutten van de 
inkoopvolumes en afspraken is van essentieel 
belang voor de optimalisatie van de bedrijfsresultaten 
van de aangesloten ledenondernemers en van de 
coöperatieve organisatie.
 
De groei van Coop 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.

Coop heeft 241 supermarkten. Hiervan wordt 43% 
gerund als eigen filiaal en 57% door zelfstandig 
ondernemers. In 2014 behaalde Coop een 
consumentenomzet van € 1,007 miljard.

WInkelbestand

 2014 2013

CoopCompact 

Ondernemers 61 58

  

Coop  

Filialen 103 98

Ondernemers 77 73

 180 171

totaal 241 229

& onderneMings-
profiel

Wij streven naar een verantwoorde 
en duurzaam winstgevende groei
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Leden ondernemers/ 

Coop Detaillisten 

vereniging

Ledenraad

Coop Nederland U.A.

Coop Holding B.V.

Coop 

Groothandel 

B.V.

Coop  

Vastgoed 

B.V.

Coop  

Koopzegels 

B.V.

Coop  

Super

markten  

B.V.

Coop  

Productie

bedrijven 

B.V.

NieuwCoop 

B.V.

Leden consumenten/ 

Coop winkelcommissies

jUridiscHe 
strUctUUr
& onZe Missie

&

&

&

&

Coop is een resultaatgerichte, herkenbare, zelfstandige coöperatie 
die, bewust van haar maatschappelijke positie, een optimaal pakket 
van levensmiddelen en gerelateerde producten/diensten levert aan 
consumenten en ondernemersleden. 
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& perso nalia
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2014 & Coop
2014 was voor Coop een belangrijk overgangsjaar. 
Er werd volop geïnvesteerd in het fundament van 
de organisatie (nieuwe logistieke structuur en 
investeringen in vleescentrale ProMessa). In een 
economische omgeving waar de regering haar 
begrotingstekort onder de 3 procent wil brengen 
en daarbij bezuinigingen en lastenverzwaringen 
doorvoert, neemt langzamerhand het 
consumentenvertrouwen toe. Dit leidt niet direct 
tot een toename in (consumenten)bestedingen. 
Het herstel is nog broos. In de nonfoodretail 
moeten ketens die jarenlang actief waren een 
faillissement aanvragen. Hieruit blijkt nogmaals hoe 
belangrijk waakzaamheid over de levensduur van 
je bedrijfsmodel (winkel) is in een veranderende 
retailomgeving met meer aankoop en consumptie 
patronen. In de foodmarkt was pas in de tweede helft 
van 2014 sprake van meer bestedingen dan in 2013. 
De totale markt liet in 2014 nagenoeg geen groei zien.

Coop realiseerde met een nettoconsumenten
omzetgroei van 3,3 procent een groei boven het 
gemiddelde van de markt. Dit kwam mede door de 
toevoeging van nieuwe winkels. Door deze groei 
braken we bovendien door de omzetgrens van € 1 
miljard heen; een belangrijke mijlpaal in de historie 
van onze coöperatieve supermarktorganisatie.

In 2014 investeerden we verder in een lager 
prijsniveau voor onze klanten, verbeterden we onze 
winkels naar de nieuwe Coopstijl en voegden we 
nieuwe assortimenten toe. Een belangrijk logistiek 
project was de verhuizing van distributiecentra Peize 

en Monster naar het nieuwe distributiecentrum 
in Gieten. Een operatie die zorgvuldig voorbereid 
en prima uitgevoerd is. Een andere mijlpaal die 
veel inspanning kostte was de mechanisatie van 
het etiketteer en sorteerproces van vleescentrale 
ProMessa.

In een markt waarin prijs en margedruk zorgen dat 
er zeer kostenefficiënt geopereerd moet worden, 
investeerden we in de continuïteit van Coop. Het 
rendement in het boekjaar 2014 daalde, omdat 
belangrijke incidentele effecten het resultaat 
beïnvloedden. In het verslag van de Directie 
leest u daarover meer. Onderstaand volgen de 
ontwikkelingen van de Ledenraad en de besproken 
zaken in de vergaderingen van zowel het Bestuur als 
de Raad van Commissarissen in 2014.

Ledenraadactiviteiten
De Ledenraad kwam in 2014 twee keer bijeen. In de 
voorjaarsvergadering besteedde de Raad aandacht 
aan ontwikkelingen in de markt en is de jaarrekening 
toegelicht en vastgesteld. In deze vergadering nam 
de Ledenraad ook afscheid van Manager ledenservice 
Ton Polman. Vanwege zijn enorme verdiensten voor 
Coop is Ton Polman benoemd tot erelid van Coop 
Nederland. De nieuwe Manager ledenservice, Hans 
Stapel, is voorgesteld. Hans Stapel heeft net als Ton 
Polman veel ervaring binnen Coop.

De najaarsvergadering vond plaats in het nieuwe 
distributiecentrum in Gieten. Na een uitgebreide 
rondleiding, was in de vergadering aandacht voor 
de ontwikkeling van Coop, de vooruitzichten voor 

& BericHt van 
Het BestUUr 
en de raad van 
coMMis sarissen
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2015 en de commerciële activiteiten. Veel leden 
waardeerden deze blik in de keuken van Coop. 
Tijdens de najaarsvergadering trad de heer Van den 
Tillaart af als bestuurslid en werd eveneens bekend 
gemaakt dat de heer Assen af was getreden als 
bestuurslid. De heer Verduijn werd met algemene 
instemming benoemd voor een termijn van 4 jaar.

De Coöperatieraad stelde zich ook in 2014 actief 
op. Overleg met het Bestuur, de nieuwe Manager 
ledenservice en contacten met enkele afdelingen 
binnen Coop geven sturing en ondersteuning aan 
de koers van Coop. Onder andere de keuzes op het 
gebied van statiegelddonaties en de goede doelen 
(fondsen) in 2014 werden besproken met de Raad.

De afdeling Ledenservice besteedde het afgelopen 
jaar veel aandacht aan de werving van nieuwe 
winkelpanelleden, zowel in nieuwe als voor 
bestaande winkels. Ook bereidde de afdeling een plan 
voor om de coöperatieve activiteiten te vernieuwen. 
De inbreng van veel trouwe en nieuwe leden,  
die onze coöperatieve identiteit zo kenmerkt  
bij veel initiatieven, is daarbij onmisbaar.

Bestuur
In het Bestuur van Coop Nederland bespraken 
we in 2014 de voorbereidingen voor invulling van 
de vacante bestuursfuncties en de vergaderingen 
met de Ledenraad. Verder spraken we intensief 
over de coöperatieve identiteit en hoe Coop deze 
verder kan benutten. Met inbreng vanuit diverse 
leden presenteerde het Bestuur eind december een 
praktisch plan op basis waarvan we de komende 
jaren de coöperatieve vernieuwing gaan invullen 
en waarmee de inbreng van jongere leden beter tot 
uiting komt.

De merkwaarde ‘Dichtbij’ wordt een centraal thema 
en geeft het functioneren van de coöperatieve 
ledenorganisatie nog meer kleur. Lokale inspanningen 
op educatief gebied, samenwerking met lokale 
verenigingen, het terugdringen van voedselverspilling 
en ook voordeel voor klanten en of verenigingen. 
Met al deze stappen maken we de meerwaarde van 
een coöperatieve organisatie lokaal bij onze leden en 
klanten nog beter zichtbaar.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen overlegde in 
2014 vijfmaal regulier met de Directie van Coop 
Holding B.V. Daarnaast organiseerde de Raad een 
winkelbezoekdag waarop ze bestaande en nieuwe 
Coopwinkels én een nieuwe winkel van een andere 
supermarktketen bezocht.

Naast de reguliere toezichthoudende onderwerpen 
ging in de Raad veel aandacht uit naar zowel de 
ombouw van C1000winkels naar Coop als ook de 
verhuizing van de kruidenierswarendistributie vanuit 
Peize en Monster naar het nieuwe distributiecentrum 
in Gieten. Een cruciale operatie die veel inspanningen 
vergde van veel collega’s. In september is de operatie 
succesvol afgerond.

Vanuit de Auditcommissie besteedden we extra 
aandacht aan de fiscale professionalisering van Coop 
Holding. Daarbij is het vermeldenswaard dat Coop 
met haar franchisebestuur (Detaillistenvereniging 
Coop) en de Belastingdienst medio 2014 het 
‘Convenant Franchise supermarkten’ voor akkoord 
ondertekende. Daarnaast tekende Coop het 
Convenant voor Horizontaal Toezicht. Hiermee 
onderstrepen we dat we ook op het gebied van 
fiscaliteit streven naar goede samenwerking en 
transparantie in de keten.

In de reguliere vergaderingen behandelden we verder 
de volgende onderwerpen:
•	 Uitbreiding van het ledenkapitaal bij  

inkoopvereniging Superunie
•	 De consumentenmarkt en de bewegingen op  

het gebied van prijs en kwaliteit
•	 Het jaarverslag
•	 Het actualiseren van reglementen (van de Raad  

van Commissarissen, de Directie, de  
Auditcommissie en de Remuneratiecommissie)

•	 Terugkoppeling vanuit de Auditcommissie voor  
wat betreft de financiële ontwikkelingen  
waaronder budget en forecast, de  
managementletter en de herfinanciering

•	 Actuele businessontwikkelingen betreffende  
investeringen in prijsniveau en  
onlineontwikkelingen

•	 Investering in de vleescentrale ProMessa
•	 Marktontwikkelingen op het gebied van ‘big data’  

en de vernieuwingen van Coop (als merk of  
formule)
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Vanuit de personele unie tussen Bestuur en Raad 
van Commissarissen bekrachtigden we het eerder 
genoemde aftreden van de heren R. van den Tillaart 
en R. Assen en de benoeming van de heer M. Verduijn 
in de aandeelhoudersvergadering van Coop Holding 
B.V. De jarenlange betrokken inzet van de heer Van 
den Tillaart voor Coop in het Bestuur, de Raad van 
Commissarissen en de Auditcommissie, waardeerde 
de Raad bijzonder. Ook willen we de heer Assen, die 
om zakelijke redenen de organisatie heeft verlaten, 
bedanken voor zijn betrokkenheid en inzet.

De Raad stond ook stil bij haar eigen functioneren 
door een evaluatie. Gedurende het jaar vond er 
buiten de vergaderingen regelmatig overleg plaats 
tussen de voorzitter en de Algemeen directeur ter 
voorbereiding van de vergaderingen. Ook was er 
periodiek overleg tussen de ondernemingsraad en 
de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van 
Commissarissen.

Resultaten
De concernomzet van Coop groeide in lastige 
marktomstandigheden in 2014 met ruim 3 procent 
(een toename van € 27 miljoen) naar € 859 
miljoen. In een belangrijk overgangsjaar waarin er 
volop geïnvesteerd werd in het fundament van de 
organisatie is dit, gegeven de marktontwikkeling, 
een goede prestatie. De bijgaande jaarrekening laat 
zien dat met groei en extra marktinspanningen de 
resultaten voor de coöperatie in 2014 onder druk 
stonden, vooral door incidentele effecten. Coop 
voldoet echter ruimschoots aan de gewenste 
financiële ratio’s en legde met de veranderingen 
en investeringen in 2014 een goede basis voor de 
komende jaren.

Het Bestuur van de coöperatie en de Raad van 
Commissarissen bespraken met de Directie en 
de accountant PricewaterhouseCoopers de 
jaarrekening over 2014. Ze deelden bevindingen 
over de administratie en de interne controle. De 
accountant gaf een goedkeurende controleverklaring 
af. Deze is opgenomen bij de overige gegevens in de 
jaarrekening 2014.

De Raad van Commissarissen stemde in met het 
voorstel van de Directie om het resultaat over 2014 
toe te voegen aan de algemene reserves van Coop 
Holding B.V. We stellen de ledenraadvergadering voor 

om het Bestuur te machtigen om, na vaststelling 
van de jaarrekening 2014 van Coop Nederland U.A., 
de algemene vergadering van aandeelhouders te 
verzoeken:

•	 de	jaarrekening	2014	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
Het jaar 2014 beloofde een uitdagend jaar te worden, 
zowel markttechnisch als met de agenda voor Coop 
die de Directie en alle Coopmedewerkers uitvoerden. 
Het Bestuur en de Raad van Commissarissen willen 
alle Coopcollega’s bedanken voor de bijzondere 
prestaties die zij leverden. ‘Samen de schouders 
eronder’ was het devies voor 2014 en dat is ook 
gebeurd. Ook in 2015 zal de groei doorgaan en is alle 
scherpte gewenst om de nieuwe investeringen en 
kansen in de markt te verzilveren. De ‘Op en Top’
mentaliteit en daadkracht binnen Coop ondersteunen 
de verdere groei!

Velp, 7 april 2015

Namens het Bestuur, 
Coop Nederland U.A.

Theo van Gameren 
Voorzitter

Namens de Raad van Commissarissen,
Coop Holding B.V.

Nico Korswagen
Voorzitter

&

De Op en Top-mentaliteit en  
daadkracht binnen Coop 
ondersteunen de verdere groei
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raad van 
coMMissarissen

directie

Drs. N.F. (Nico) Korswagen (1958), Nederlandse nationaliteit (m). 
Benoemd in 2009, herbenoemd in 2013. Voorheen directievoorzitter 
van Prisma Food Retail. Financieel Directeur Merison, directeur 
LVG Nederland B.V. en Marisan & Partners B.V., commissaris bij 
Berk Partners III, The Makers Holding BV, Meyer Monitor BV en 
penningmeester bij Stichting DITO Foundation.

Th. (Theo) van Gameren (1946), Nederlandse nationaliteit (m). 
Benoemd in 1996, herbenoemd in 2001, 2004, 2008 en 2012. 
Voorzitter Stichting Coop Pensioenfonds, bestuurslid Nederlandse 
Vereniging van Coöperatieve Werkgevers (NVCW). 

Mr. C.G. (Cees) Klomp (1950), Nederlandse nationaliteit (m). 
Benoemd in 1999, herbenoemd in 2005, 2009 en 2013. Advocaat 
bij Bierman Advocaten, commissaris bij Euretco Holding BV en 
voorzitter Raad van Advies Huibers Holding BV.

Prof. dr. mr. R.C.J. (Ruud) Galle (1953), Nederlandse nationaliteit 
(m). Benoemd in 2001, herbenoemd in 2002, 2006, 2010 en 2013. 
Hoogleraar Ondernemingsrecht TIAS School for Business and 
Society van de Universiteit van Tilburg. 

Mr. C.A. (Cilian) Jansen Verplanke (1965), Nederlandse nationaliteit 
(v). Benoemd in 2006, herbenoemd in 2007 en 2011. Partner/
oprichter Karmijn Kapitaal. Lid College van Regenten Stichting 
RCOAK, algemeen bestuurslid en lid auditcommittee Leids 
Universiteitsfonds, bestuurslid Young Pianist Foundation en 
bestuurslid Stichting Kanaka School Project  Ghana.

M.C. (Marco) Verduijn (1980), Nederlandse nationaliteit (m). 
Benoemd in 2014. Coopondernemer in Zeewolde.

F.R.G. (Fred) Bosch (1965), Nederlandse nationaliteit (m). 
Indiensttreding in 2003 als Financieel directeur. Algemeen directeur 
(statutair) sinds het najaar van 2008. Bestuurslid Federatie van de 
Groothandel in Levensmiddelen (FGL), bestuurslid Centraal Bureau 
Levensmiddelenhandel (CBL), bestuurslid Eurocoop te Brussel, 
bestuurslid Nationale Coöperatieve Raad (NCR) en voorzitter 
Nederlandse Vereniging van Coöperatieve Werkgevers (NVCW).
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& verslag van 
de directie

Missie: “Coop is een resultaatgerichte, herkenbare, zelfstandige coöperatie 
die, bewust van haar maatschappelijke positie, een optimaal pakket 
van levensmiddelen en gerelateerde producten/diensten levert aan 

consumenten en ondernemersleden.”

•	 Coöperatieve  
vernieuwing (p. 22) 

•	 Aanscherping  
merkwaarden (p. 27)

•	 Groei  
eigen merk (p. 32)

•	 Introductie  
Top! van Coop (p. 32)

•	 Toevoeging lokaal  
assortiment (p. 32)

•	 Onderscheidende  
campagnes (p. 34)

•	 Intensiveren  
luisterpanel (p. 44)

•	 Vereenvoudiging 
logistieke structuur 
(p. 24)

•	 Ombouw en  
modernisering  
winkels (p. 24)

•	 Nieuwe  
etiketteer en  
sorteerlijnen  
ProMessa (p. 25)

•	 Scherper prijspeil 
(Zeker zo goed
Coop) (p. 27)

•	 Groei consumenten
omzet (p. 9) 

•	 Groei in aantal  
winkels (p. 23)

•	 Groei verkoopvloer
oppervlakte (p. 24)

•	 Uitbreiding  
ecommerce  
activiteiten (p. 27)

•	 Meer winkels op  
automatische  
bevoorrading (p. 25)

•	 Groei  
Coop College (p. 29)

•	 Nieuwe opzet  
winkelbegeleiding 
(p. 29)

•	 Betere personeels
planning (p. 29)

•	 Historisch laag  
ziekteverzuim (p. 48)

Kernwaarden: betrouwbaar, ondernemerschap en samenwerking

Onderscheidende  
merkwaarden 

van Coop:
Dichtbij, Lekker, 
Betaalbaar, Vers, 

Dagelijks

1
Coop 

onderscheidend 
maken

3
Gezonde 

groei

2
Uitnutten 

schaalgrootte & 
samenwerken

4
Excellente
operatie
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STRATEGIE & COöPERATIEVE 
VERNIEUwING 

Strategische pijlers
Onze strategie geeft aan op welke manier wij 
Coop als een volwaardige supermarktketen in het 
Nederlandse retaillandschap op een duurzame 
manier verder willen laten groeien. Hiervoor 
formuleerden wij vier strategische pijlers: Coop 
onderscheidend maken, het uitnutten van 
schaalgrootte en samenwerken, gezonde groei en 
een excellente operatie.

Coop onderscheidend maken
Gezien de intensieve concurrentie in de foodbranche 
is een onderscheidend en sterk merk van groot 
belang. Dit willen we bewerkstelligen door lokaal 
onderscheidend te zijn en een intensieve binding 
met de klant te hebben, die gebaseerd is op onze 
coöperatieve bouwstenen. Het vergroten van de 
naamsbekendheid van Coop en het verankeren 
van onze merkwaarden zijn hierin belangrijke 
aandachtspunten. 

Uitnutten schaalgrootte en samenwerken
Schaalgrootte blijft in onze keten van groot belang. 
Ons lidmaatschap van de inkoopcoöperatie 
Superunie biedt veel kansen voor de inkoop van 
handelsgoederen, maar ook voor de inkoop van niet 
handelsgoederen (bijvoorbeeld energie, marketing, 
automatisering, etc.). Op deze gebieden en door 
intensievere samenwerking met derden, kunnen 
we het aanbod in onze winkels voor onze klanten 
verbeteren.

Gezonde groei
Om ons fundament verder te verstevigen willen 
we als organisatie op een duurzame manier verder 
blijven groeien. Dit willen we realiseren door het 
vergroten van ons winkelbestand, door een continue 
kwaliteitsslag door te voeren in onze bestaande 
winkels en het verder ontwikkelen van onze 
ecommerce activiteiten (CoopOnline).

Excellente operatie
Wij vinden het belangrijk om onze klanten een 
prettige winkelomgeving te bieden. Hun tevredenheid 
bepaalt tenslotte ons succes. Wij investeren 
daarom veel in het opleiden van personeel, onze 
automatisering, een efficiënte logistieke organisatie, 
de kwaliteit en beschikbaarheid van ons (vers)
assortiment en een positieve winkelbeleving.

COöPERATIEVE VERNIEUwING

Vanuit de coöperatieve ontwikkelingen verrijkten 
we onze missie met de volgende vraagstelling: 
‘Hoe kunnen we ons als zelfstandige coöperatie 
nog beter en herkenbaarder neerzetten?.’ Coop is 
in 1891 opgericht door en voor klanten. Arbeiders 
hadden weinig te besteden en verenigden zich met 

als doel zo goedkoop mogelijk in hun dagelijkse 
levensbehoeften te voorzien. Vandaag de dag bieden 
veel organisaties goedkoop levensmiddelen aan. 
Coop is daar niet uniek in. Een speciale werkgroep 
binnen Coop onderzocht daarom in 2014 of het feit 
dat we een coöperatie zijn nog een toegevoegde 
waarde is en welke meerwaarde we als coöperatie 
kunnen bieden. Conclusie van het onderzoek van 
de werkgroep was dat Coop zeker relevantie biedt 
voor de individuele consument als coöperatie. 
Onze bedrijfsvorm sluit goed aan bij de huidige 
bewegingen in de maatschappij, zoals de behoefte 
van mensen aan transparantie, openheid, eerlijkheid, 
betrokkenheid en duurzaamheid. Als coöperatie 
heeft Coop een transparant bestuur. We handelen 
vanuit het belang van onze consumentenleden: 
alle mensen met een Coopklantenkaart. Leden 
hebben veel inspraak bij Coop en winst wordt 
geïnvesteerd in onze organisatie. Via onze leden en 
onze inspraakstructuur zijn we verbonden met hun 
directe leefomgeving. Omdat we een coöperatie 
zijn, herinvesteren wij onze winst en hebben wij 
oog voor de langere termijn. Hierdoor kunnen we 
gemakkelijker duurzame keuzes maken. Waar onze 
meerwaarde als coöperatie vroeger lag in het bieden 
van voordeel – goedkopere levensmiddelen – bieden 
we nu veel meer een sociaalmaatschappelijk 
voordeel. Coop hecht in het belang van haar 
leden waarde aan betaalbare boodschappen, maar 
bijvoorbeeld ook aan gezondheid, duurzaamheid en 
een prettige leefomgeving. Hiermee bieden we iets 
waar steeds meer behoefte aan is. De meerwaarde 
die we als coöperatie bieden komt tot uiting in 
het begrip ‘Dichtbij’, één van de merkwaarden 
van Coop. Als coöperatie staan we dichtbij onze 
klanten en tonen we onze betrokkenheid bij de 
klant en zijn leefomgeving. Hier kunnen en zullen 
we steeds meer naar gaan handelen. Bijvoorbeeld 
door te communiceren waarom bepaalde keuzes en 
handelingen passen bij het feit dat we een coöperatie 
zijn.

BRANCHE- 
EN MARKTONTwIKKELINGEN 

Levensmiddelenbranche
De huidige marktomstandigheden zijn lastig. 
We bevinden ons in een markt met een hevige 
concurrentiestrijd. Tegelijkertijd staat de markt 
onder druk door veel nieuwe (ecommerce) 
initiatieven en concepten die als paddenstoelen uit 
de grond schieten. Deze combinaties (o.a. (online) 
conveniencewinkels) zorgen voor een verdergaande 
branchevervaging. Steeds meer consumenten 
kopen hier producten die ze eerder in de supermarkt 
kochten. Daarnaast zorgt de groei van discounters 
voor een toenemende marktdruk. 

De gevolgen van het uitfaseren van C1000 werden 
in 2014 beter zichtbaar. Doordat er een grote speler 
uit de markt verdwijnt, is er sprake van lokale 
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verschuivingen van deze keten naar andere retailers. 
Steeds meer klanten weten de weg naar Coop te 
vinden. Deze ontwikkelingen zorgen voor Coop voor 
een steviger marktpositie.

Prijsniveau in de branche
De in 2013 ingezette prijsverlaging is in 2014 
verder doorgezet. De consument is prijsgevoeliger 
geworden en houdt de hand op de knip. Coop volgde 
de prijsverlaging in de markt en ving deze op met een 
strakker assortimenstbeheer, margerijkere presentaties 
en een groter aandeel huismerkproducten.

Zondagsopening
Coop past zich aan aan de wensen van klanten. Dit 
doen we ook voor wat betreft onze openingstijden. 
Op plaatsen waar de zondagopening gevoelig 
ligt, blijven onze winkels op deze dag uiteraard 
gesloten. Maar waar klanten aangeven dat ze de 
zondagopening een toevoeging vinden, grijpen we 
deze kans, met goede omzetten als gevolg. 

Dierenwelzijn
In 2014 waren er verschillende kwesties in onze 
branche met betrekking tot dierenwelzijn.  
We zijn snel en adequaat op deze onderwerpen 
ingesprongen en hebben naar eer en geweten 
geacteerd. Begin 2014 werd het paardenvlees uit 
ZuidAmerika vanuit het oogpunt dierenwelzijn ter 
discussie gesteld. Coop is vervolgens de dialoog 
aangegaan met Eyes on Animals en heeft in goed 
overleg een assortimentsaanpassing gedaan. 
Daarnaast hebben wij in overleg met Wakker Dier 
een aanpassing doorgevoerd in de samenstelling van 
onze authentieke kipfilet. Deze bevat sinds november 
1 Beter Levenster van de Dierenbescherming. Stap 
voor stap en in overleg met onze consumentenleden 
gaan we steeds meer toe naar een duurzamer 
vleesassortiment. Transparantie en duidelijkheid 
zijn voor Coop onlosmakelijk verbonden met alle 
activiteiten die we ontplooien. Coop staat altijd 
open voor een dialoog met de consument, non
gouvernementele organisaties (NGO’s) en andere 
belanghebbenden.
 
Promotie Hollandse maaltijd
In 2014 startte Rusland met het boycotten van 
groente en fruit uit de Europese Unie. Om de 
Nederlandse landbouwers te steunen, besloot Coop 
de Hollandse maaltijd te promoten. Producten van 
Nederlandse bodem, zoals aardappelen, bietjes en 
andijvie gingen in de aanbieding en werden in de 
folder onder de aandacht gebracht.

Groene status Nederlandse Voedsel en  
warenautoriteit
Ieder jaar controleert de Nederlandse Voedsel en 
Warenautoriteit of supermarkten zich houden aan 
de geldende hygiëneeisen. Formules krijgen op 
basis van een steekproef een groene (goed), oranje 
(twijfelachtig) of rode (gezondheidsrisico’s) status. 

Coop behaalde in 2014 groene status. Een mooi 
resultaat, zeker nadat we in 2013 de kleur oranje 
scoorden.

ONTwIKKELING MARKTAANDEEL

De omzet van de totale supermarktbranche groeide 
in 2014 nauwelijks (0,4 procent (bron: IRi)). De omzet 
van Coop nam in dezelfde periode met 3,3 procent 
toe. Het marktaandeel is gestegen van 2,85 procent 
naar 2,93 procent (Bron: IRi).

INKOOP 

In de Nederlandse inkoopmarkt voor foodretail 
zijn vijf partijen actief. Coop is lid van de 
inkoopcombinatie Superunie (marktaandeel van 30%). 
De volgende spelers zijn actief (met de geschatte 
(inkoop)marktaandelen):
•	 Ahold (34%)
•	 Superunie (30%)
•	 Jumbo / C1000 (20%)
•	 Aldi (8%)
•	 Lidl (8%)
Het inkoopaandeel van Superunie en haar 13 leden 
is ten opzichte van 2013 licht gestegen. 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 
prijskwaliteitverhouding ook in 2014 positief 
heeft bijgedragen aan onze resultaten. Ook de 
Europese samenwerking door actieve samenwerking 
van Superunie met EMD (European Marketing 
Distribution) heeft daaraan bijgedragen.

ACqUISITIE EN 
PROjECTONTwIKKELING

In 2014 gaven we verder invulling aan de groei van 
Coop. Met maar liefst 70 bouwprojecten investeerden 
we bovengemiddeld in de uitbreiding van ons 
winkelbestand. In veel van de gevallen ging het om 
het ombouwen van een C1000winkel naar Coop. 
Daarnaast voorzagen we een flink aantal bestaande 
Coopwinkels van de nieuwe Coopstijl, met de 
hoofdkleuren oranje en zwart. Een deel van de 
verbouwingen ging gepaard met een relocatie of 
uitbreiding.

Nieuwe winkels
In 2014 openden we in totaal 15 nieuwe winkels. 
Hiervan maakten 14 voormalige C1000supermarkten 
in Haastrecht, Vollenhove, Ruinerwold, Dirksland, 
Helvoirt, Rotterdam, Vlijmen, Schoonebeek, Haaften, 
Herveld, Blaricum, Amstelveen, Ten Boer en Beerta 

23



de overstap naar Coop. De winkel in Vollenhove 
verhuisde bovendien naar een nieuwe locatie. 
Het ombouwproces van de C1000winkels naar 
Coop verloopt voorspoedig. Hiernaast openden we 
een compleet nieuwe Coopwinkel in de wijk Kristal 
in Apeldoorn. Uiteraard zijn alle nieuwe winkels 
voorzien van de nieuwe stijl van Coop.

Verbouwde en gereloceerde winkels
In 2014 heropenden we twee compleet nieuwe 
winkels. In Bellingwolde maakte een CoopCompact
winkel van de heer Molema (Coopondernemer) 
plaats voor een nieuw en groter Coopfiliaal. In 
Stavoren reloceerde de supermarkt van de heer Van 
der Werf naar een nieuwe grotere locatie. 
Daarnaast bouwden we 28 winkels om naar de 
nieuwe stijl van Coop. Deze winkels zijn gevestigd 
in Wildervank, Achterberg, Zuidlaren, Anjum, 
Kruisland, Den Bosch (Koopmansplein), Odoorn, 
Nijverdal, Buitenpost, Nieuwveen, Blokzijl, Harkstede, 
Nieuwendijk, Arnhem (Kroonse Wal), Made, Baarn, 
Zeewolde, Nijmegen (Steenbokstraat), Wijchen 
(Tunnelweg), Groningen (Kajuit), Nijmegen (Van ‘t 
Santstraat), Koog aan de Zaan, Beek, Delft (Hof van 
Delftlaan), Hollandscheveld, Reeuwijk, Achtmaal en 
Hoogeveen (Wielewaal). Het aantal verbouwingen is 
een stuk hoger dan in 2013, toen we 17 supermarkten 
verbouwden. In alle winkels waar de nieuwe 
stijl geïmplementeerd werd, is deze enthousiast 
ontvangen. Coop Wielewaal in Hoogeveen werd 
niet alleen voorzien van de nieuwe Coopstijl, 
maar ook fors uitgebreid. Bij Coop Nijverdal vond 
een bijzondere pilot plaats: hier maken een D.I.O. 
Drogisterij en The Read Shop onderdeel uit van de 
supermarkt. De pilot wordt in 2015 voortgezet.
 
Groei
Coop realiseerde in 2014 een groei voor wat betreft 
het aantal supermarkten en de kwaliteit hiervan. 
Ondanks de sluiting van drie supermarkten steeg 
ons totale aantal supermarkten met per saldo 
12 winkels naar 241. Het totaal aantal vierkante 
meter verkoopvloeroppervlakte steeg van 167.350 
in 2013 naar 177.327 (+6%). De gemiddelde bruto 
verkoopvloeroppervlakte was eind 2014 1.077 
vierkante meter (2013: 1.059 vierkante meter). 
De verkoopvloeroppervlakte per winkel was 739 
vierkante meter (2013: 731 m2).

LOGISTIEK 
Op het gebied van logistiek was 2014 een jaar van 
grote veranderingen. We sloten de distributiecentra 
in Peize en Monster en namen ons nieuwe 
distributiecentrum in Gieten in gebruik. Ook 
verhoogden we de frequentie van de versleveringen 
van distributiecentrum Deventer en implementeerden 
we nieuwe bestel en afleverschema’s.

Afbouw distributiecentra Peize en Monster
Na de overname van het voormalige C1000
distributiecentrum in Gieten in 2012, sloten we in 
2014 de verouderde kruidenierswarendistributiecentra 
in Peize en Monster. In mei 2014 ging eerst het 
distributiecentrum in Peize dicht, in september volgde 
het distributiecentrum in Monster. De medewerkers 
van distributiecentrum Peize verhuisden mee naar 
Gieten. Helaas moesten we afscheid nemen van 47 
medewerkers van distributiecentrum Monster.  
Een sociaal plan hielp de (oud) collega’s uit Monster 
bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt.

Ombouw en ingebruikname 
distributiecentrum Gieten
Na een voorbereidingstraject van anderhalf 
jaar, ontvingen we in maart 2014 de sleutel van 
distributiecentrum Gieten. In twee maanden tijd werd 
dit distributiecentrum volledig opnieuw ingericht. 
De extra ruimte in Gieten en de bundeling van de 
activiteiten van Peize en Monster zorgden ervoor dat 
we het gebouw optimaal en overzichtelijk konden 
inrichten. Dit vertaalt zich naar efficiëntere processen 
in het distributiecentrum én op de winkelvloer. 
Ook het voorraadniveau daalde door de verhuizing 
van Peize en Monster naar Gieten. De ombouw en 
ingebruikname van het distributiecentrum verliepen 
zonder problemen voor de winkels en klanten. 
Met deze transitie kunnen we de groei van Coop 
opvangen. We zijn klaar voor de toekomst!

Verhogen frequentie versleveringen 
distributiecentrum Deventer
Er was in 2014 veel aandacht voor de kwaliteit van 
vers bij distributiecentrum Deventer. We namen 
verschillende maatregelen om klanten zo vers en 
goed mogelijke producten te kunnen bieden. 
Onze leveranciers leveren voortaan iedere dag 
verse producten aan distributiecentrum Deventer. 
Coop levert sinds het voorjaar van 2014 zes maal 
per week vers aan de winkels. Voorheen was dit vier 
à vijf keer. Klanten zijn nu dagelijks verzekerd van 
de meest verse artikelen. Verder investeerden we 
in de opleiding van medewerkers, in materialen en 
intensiveerden we de kwaliteitscontroles binnen het 
versdistributiecentrum.

BVO            VVO

Brutovloeroppervlakte (BVO) / Verkoopvloeroppervlakte (VVO)
Coop-formats ultimo 2014
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Implementatie nieuwe 
bestel en afleverschema’s
De omschakeling van twee kruidenierswaren
distributiecentra in Peize en Monster naar één 
distributiecentrum in Gieten had ook gevolgen 
voor het transport. Niet alleen moest er een nieuwe 
routeplanning komen, vanwege de ligging in het 
noorden van het land was het bovendien belangrijk 
dat deze zo optimaal mogelijk was. Samen met 
onze transporteur investeerde Coop in achttien 
dubbeldekvrachtwagens. Deze vrachtwagens 
hebben een extra verdiepingsvloer, waardoor er in 
plaats van 54 containers maar liefst 84 containers 
in passen. Het transport vanuit Gieten verloopt 
hierdoor zeer efficiënt. De afleverschema’s van het 
versdistributiecentrum in Deventer werden ook 
geoptimaliseerd. Hierdoor leggen we, hoewel we 
vanaf 2014 vaker leveren aan de winkels, nagenoeg 
geen extra kilometers af.

AUTOMATISERING 

Op het gebied van automatisering waren er in 2014 
diverse projecten. We zetten er een aantal op een rij:

Automatische bevoorrading
Nog meer Coopfilialen en winkels van ondernemers 
stapten in 2014 over op automatische bevoorrading. 
Inmiddels maken ruim 200 winkels hier gebruik van. 

Draadloos internet voor klanten (wifi)
We startten een nieuw project, waarbij we onze 
winkels voorzien van een gratis draadloos netwerk 
voor klanten. Zo’n zestig procent van de winkels heeft 
inmiddels draadloos internet in de winkel.

Vragen en antwoorden kanaliseren
We implementeerden een nieuw informatiesysteem 
waarmee we vragen en antwoorden uit de 
organisatie kunnen kanaliseren en dus efficiënter 
kunnen werken. Dit helpt ons om de hoeveelheid 
en aard van de gestelde vragen in beeld te brengen. 
Op basis hiervan kunnen we onze klanttevredenheid 
verhogen.

Hogere snelheid dataverkeer
Om de groei van het dataverkeer tussen de winkels 
en het servicekantoor op te vangen, verviervoudigden 
we voor vrijwel alle winkels de bandbreedte van onze 
dataverbindingen. Daarnaast zorgen we er met een 
extra verbinding voor dat de winkels, wanneer de 
reguliere dataverbinding uitvalt, toch kunnen blijven 
opereren.

Procesbeveiliging
Om de continuïteit van processen te kunnen 
garanderen, onderzochten we wat er gebeurt 
wanneer systemen uitvallen. We brachten de 
grootste risico’s in beeld en maakten aan de hand 

hiervan een calamiteitenplan. Hiermee brengen we 
scherper in beeld wat er bij calamiteiten dient te 
gebeuren.

Voice Pickingsysteem
We implementeerden een moderner en sneller 
‘Voice Pickingsysteem’ bij onze distributiecentra. 
Dit systeem om orders te verzamelen is draadloos en 
werkt op basis van spraaktechnologie. In het eerste 
kwartaal is het nieuwe systeem getest en in gebruik 
genomen bij het distributiecentrum in Deventer en 
in mei bij het distributiecentrum in Gieten.

VLEESCENTRALE PROMESSA 

Voor ProMessa was 2014 een bewogen jaar. In 
april nam de vleescentrale vier nieuwe sorteer en 
etiketteermachines in gebruik, waarmee Coop heeft 
gekozen voor een relatief nieuwe, geïntegreerde 
manier van sorteren en etiketteren. Door een 
vertraging in de productiesnelheid verliep deze 
operatie helaas niet zonder problemen. Om het 
sorteer en etiketteerproces weer onder controle te 
krijgen, is er snel en adequaat ingegrepen. Een deel 
van de etiketteer en sorteerwerkzaamheden is hierbij 
tijdelijk uitbesteed. Sinds december 2014 voeren we 
alle werkzaamheden weer in eigen huis uit.

Vanwege de gebeurtenissen met betrekking 
tot de nieuwe sorteer en etiketteermachines 
is de ingebruikname van het nieuwe magazijn 
en verzendmagazijn uitgesteld naar 2015. In de 
nieuwe magazijnen gaan we verder automatiseren: 
zo worden producten in het magazijn voortaan 
met behulp van grijpkranen klaargezet voor het 
etiketteren. In de tweede fase van dit project 
implementeren we deze manier van orders 
verzamelen ook in het verzendmagazijn. In 2014 zijn 
hiervoor al diverse tests uitgevoerd.

25



26



In 2014 is er hard gewerkt aan de positionering 
van het merk Coop en de doorontwikkeling van de 
formule. Ook zijn er nieuwe stappen gezet op het 
gebied van ecommerce activiteiten (CoopOnline).

Formule
Coop is een volwaardige supermarkt in het 
Nederlandse retaillandschap en wil hierin blijven 
groeien. De afgelopen jaren deden we veel 
consumentenonderzoek naar de vraag wie de Coop
consument is en hoe deze zich gedraagt. Aan de 
hand hiervan maakten we in 2014 klantprofielen. De 
profielen geven ons een goed beeld van de Coop
consument en zorgen ervoor dat we onze activiteiten 
veel beter op de Coopconsument kunnen 
afstemmen.

Daarnaast hebben we de relevantie en het 
onderscheidende vermogen van het merk Coop 
in kaart gebracht. We formuleerden hiervoor vijf 
merkwaarden:
•	 Dichtbij
•	 Lekker
•	 Betaalbaar
•	 Vers
•	 Dagelijks

Vanuit de merkwaarden formuleerden we de 
propositie ‘Dichtbij, Lekker & Betaalbaar’. We kozen de 
merkwaarden ‘Dichtbij’ en ‘Lekker’ omdat we hiermee 
écht het verschil kunnen maken. De merkwaarde 
‘Betaalbaar’ kozen we, omdat we in 2013 en 2014 
structureel de prijzen hebben verlaagd naar een 
marktconform niveau. Nu onze prijzen blijvend 
marktconform zijn gaan we dit ook nog duidelijker 
communiceren en zullen we de prijsperceptie verder 
moeten beïnvloeden. 

Tot slot kozen we in 2014 een nieuwe slogan voor 
de komende jaren, namelijk: Op & Top Coop. 
Met Op & Top Coop kiezen we voor een slogan die 
alles wat Coop communiceert typeert. De slogan is 
menselijk, toegankelijk en straalt ambitie uit.  

We denken dat deze hierdoor perfect bij Coop past.
De merkwaarden, de propositie en de slogan vormen 
het fundament onder onze formule en organisatie. 
In 2014 zijn we begonnen met het verweven van de 
merkwaarden binnen onze organisatie. In 2015 gaan 
we hiermee verder. 

Twee prijslijnen
Coop wil zich sterk profileren, met één merk, één 
positionering en één gezicht naar buiten. Om dit 
te onderstrepen en omdat Coop goedkoper is 
geworden, zijn we in 2014 ook teruggegaan van vijf 
naar twee prijslijnen: Coop en CoopCompact. 
Voor een zeer beperkt aantal winkels hanteren we 
vooralsnog een additionele variant op de Coop 
prijslijn.

Nieuwe Coopstijl
Inmiddels zijn er zo’n honderd Coopwinkels in 
de nieuwe stijl van Coop. Alle in 2014 verbouwde 
winkels zijn voorzien van de nieuwe Coopstijl. Ook 
hebben we de nieuwe stijl weer verder ontwikkeld, 
met een nieuwe AGFafdeling, de prijsstelling ‘Zeker 
zo goedCoop’ en de ontwikkeling van Top! van Coop. 
Deze ontwikkelingen zijn verder doorgevoerd in 
styling en huisstijl.

Ruimte voor space
We rondden het project ‘Ruimte voor space’ in 2014 
af. Onder dit project voegden we per winkel 500 tot 
800 producten toe door meer presentatieruimte in de 
schappen.
 
Online boodschappen
Om onze klanten en winkels nog meer 
ondersteuning te bieden, is er in 2014 een nieuwe, 
gebruiksvriendelijkere versie van het platform 
CoopOnline gerealiseerd. Hierdoor én door de 
inzet van betere marketinginstrumenten zien we 
ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar een 
omzettoename van 69%. In 2015 blijven we het 
platform verder ontwikkelen. Inmiddels worden al 
in 54 winkels de online bestelde boodschappen 
verzameld, klaargezet en thuis bezorgd.

& forMUle- 
ontWiKKeling 
en positionering 
WinKels
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Er gebeurde in 2014 veel op het gebied van excellente 
operatie. Coop investeerde hierin met de introductie 
van nieuwe structuren, processen, systemen en 
andere bouwstenen. Dit gebeurde zowel aan de 
voorzijde van de formule als aan de achterkant, 
bijvoorbeeld op het gebied van logistiek en ICT.

Opleiding
Coop wil dicht bij zijn klanten staan, lokaal opereren 
en de verwachtingen van klanten overtreffen. 
Dit doen we met een goede basis, maar ook met 
een aantal extra’s: de kers op de taart. Een van deze 
extra’s zijn onze medewerkers. Naast vriendelijkheid 
en hulpvaardigheid is het belangrijk dat zij kennis 
hebben van de winkel en producten. Om deze 
kennis te vergroten introduceerde Coop in 2014 een 
opleidingsprogramma voor versspecialisten. Het 
programma richt zich op het sterker maken van de 
versmedewerker zodat deze klanten beter kan helpen 
en dichter bij de klant staat. Inmiddels heeft 20% 
van de filialen het opleidingsprogramma voor brood 
gevolgd. Onze doelstelling voor 2015 is om 100% 
van de filialen zowel het opleidingsprogramma voor 
brood als voor AGF te laten volgen.

Naast het opleidingsprogramma voor versspecialisten, 
biedt Coop diverse opleidingen aan via het Coop 
College, het opleidingshuis van de organisatie. 
Inmiddels volgden al meer dan 300 medewerkers 
een erkende Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL)
opleiding via het Coop College. Dit heeft een positief 
effect op de kwaliteit van deze medewerkers.  
In 2014 werkten we aan een uitbreiding van het Coop 
College met een online leerplein waar medewerkers 
op basis van hun functie aanvullende opleidingen en 
cursussen kunnen volgen.

Ureninzet en loonkosten
Als supermarktorganisatie heeft Coop te maken met 
een continue spanning tussen enerzijds het belang 
van goede medewerkers en anderzijds de hoogte 
van onze loonkosten. Coop hecht veel waarde aan 
haar medewerkers, maar tegelijkertijd willen we 

ook zorgen voor een juiste balans met de kosten. 
Met de invoer van een nieuw urenplanningspakket 
gingen we in 2014 op zoek naar de juiste balans 
hierin. Het programma helpt Coop om te zorgen voor 
een goede bezetting, met een juiste balans tussen 
tijdelijke en vaste, fulltime en parttime, oudere en 
jongere, vulploeg en gespecialiseerde medewerkers. 
Met behulp van het urenplanningspakket wordt 
de focus op de juiste balans tussen kosten en 
kwaliteit verbeterd. Het pakket is voor de zomer 
geïmplementeerd bij alle filialen. Ook enkele 
ondernemers maken hier gebruik van. In 2015 gaan 
we hier de vruchten van plukken.

Begeleiding
In 2014 optimaliseerden we de kwaliteit van de 
winkelbegeleiding. Het doel van dit project is 
dat de begeleiding meer aandacht krijgt voor de 
winkelprocessen. De focus komt hierdoor te liggen 
op de winkels en hun kwaliteit. Wanneer de kwaliteit 
van de winkelbegeleiding verbetert, verbetert 
ook de communicatie en afstemming tussen het 
servicekantoor en de winkels. Ook kunnen we onze 
winkels een hogere kwaliteit hulpmiddelen bieden én 
betere resultaten bereiken. Het project is inmiddels 
startklaar. In 2015 moet het tot verzilvering voor wat 
betreft kwaliteit en resultaat leiden.

Borging 
Coop bouwt niet alleen aan zijn organisatie, maar 
zorgt ook voor een goede borging van de nieuwe 
manieren van werken. Alleen zo kunnen we ervoor 
zorgen dat deze verankerd is in de winkels. Om in 
de operatie borging te realiseren, zijn principes, 
processen en instrumenten nodig. We bekeken 
vanuit het servicekantoor, de distributiecentra 
en vleescentrale ProMessa wat hiervoor nodig is. 
Anderzijds zorgen we voor een betere signalering in 
en monitoring van de winkels. Door de implementatie 
van hulpsystemen in de winkel, is het streven om 
winkels te ontlasten waardoor er meer tijd is voor de 
klant. 

& eXcellente 
operatie
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Coop wil vooruit. We dagen onszelf continu uit om te 
verbeteren. Ook stimuleren we onze winkels om mee 
te doen aan wedstrijden. In 2014 wonnen we diverse 
prijzen en werden we een aantal keer genomineerd. 
Een overzicht van de belangrijkste prijzen en 
noteringen:

Challenge Award
Coop sleepte dit jaar samen met Arla de Challenge 
Award in de categorie ‘shopper activation’ in de 
wacht met de Doekoe actie voor scholen. De jury 
prees dit concept vanwege de goede samenwerking 
tussen retailer en leverancier en de effectiviteit die 
het opleverde: scholen en klanten werden zodanig 
gemobiliseerd dat het maar liefst 8,5 procent 
omzetgroei in het totale zuivelassortiment opleverde. 
Ook zorgde de samenwerking tussen Coop en 
Arla voor meer bestedingen per aankoop en meer 
loyaliteit. We zijn als organisatie maar wat trots op 
deze mooie erkenning!  
 
werkgeversonderzoek 2014
Coop deed in 2014 opnieuw mee aan de verkiezing 
‘Beste Werkgever 2014’. Van alle deelnemende 
supermarkten werden we derde. We zijn bijzonder 
trots dat we opnieuw in de top 50 zijn geëindigd 
in de categorie ‘Bedrijven met meer dan 1000 
medewerkers’. Ook zijn we blij met de waardering 
die medewerkers naar ons als werkgever uitspreken. 
De prijs ‘Beste Werkgever’ wordt elk jaar uitgereikt 
naar aanleiding van een grootschalig onafhankelijk 
onderzoek onder werknemers.

Coop winkelwedstrijd
In 2014 streden Coopsupermarkten tijdens onze 
interne winkelwedstrijd om de titel in de categorieën 
‘Beste Coop van Nederland’, ‘Beste BuurtCoop van 
Nederland’ en ‘Beste grote Coop van Nederland’. 
Daarnaast werd uit de winnaars in de categorieën een 
overall winnaar gekozen. Deze winkel mag zich een 
jaar lang de allerbeste Coop van Nederland noemen. 
In januari 2015 maakten we de volgende winnaars 
bekend:

Beste BuurtCoop
Eerste plaats: CoopCompact Van Bedaf    
  (Achtmaal)
Tweede plaats: CoopCompact Haaksman  
  (Hoogmade)
Derde plaats:  CoopCompact Oldengarm  
  (Coevorden)
Beste Coop
Eerste plaats: Coop Bellingwolde
Tweede plaats: Coop Tolsma (Winsum)
Derde plaats:  Coop Westervoort

Beste grote Coop
Eerste plaats: Coop Brouwer (Nieuwehorne)
Tweede plaats: Supercoop ‘s Heerenberg
Derde plaats:  Coop Phicoop (Kessel)

Overall winnaar
Coop Brouwer (Nieuwehorne)

& prijZen 
en noMinaties
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Met de Coop Winkelwedstrijd willen we de kwaliteit 
van onze supermarkten naar een nog hoger niveau 
tillen. De supermarkten werden in verschillende 
rondes beoordeeld door een interne en een externe 
jury. De finale bestond uit een klantenonderzoek.

De leukste winkel van het noorden
In het najaar vond de verkiezing van de leukste 
winkel van het noorden plaats. Consumenten 
konden stemmen op de leukste winkel van 
Groningen, Friesland en Drenthe. Er waren twaalf 
Coopsupermarkten in de race voor de titel. 
Coop Bellingwolde eindigde op de derde plaats in 
Groningen. Coop Wielewaal Hoogeveen werd de 
tweede leukste winkel van Drenthe.

Mooiste supermarkt van Nederland
Coop Stavoren werd eind 2014 verkozen tot mooiste 
supermarkt van Nederland tijdens het jaarlijkse 
Supermarktvastgoedcongres. De jury prees Coop 
Stavoren onder andere vanwege de transparantie van 
het pand en de mooie ligging aan het water. Waar de 
winkel voorheen vooral een buurtsuper was, kreeg 
deze met het nieuwe pand een regionale functie.

Lekkerste rollade en slagersburger
In 2014 vielen er twee vleesproducten in de prijzen. 
Onze authentieke slagersburger werd door klanten 
verkozen tot het beste product van het jaar. De 
slagersburger viel op vanwege zijn smaak, gewicht 
en productsamenstelling. In december werd onze 
varkensrollade uit diverse rollades van andere retailers 

als beste getest in de uitzending ‘Tijd voor meldpunt’ 
van omroep MAX van het Nederlandse publieke 
omroepbestel (NPO). De rollade werd door een 
deskundige jury geprezen vanwege zijn sappigheid 
en malsheid. Deze prijzen zijn een bekroning voor 
onze merkwaarde ‘Lekker’. 
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In 2014 waren er diverse ontwikkelingen op het 
gebied van assortiment. Er was daarbij veel aandacht 
voor de ontwikkeling van onze eigen merken en het 
nieuwe kwaliteitslabel Top! van Coop. Daarnaast zijn 
we supermarkten de mogelijkheid gaan bieden om 
meer lokaal assortiment aan te bieden. 

Ontwikkeling huismerken
Coop investeerde de afgelopen jaren flink in zijn 
eigen merken. In een aantal jaren heeft onze 
organisatie zich vanuit een achterstand ontwikkeld 
tot één van de sterkste groeiers binnen private label. 
We ontwikkelden onder andere het Coophuismerk. 
Producten en assortimenten die voorzien worden 
van dit label laten een grote stijging in omzet zien. 
Het Cooplabel is dan ook een groot succes. In 
2014 voegden we opnieuw veel producten toe 
onder het Cooplabel. Ook het omzetaandeel van 
budgetmerk Ok€ steeg fors. Eind 2014 introduceerden 
we het kwaliteitslabel Top! van Coop, een lijn van 
producten die met zorg en aandacht is geselecteerd 
en geproduceerd. De groei van eigen merken kwam 
mede tot stand door een intensievere communicatie 
en goede promoties.

Lokaal assortiment
Naast een centraal assortiment bieden we onze 
winkels sinds 2014 ook de mogelijkheid om hun 
assortiment lokaler in te richten door hier lokale 
helden in op te nemen. We faciliteren dit voor 
zowel filialen als ondernemers. Inmiddels vinden 
klanten bijvoorbeeld speciale vleeswaren en soorten 
banket uit de regio in hun winkels. Zowel filialen als 
ondernemers hebben de mogelijkheid om lokale 
helden op te nemen in hun assortiment. Door lokaal 
assortiment op te nemen, laten we zien dat we 
dichtbij de klant staan en ons onderscheiden op 
lokaal niveau.

& assortiMenten
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Ontwikkeling assortimenten en producten
Voor wat betreft de inhoud van onze assortimenten 
vonden er een aantal ontwikkelingen plaats.

Bloemen & planten
In januari 2014 voegden we de groep bloemen en 
planten in eigen beheer toe aan ons assortiment. 
Coop koopt deze producten nu direct in bij kwekers 
en levert ze via het eigen distributiecentrum in 
Deventer. Dit leidt tot een kortere aanvoerketen 
en zorgt ervoor dat de winkels versere producten 
ontvangen. Klanten profiteren hiervan. De resultaten 
zijn erg positief.

Nieuwe AGFafdeling
In 2014 voorzagen we 37 winkels van de nieuwe  
AGFafdeling. Het doel van dit concept is het 
verbeteren van onze versafdeling. De vernieuwde 
afdeling heeft een aantrekkelijkere en overzichtelijkere 
presentatie, een aantrekkelijke prijsstelling en een 
beter evenwicht in het assortiment. De presentatie 
van de producten staat centraal binnen de nieuwe 
AGFafdeling. Met natuurlijke materialen, vooral hout, 
creëren we een mooie ambachtelijke uitstraling. Een 
afdeling waar klanten met veel plezier boodschappen 
doen. We brachten de omvang van het assortiment 
beter in balans met de omzetpotentie. En door te 
zorgen voor een optimale rotatie van producten 
zorgen we ondertussen voor een betere versheid. 
Door het bieden van maaltijdsuggesties inspireren we 
de klant en zorgen we voor extra verkopen.

Losse producten
Aardappelen, eieren, tomaten, noten en knoflook zijn 
op de nieuwe AGFafdeling los verkrijgbaar. Hiermee 
bieden we ook kleinere huishoudens de mogelijkheid 
om precies zoveel te kopen als zij nodig hebben. 
Lekker, betaalbaar én gemakkelijk. In 2015 hebben we 
de ambitie om dit verder uit te rollen.
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Het jaar 2014 stond bol van diverse promotionele 
campagnes. Coopjesjagen en Verstival vonden 
twee keer plaats en maken in 2015 hun rentree. 
Deze campagnes hebben zich de afgelopen 
jaren bewezen en zorgen voor herkenning bij 
de consument. Daarnaast organiseerden we 
succesvolle spaaracties en werkten we rond de 
feestdagen samen met chefkok René Pluijm. De 
ingezette campagnes richtten zich voornamelijk op 
het huishouden en werden enthousiast ontvangen 
door onze klanten. 

Succesvolle spaaracties
Door het eerder bewezen succes van 
huishoudtextiel trapten we dit jaar, naast een 
prijsverlagingscampagne, af met een badtextielactie. 
Met een volle spaarkaart en een kleine bijbetaling 
konden onze klanten badlakens, badhanddoeken en 
washandjes van hotelkwaliteit aanschaffen. De actie 
was een enorm succes. Dit gold ook voor Sparen 
en Bewaren. Tijdens deze campagne konden 
klanten sparen voor handige vershouddozen van 
Lock & Lock. Ook besteedden we tijdens Sparen 

& proMotionele  caMpagnes
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en Bewaren aandacht aan het tegengaan van 
voedselverspilling. Mede hierdoor leverde de 
campagne veel positieve reacties op.

Pasen & Kerstmis
Net als de rest van het jaar, draait tijdens Pasen 
en Kerstmis alles om lekker eten bij Coop. 
Tijdens deze periodes zetten we extra in op 
de eetbelevenis. Om de eetbelevenis verder 
te laden binnen Coop, continueerden we ons 
partnerschap in het programma ‘Pluijms eetbare 

wereld’. In samenwerking met René Pluijm, onze 
smaakmaker en chefkok, inspireerden we onze 
klanten met lekkere recepten en een bijzonder 
feestdagenassortiment. Op verschillende manieren 
konden onze klanten hiermee kennismaken: 
tijdens Kom Proeven!, een paas en kerstproeverij 
in al onze winkels, maar ook tijdens René on tour. 
Met een grote eetcaravan reed René door heel 
Nederland om onze klanten kennis te laten maken 
met ons paasassortiment. 

& proMotionele  caMpagnes
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Coop hecht veel waarde aan maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO). Als coöperatieve 
supermarktketen hebben we een belangrijke rol in 
het bijdragen aan een duurzamere leefomgeving. 
Dit wordt mede gevoed door het gegeven dat onze 
leden (klanten en ondernemers) als coöperatieve 
deelnemers van ons bedrijf in hun omgeving 
ons bedrijf verder ontwikkelen. Maatschappelijk 
verantwoorde initiatieven zijn hier onlosmakelijk mee 
verbonden. Samenwerken is hierin het sleutelwoord. 
Daarom zoeken wij in de toekomst middels (online) 
panels en bijeenkomsten nog gerichter en vaker de 
dialoog op met onze belanghebbenden, zoals klanten, 
medewerkers en leveranciers. Alleen op deze manier 
creëren we een duurzaam en toekomstbestendig 
fundament.

Kaders 
In dit hoofdstuk lichten we de stappen, resultaten, 
doelstellingen en dilemma’s toe op het gebied van 
duurzaam ondernemen in 2014. Ook gaan we in op 
de plannen voor 2015. De ontwikkelingen op het 
gebied van Personeel & Organisatie zijn verderop 
in dit verslag opgenomen. De onderwerpen die 
we behandelen zijn aangedragen door interne 
afdelingen. De inhoud is beïnvloed door vragen, 
reacties en feedback van belanghebbenden zoals 
medewerkers, (leden)klanten, ondernemers en 
leveranciers. Coop vindt het belangrijk om transparant 
te zijn over de manier waarop wij georganiseerd zijn 
en (maatschappelijk verantwoord) ondernemen.  
Door het verslag op te stellen volgens de normering 
van het Global Reporting Initiative (GRI 3.1) en criteria 
van de Transparantiebenchmark* willen wij de inhoud 
en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving 
verder verbeteren. De GRItabel staat weergegeven 
op coop.nl/duurzaamheid. 

*Ons jaarverslag wordt gemeten in de transparantiebenchmark van 
het Ministerie van Economische Zaken die zich richt op de inhoud 
en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving bij Nederlandse 
ondernemingen.

Borging – MVO kerngroep 
De verankering van duurzaam ondernemen binnen 
de organisatie wordt mede vormgegeven door de 
in 2013 opgerichte MVO Kerngroep. De volgende 
disciplines zijn hierin vertegenwoordigd: Directie, 
Finance, Bouwbureau, Logistiek, Personeel & 
Organisatie, Category Management, Marketing 
& Communicatie en Ledenservice. De MVO 
Kerngroep, bestaande uit twee vrouwen en zeven 
mannen, komt vijf keer per jaar bijeen en zorgt 
er mede voor dat er een basis wordt gelegd voor 
een verdere verdieping van de relatie met onze 
belangrijkste belanghebbenden; onze (leden)klanten 
en ondernemers, medewerkers, leveranciers, 
de lokale omgeving en de samenleving in het 
algemeen. In 2015 zetten we door middel van 
online onderzoek en interviews verdere stappen 
om de betrokkenheid met belanghebbenden te 
intensiveren. Ons duurzaamheidsbeleid is onderhevig 
aan ontwikkelingen in de sector en samenleving, 
wetgeving en de uitkomsten van de dialoog met onze 
belanghebbenden. Alle MVO gerelateerde vragen, 
opmerkingen en suggesties kunnen worden gesteld 
via MVO@coop.nl

& 
MaatscHappelijK 
verantWoord 
onderneMen

Score transparantiebenchmark
In 2014 zijn wij ten opzichte van 2013 met 1 
punt gestegen naar in totaal 91 punten,  
weliswaar onder aangescherpte criteria.  
Met deze score (op het gebied van transparan
tie) nemen wij plaats 131 van de 244 (in 2013: 
plaats 147) in op de Transparantieladder. We 
staan hiermee binnen de (food)retailers op 
plek 8 op een totaal van 15. 
Deze score geeft ons inzicht in mogelijke  
verbeterpunten voor onze verslaggeving.  
Deze hebben we in dit jaarverslag voor zover 
mogelijk toegepast. 

Productie

S u p e r u n i e

Inkoop Opslag Commercie

Coop

Logistiek
Winkel-

management KlantToeleverancier

De waardeketen en positie van Coop
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Samenwerking & kennisuitwisseling
Samen maken we het verschil. Met dit uitgangspunt 
geven we op continue basis verdere richting aan 
ons duurzaamheidsbeleid. Kennisuitwisseling is hier 
een belangrijk onderdeel van. In 2014 continueerden 
wij onze deelname aan 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. Bijvoorbeeld op het 
gebied van voedselverspilling en het verduurzamen 
van het assortiment. 

De verankering van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen in onze organisatie vereist ook een 
goede samenwerking met onze inkooporganisatie 
Superunie. Superunie stelt zich ten doel om continu 
in te zetten op het verduurzamen en transparanter 
maken van de gehele keten tot aan de bron. Hiermee 
zal de keuze voor duurzame producten steeds 
eenvoudiger worden en blijvend zijn. Om dit doel 
te bereiken heeft Superunie zich bij de volgende 
initiatieven aangesloten:
•	 Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO);
•	 Ronde Tafel voor Duurzame Soja (RTRS);
•	 Convenant Verduurzaming Verse Groente en 

Fruit (Initiatief Duurzame Handel);
•	 Convenant Verantwoorde Soja (Initiatief 

Duurzame Handel).

Superunie werkt volgens een gedragscode die 
gebaseerd is op de internationaal erkende normen 
van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). 
Daarnaast is Superunie mede ondertekenaar van de 
‘Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken’.

In 2014 zette Superunie de verduurzaming 
van ketens door. Zo werd op het gebied van 
primaire grondstoffen op alle fronten verbetering 
gerealiseerd. Voor thee en palmolie behaalde de 
organisatie zijn doelstelling en voor koffie, cacao, 
soja en vis zijn flinke stappen gezet naar totale 
verduurzaming. Ook investeerde Superunie in betere 
arbeidsomstandigheden op productielocaties in 
ontwikkelingslanden.

MVOpijlers
Ook in 2014 legden we samen met onze 
belanghebbenden belangrijke bouwstenen om 
ons fundament op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen verder te verstevigen. 
Onze aandacht, die mede voortkwam uit de dialoog 
met belanghebbenden, ging hierbij uit naar vier 
belangrijke pijlers op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen: 
•	 Het vergroten van de beschikbaarheid en 

herkenbaarheid van verantwoorde producten;
•	 Bijdragen aan de reductie van nadelige 

milieueffecten;
•	 Aandacht voor maatschappelijke thema’s; 
•	 Zorgen voor verbinding en een gezond 

arbeidsklimaat. 

Bewuste keuze

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

Beter milieu

Ambitie: 
Bijdragen aan de 
reductie van 
(nadelige) 
milieu-e� ecten. 

Maatschappelijke
betrokkenheid

Ambitie:
Aandacht voor 
maatschappelijke 
thema’s. 

Onze mensen

Ambitie:
Zorgen voor 
verbinding en 
een gezond 
arbeidsklimaat.

MVO Coop

Missie, Visie en Strategie

Aandacht 
voor (lokale) 
maatschappelijke 
thema’s.

Bijdragen aan 
de reductie 
van nadelige 
milieu-e� ecten.

37



Vanuit elke pijler spraken wij onze ambitie uit. Deze 
is vervolgens gekwantificeerd of gekwalificeerd naar 
(middel) lange en korte termijndoelstellingen. Binnen 
deze kaders bespreken wij ook de uitdagingen waar 
wij als organisatie mee te maken hebben.

Pijler 1: Bewuste keuze
Coop wil klanten de mogelijkheid bieden om bewust 
te kiezen voor duurzamere en gezondere producten. 
Hier zijn we al jaren mee bezig. Zo is ruim 50% 
van ons verse visassortiment en ruim 87% van ons 
vriesversassortiment MSC (Marine Stewardship 
Council) of ASCgecertificeerd (Aquaculture 
Stewardship Council) en verkopen we een breed scala 
aan Fairtrade gecertificeerde producten. Daarnaast 
bieden we in onze supermarkten de biologische 
groente en fruittas van BioBoer Giel en het lokale en 
(veelal) biologische assortiment van Willem & Drees 
aan. Het is onze ambitie om het aantal verantwoorde 
producten, de beschikbaarheid en de herkenbaarheid 
hiervan te vergroten. We zetten in 2014 verschillende 
stappen om dit verder elkaar te krijgen. 

Dierenwelzijn
Dierenwelzijn leeft enorm in de maatschappij*. Veel 
consumenten vinden het een belangrijk thema, en 
dit geldt ook voor Coop. Op weg naar een beter 
dierenwelzijn zetten we verschillende stappen. 
Zo is maar liefst 90 procent van ons assortiment 
kip inmiddels voorzien van één of meerdere 
sterren van het Beter Levenkenmerk van de 
Dierenbescherming**. Dit kenmerk geeft aan dat in 
de veehouderij rekening is gehouden met het welzijn 
van dieren. Voor de artikelen die dit kenmerk nog niet 
hebben, is er altijd een duurzaam alternatief. 

*Rapport 2011 commissie Van Doorn ‘Al het vlees duurzaam’. 
**Het sterrensysteem van de Dierenbescherming heeft als doel 
om het dierenwelzijn te verbeteren. Het sterrensysteem bestaat uit 
maximaal drie sterren. Hoe meer sterren, hoe diervriendelijker.

Authentieke vleeswaren
In juli 2014 breidden we ons assortiment authentieke 
vleeswaren uit met zes vleeswaren met één ster 
van het Beter Levenkenmerk. We hadden al zeven 
vleeswaren met drie sterren in ons assortiment. 
Coop is een voorloper op het gebied van duurzame 
vleeswaren. Met deze toevoeging laten we zien 
dat we stappen blijven zetten op het gebied van 
duurzaamheid. Klanten kunnen bij Coop terecht voor 
authentieke Yorkham, ovengebakken ham, kipfilet, 
achterham, ontbijtspek, bacon en Provençaalse ham 
met één ster van de Dierenbescherming. 
Deze vleeswaren vervangen de reguliere varianten. 

We willen ons assortiment duurzame vleeswaren 
graag nog verder uitbreiden, maar dit is lastig omdat 
er op korte termijn niet voldoende duurzaam vlees 
verkrijgbaar is. Hierdoor moeten we het tempo 
waarin we de overstap maken naar duurzame 
vleeswaren aanpassen. 

Aandeel duurzaam vleeswarenassortiment

Stop paardenvlees uit Amerika
Naar aanleiding van een uitzending van 
TROS Radar in het voorjaar besloot Coop 
om zijn verantwoordelijkheid te nemen en 
per direct te stoppen met het afnemen van 
paardenvleesproducten uit Amerika. Onze organisatie 
nam vervolgens de ruimte om opnieuw ons 
assortiment te beoordelen. Daarbij willen wij de 
zekerheid hebben, dat zowel het dierenwelzijn als 
alle gezondheidsaspecten voor onze consumenten 
te allen tijde gewaarborgd zijn conform de door 
de EU gestelde wetgeving. Daarom bieden we in 
overleg met de stichting Eyes on Animals uitsluitend 
paardenvlees aan uit WestEuropa. 

Promotie en communicatie
Coop koos afgelopen jaar voor een effectievere 
promotionele en communicatieve aanpak. De 
verkoop van duurzame producten is hierdoor 
omhoog gegaan. We zorgen ervoor dat er vaker 
duurzame producten in de folder staan. Daarnaast 
namen we deel aan de Beter Levencampagne, de 
Fairtradeweek en de Bewuste Visweek. Tijdens de 
Beter Levencampagne zetten we een week lang 
producten met het Beter Levenkenmerk in de 
spotlight. Tijdens de Fairtradeweek besteedden we 
extra aandacht aan fairtrade producten. Tijdens de 
Bewuste Visweek promootten we ons duurzame 
visassortiment om zo de bewustwording van de 
consument op het gebied van duurzame vis te 
vergroten.

Eieren
Ook op het gebied van eieren heeft een toenemende 
promotionele inzet zijn vruchten afgeworpen. Klanten 
kozen vaker voor een duurzamere variant ei met 
minimaal 1 ster van de Dierenbescherming. Deze 
eieren zijn afkomstig van kippen die in natuurlijke 
omstandigheden leven, met onder andere vrije 
uitloop en natuurlijke voeding. Het omzetaandeel van 
deze groep groeide met 5%.

Vleeswaren aandeel 2011 aandeel 2012 aandeel 2013 aandeel 2014 

Authentieke 
vleeswaren met 
3 Beter Leven 
sterren 

0% 15% 15% 15%

Authentieke 
vleeswaren met 
1 Beter Leven 
ster

0% 0% 0% 21%

Eieren aandeel 2012 aandeel 2013 aandeel 2014

Biologisch 0% 9% 10%

Vrije uitloop 6% 10% 15%

Totaal 1 ster 6% 19% 24%
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Definitie authentiek
Vanuit diverse NGO’s ontvingen wij het afgelopen jaar 
vragen over de definitie van ‘Authentiek’. Authentieke 
voedingsmiddelen kunnen dit predicaat ontvangen 
vanwege hun kwaliteit op het gebied van smaak 
en/of bereiding (zoals het ooit bedoeld was). Dit 
betekent dat dit producten zijn die bijvoorbeeld zo 
min mogelijk toevoegingen bevatten of volgens 
traditioneel procedé worden bereid, zodat ze hun 
lekkere pure smaak behouden. Onze authentieke 
vleeswarenlijn is een assortimentsgroep die dit 
predicaat inmiddels heeft.

Vooruitzichten
•	 In 2015 willen we ons biologisch assortiment 

vlees, kip en vis uitbreiden van 32 naar minimaal 
50 biologische artikelen.

•	 In 2016 willen we al ons varkensvlees voorzien 
van minimaal 1ster Beter Leven ster.

•	 Al onze wildgevangen verse vis is al MSC
gecertificeerd. In 2017 willen we ook al onze 
verse kweekvis verantwoord houden en vangen.

Leverancier & Coop
“Authentieke én duurzame vleeswaren van topkwaliteit”

De authentieke vleeswaren van Coop en de leverancier WSP Food zijn een groot succes. In 2014 
werd het assortiment uitgebreid met elf vleeswaren met één ster van het Beter Levenkenmerk van 
de Dierenbescherming. Sjirk van der Goot, Categorymanager Kaas en Vleeswaren Coop: “Coop loopt 
voorop met zijn authentieke vleeswaren. Met deze toevoeging tonen we dat we stappen blijven zet
ten op het gebied van duurzaamheid.”
 
Kevin Wijnhoven, Algemeen Directeur WSP Food: “WSP Food maakt authentieke vleeswaren: zonder 
kunstmatige kleurstoffen en smaakversterkers, fosfaat en glutenvrij. En nu dus ook vleeswaren met 
het Beter Levenkenmerk! Dit past goed bij WSP én bij Coop.”

Hoogste kwaliteitseisen
De toevoeging van duurzame vleeswaren aan het assortiment ging niet zonder slag of stoot. Sjirk: 
“Ook deze vleeswaren moeten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Een flinke uitdaging, want 
duurzaam vlees is nog schaars.” Wijnhoven: “We hebben veel energie gestoken in het zoeken naar 
en testen van de grondstoffen. Een nauwe samenwerking met Coop en onze leveranciers was hier
bij onmisbaar. De grootste uitdaging was de ovengebakken kipfilet, waarvoor we verse filets gebrui
ken. Sinds december heeft ook deze één Beter Levenster.”
 
Top! van Coop
Coop is een van de weinige supermarkten met een omvangrijk assortiment duurzame vleeswaren. 
“Door te kiezen voor één Beter Levenster, houden we de prijs van onze producten betaalbaar, maar 
bieden we klanten toch een duurzamere optie”, aldus Van der Goot. “Top! van Coop. De duurzame 
vleeswaren zijn heel goed ontvangen door de consument. Dit zien we ook terug in de omzetont
wikkeling van de vleeswaren.”
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Pijler 2: Beter milieu
De tweede pijler waar we in het kader van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
aandacht aan besteden, is een beter milieu. De 
ambitie van Coop op dit gebied is om bij te dragen 
aan de reductie van nadelige milieueffecten. 
Het terugdringen van het energieverbruik en de 
CO2uitstoot zijn belangrijke aandachtsgebieden. 
Daarnaast investeren we continu in duurzamere 
verpakkingen. Onze gerecyclede petflessen voor 
verse jus d’ orange, bigshoppers vervaardigd uit 
gerecyclede petflessen en groentetasjes gemaakt 
van suikerriet zijn hier goede voorbeelden van. In 
2015 introduceren we de CO2neutrale plastic tas 
en een duurzame verpakking voor ons nieuwe 
vleesassortiment. 

CO2 footprint
Coop heeft een inventarisatie uitgevoerd onder zijn 
supermarkten, distributiecentra en het servicekantoor 
naar de belangrijkste CO2emissie veroorzakende 
factoren. Voor Coop zijn dit:
1. Het totale energiegebruik (elektriciteit, gas en 

warmte) van supermarkten, distributiecentra en 
het servicekantoor;

2. Het dieselverbruik als gevolg van goederen
transport van de distributiecentra naar de 
winkels;

3. De hoeveelheid en soort koudemiddel dat in  
2014 is toegevoegd aan de koel en 
vriesinstallaties in de winkels.

In de diagram is de procentuele verdeling van de 
CO2emissie van 2014 weergegeven. Omdat bijna 
80% van het totale elektriciteitsverbruik in 2014 
“groen” is ingekocht, veroorzaakt deze elektriciteit 
geen CO2emissie en is het elektriciteitsaandeel in de 
CO2 footprint beperkt tot 21%. Voor de komende jaren 
zal Coop nog verdere maatregelen nemen om de 
CO2emissie te verminderen. Eén van de maatregelen 
is een hogere controle op lekdichtheid en nieuwe 
installaties te voorzien van een automatisch 
lekdetectiesysteem. Dit zal een positief effect hebben 
op de CO2emissie van de koudemiddelen. Het effect 
van deze maatregelen wordt jaarlijks vastgesteld 
door de CO2emissie op overeenkomstige wijze te 
berekenen en gecorrigeerd te vergelijken met die van 
2014. De situatie van 2014 wordt als een “nul situatie” 
beschouwd.

Energie
Het vervangen van bestaande wandmeubelen door 
nieuwe energiezuinige meubelen, de overstap 
van alle filialen op 100% groene stroom en een 
energiezuinig verlichtingsplan zijn maatregelen die 
wij al hebben genomen. Tevens zijn alle vries en 
verticale koelvriesmeubels inmiddels afgedekt.  
Deze leveren voor de komende jaren een positief 
effect op. In 2014 leidden ze tot een besparing van 
1,9% elektriciteit en gas ten opzichte van 2013 (over 
een gelijkblijvend aantal winkels en gecorrigeerd naar 
warmtedagen).

Logistiek
Op logistiek gebied vonden er in 2014 grote 
veranderingen plaats. We sloten de distributiecentra 
in Peize en Monster en openden een nieuw 
distributiecentrum in Gieten. Hiernaast verhoogden 
we de frequentie van de versleveringen van 
distributiecentrum Deventer. Door te investeren in 
een duurzamer wagenpark en de implementatie 
van een geheel nieuw bestel en afleverschema 
konden wij het aantal gereden kilometers nagenoeg 
gelijk houden (lichte stijging van 0,37%), terwijl wij 
nu al onze distributie vanaf één punt verzorgen. De 
grootste winst haalden we uit de inzet van achttien 
nieuwe dubbeldekkers. De extra beladingsgraad van 
deze wagens is ruim 55% hoger dan de traditionele 
vrachtwagens. Ook aan de leverancierszijde leverde 
dit een forse besparing in het aantal gereden 
kilometers op, omdat de vracht nu naar slechts één 
kruidenierswaren DC gereden wordt.

Energiebesparing distributiecentrum Gieten
Ook bij het inrichten van ons nieuwe 
distributiecentrum in Gieten hielden we rekening met 
het milieu, waarbij we kozen voor zoveel mogelijk 
energiebesparende opties. De implementatie van een 
nieuw acculaadsysteem en nieuwe ledverlichting 
zijn hier voorbeelden van. De accu’s van onze 
interne transportmiddelen laden we voortaan met 
een acculaadwisselstation. We laden de accu’s niet 
meer dagelijks, maar pas wanneer ze echt leeg zijn. 
Hierdoor gaan ze langer mee en benutten we de 
accucapaciteit optimaal. 

2014:  CO2 footprint

Elektriciteit

Gas en warmte

Goederentransport

Koudemiddelen

4.495  ;  90%

21%

46%

23%

10%
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Van conventionele laders stapten we over op 25% 
energiezuinigere hoogfrequent laders. Het nieuwe 
acculaadwisselstation en de nieuwe laders zorgen 
voor een forse besparing. Alleen de nieuwe laders 
besparen al 130.000 kWh per jaar (25% ten opzichte 
van conventionele laders).

In plaats van traditionele tlverlichting kozen we in 
het distributiecentrum voor een compleet nieuw 
ledlichtnetwerk, voorzien van automatische 
noodverlichting. We besparen hiermee 67.000 kWh 
per jaar (22% ten opzichte van tlverlichting). 

Door middel van sensoren, die het licht dimmen 
wanneer er geen beweging is, besparen we nog 
eens 20% extra. In totaal besparen we ruim 80.000 
kWh per jaar.

Lokale initiatieven
Trots zijn wij op de inzet van ondernemers die 
duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. 
Met extra inspanningen zorgen zij voor een betere 
leefbaarheid van de lokale omgeving. Diverse 
Coopondernemers hebben hiervoor het Super 
Supermarkt Keurmerk (SSK) ontvangen. Coop 
Walraven werd eerder al uitgeroepen tot de groenste 
supermarkt van Nijmegen. Ondernemers Rosier, 
Schippers en Tolsma kozen voor energiewinning 
met behulp van zonnepanelen. Ook Bert van der 
Werf van Coop Stavoren nam met de relocatie van 
zijn vestiging verschillende energiebesparende 
maatregelen.

Vooruitzichten
•	 In 2020 streven we ernaar de uitstoot van CO2 

veroorzaakt door winkels en distributie met 20% 
te verlagen ten opzichte van 2010. Op jaarlijkse 
basis betekent dit een reductie van 2% van de 
uitstoot. 

•	 Het gasverbruik op onze distributiecentra 
reduceren we in 2016 opnieuw met 10% 

 

Pijler 3: Maatschappelijke betrokkenheid
Coop is maatschappelijk betrokken. We hebben de 
ambitie uitgesproken om extra aandacht te schenken 
aan (lokale) maatschappelijke thema’s. Deze ambitie 
wordt mede gesterkt vanuit ons coöperatieve 
gedachtegoed. We zijn van mening dat we als 
coöperatie een belangrijke maatschappelijke functie 
vervullen waarbij veel aandacht is voor de nabije 
omgeving en maatschappelijke thema’s.

Grote besparing
Rick Verbeek, Facilitair Manager Distributie centra 
Coop: “We kozen een milieu vriendel ijker alterna
tief voor het opladen van de  accu’s van onze  
heftrucks en de verlichting van het distributie
centrum Gieten. Dit waren op het gebied van 
stroom de grootste posten. Met een nieuw 
acculaadwisselsysteem en het gebruik van led
verlichting realiseren we een grote be sparing 
voor wat betreft energie én kosten!”

Coop Stavoren: een duurzaam nieuw pand
Coop Stavoren verhuisde in februari 2014 naar een nieuw pand. Bij de ontwikkeling van 
de nieuwe supermarkt speelde duurzaamheid een grote rol. Ondernemer Bert van der 
Werf: “Waar mogelijk hebben we gekozen voor duurzame, met name energiebesparende, 
oplossingen.”

Bert van der Werf: “De nieuwe winkel ligt op een schitterende locatie aan 
het water. Naast parkeerplaatsen voor auto’s hebben we een eigen 
aanlegsteiger voor boten. Bij de ontwikkeling van het pand hadden 
we de mogelijkheid om alles naar de laatste stand van de 
techniek uit te rusten. Dat hebben we gedaan en daar speelt 
energiebesparing een grote rol bij. Zo heeft de winkel 
ledverlichting en gebruiken we restwarmte van 
de koelingen om te verwarmen. Ons 
energieverbruik ligt in absolute zin nu 
15% lager dan in de oude winkel. 
Neem je het grotere oppervlakte mee, 
dan ligt het energieverbruik nu 65% 
lager. Op termijn plaatsen we nog 
150 zonne  panelen op het dak.” 
Coop Stavoren werd eind 2014 
verkozen tot mooiste supermarkt 
van Nederland tijdens het jaarlijkse 
Supermarktvastgoedcongres.
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goede doelen

& coop

Familie is je basis 
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Door middel van statiegeldacties zamelt Coop al 
jarenlang geld in voor goede doelen. In 2014 vonden 
er opnieuw zes statiegeldacties plaats. Klanten 
met een klantenkaart kunnen via de website van 
Coop suggesties voor goede doelen doorgeven. 
De coöperatieraad van Coop kiest hieruit de goede 
doelen waarvoor we geld inzamelen. Hierbij wordt 
nauw gekeken naar de relevantie voor de omgeving, 
de diversiteit en de aansluiting bij de merkwaarden 
van Coop. Coop verdubbelde ook dit jaar weer het 
bedrag dat met de statiegeldacties werd ingezameld. 
In totaal doneerden we in 2014 € 206.429 aan goede 
doelen.

Trombosestichting
We zamelden € 26.700 in voor de Trombosestichting 
Nederland. Dit bedrag wordt besteed aan 
wetenschappelijk onderzoek en postacademisch 
onderwijs op het gebied van trombose om de 
kenniswerving bij jonge onderzoekers te stimuleren.
 
De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) 
Er werd € 31.250 opgehaald voor de Nederlandse 
Cystic Fibrosis Stichting (NCFS), die zich sterk maakt 
voor mensen met Cystic Fibrosis (CF, taaislijmziekte). 
Dit bedrag wordt besteed aan nieuwe medicijnen.
 
KNGF Geleidehonden
De statiegeldactie voor KNGF Geleidehonden 

leverde € 29.750 op. KNGF Geleidehonden 
leidt blindengeleidehonden, buddyhonden, 
autismegeleidehonden en assistentiehonden op. De 
opbrengst wordt besteed aan de basisopvoeding van 
vier KNGFpups.
 
SOS Kinderdorpen
Voor SOS Kinderdorpen voerden we een 
statiegeldactie en werd daarnaast geld ingezameld 
met de verkoop van oranje paprika’s. In totaal werd 
met de acties € 45.252 opgehaald. Dit bedrag wordt 
besteed aan de bouw van een nieuw SOS kinderdorp, 
Yamoussoukro, in Ivoorkust.

Bas van de Goor Foundation
We haalden € 42.245 op voor de Bas van de Goor 
Foundation, de grootste particuliere donatie voor de 
stichting ooit. Met de opbrengst van de statiegeldactie 
organiseert de Bas van de Goor Foundation diverse 
sportactiviteiten om kennis, ervaring en inspiratie 
te delen met alle 10.000 kinderen met diabetes in 
Nederland.

Het AutismeFonds
Er werd € 31.232 ingezameld voor Het AutismeFonds, 
dat mensen met autisme in een autismevriendelijke 
omgeving optimaal de kans wil bieden om deel te 
nemen aan de maatschappij. De opbrengst van de 
statiegeldactie wordt besteed aan de Autismeweek.

& 
statiegeldacties

“Een liefdevol thuis voor  
kinderen in Ivoorkust”
Een van de goede doelen waarvoor we in 2014 met een statie
geldactie geld inzamelden is SOS Kinderdorpen. Margot Ende 
Van den Broek, Algemeen directeur SOS Kinderdorpen: “We zijn 
ontzettend blij met de bijdrage van Coop aan het werk van SOS 
voor kinderen zonder veilig en liefdevol thuis. De € 45.252, die 
wij hebben ontvangen, besteden we aan de bouw van een 
nieuw SOS kinderdorp in Yamoussoukro in Ivoorkust.”

Margot vertelt: “Tienduizenden kinderen in Yamoussoukro leven 
dagelijks met de gevolgen van een langdurige burgeroorlog 
en gewelddadige conflicten door politieke strijd. Ze leven in 
grote armoede, zonder de zorg van hun ouders, een veilig thuis, 
medische zorg en onderwijs. SOS Kinderdorpen investeert in 
de belangrijkste basis voor deze kinderen: een liefdevol thuis 
voor altijd. In het nieuwe kinderdorp is plaats voor 120 kinde
ren. Zij hebben geen familie meer of kunnen niet goed door 
familie worden opgevangen. De kinderen komen in fases in het 
kinderdorp zodat ze zorgvuldig aan elkaar, hun nieuwe woon
omgeving en de nieuwe familiesituatie kunnen wennen. Met de 
bijdrage van Coop kunnen we bijvoorbeeld twaalf familiehuizen 
in Yamoussoukro van een keuken en woonkamer voorzien.”
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Voedselverspilling
We besteedden afgelopen jaar veel aandacht aan 
het maatschappelijke thema voedselverspilling. 
Zo organiseerden we de campagne Sparen en 
Bewaren. Tijdens deze campagne konden klanten 
sparen voor handige bewaardozen van Lock&Lock 
om kliekjes in te bewaren. In samenwerking met 
het Voedingscentrum ontwikkelden we daarnaast 
de Bewaarwijzer, met tips om voedingswaren te 
bewaren. René Pluijm en zijn moeder gaven op een 
speciale website tips om te koken met kliekjes. En we 
organiseerden de Kliekjeskoningverkiezing, waarbij 
klanten op Facebook hun kliekjestip konden delen. 
Degene met de beste tip werd verkozen tot de Coop 
Kliekjeskoning(in). Vooraf hebben we aan 1.745 leden 
van het luisterpanel gevraagd welke producten er het 
meest worden weggegooid, wat consumenten er 
zelf aan kunnen doen om voedselverspilling tegen te 
gaan én hoe Coop daarbij kan helpen. De resultaten 
van het onderzoek zijn gebruikt voor deze campagne 
en worden komend jaar in ons magazine verder 
uitgelicht. Mevrouw L. Kortram uit Oosterbeek is 
bekroond tot kliekjeskoningin 2014/2015 met haar tip 
voor kroketten van stamppotkliekjes. 

Gezondheid
Ook gezondheid is een belangrijk maatschappelijk 
thema waaraan we aandacht willen besteden. Ter 
voorbereiding op de ‘Maand van de Gezondere 
Voeding’ in februari 2015, voerden we al in 2014 
een onderzoek uit onder onze luisterpanelleden. We 
vroegen hen bijvoorbeeld wat zij nu gezonde voeding 
vinden, wat hun gezonde voornemens zijn en hoe 
Coop hen kan helpen bij een gezonde levensstijl. Aan 
de hand van de resultaten van het onderzoek geven 
we in 2015 invulling aan de ‘Maand van de Gezondere 
Voeding’.

Voedselbank
Het Coopdistributiecentrum in Gieten kwam in 
december in actie voor de regionale Voedselbank. Het 
distributiecentrum leverde een bijdrage aan een grote 
actie van RTV Drenthe, die weer onderdeel was van 
landelijke actie van de lokale omroepen. In Drenthe 
adviseerde en faciliteerde het distributiecentrum 
RTV Drenthe op het gebied van logistiek. Daarnaast 
vervulden 25 Coopsupermarkten uit de provincie 
een rol als inleverpunt tijdens de actie.

Vooruitzichten
•	 In 2015 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.

•	 Voor wat betreft het thema voedselverspilling 
zullen wij in 2015 diverse consumentenacties 
inzetten om onze consumenten bewuster te 
maken van voedselverspilling.

•	 Het thema gezondheid wordt campagnematig 
verder onder de aandacht gebracht.

Pijler 4: Onze mensen
De laatste pijler van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen van Coop is ‘onze mensen’. We hebben 
op dit gebied de ambitie uitgesproken om te zorgen 
voor verbinding en een gezond arbeidsklimaat. 
Dit laatste geldt voor onze eigen mensen, de 
medewerkers van Coop. Door dichtbij onze klanten 
en hun leefomgeving te staan proberen we hen te 
verbinden aan Coop. Dit doen wij bijvoorbeeld door 
de dialoog aan te gaan en goed te luisteren naar de 
wensen van onze klanten.

Onze medewerkers
Voor wat betreft onze eigen mensen investeerden 
we in 2014 opnieuw in opleidingen, was er aandacht 
voor de veiligheid van onze medewerkers en 
bereikten we een historisch laag ziekteverzuim. 
Voor meer informatie hierover verwijzen we u door 
naar het hoofdstuk Personeel en Organisatie in dit 
jaarverslag.

Klantenpanels
Klanten hebben veel inspraak binnen Coop. We 
nodigen hen bijvoorbeeld uit om in klantenpanels 
mee te denken over onze winkels. Er zijn zowel 
fysieke klantenpanels als een online klantenpanel: 
het luisterpanel. Thema’s die we behandelden waren 
onder ander voedselverspilling, gezondheid, interesse 
in superfoods en wensen voor broodverpakkingen.
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Luisterpanel
In het voorjaar van 2014 startte Coop met een 
volledig nieuw online klantenpanel: het Coop 
Luisterpanel. Met het nieuwe luisterpanel wil Coop 
zorgen voor meer interactie met de klant. Het aantal 
leden van het panel werd uitgebreid naar ruim 
15.000 Coop klanten en met een nieuwe, eigentijdse 
invulling tilden we het panel naar een hoger niveau. 
In de nieuwe opzet vindt er een groter aantal 
onderzoeken plaats en zijn er meer verschillende 
onderzoeken. We wisselen de gebruikelijke 
vragenlijsten af met kleinere onderzoeken, polls 
en chatsessies en maken ook gebruik van mobiele 
onderzoeken. Met gevarieerde vragen en een 
interessantere vormgeving zorgen we ervoor dat 
deelname aan het luisterpanel leuk blijft voor 
klanten. Bovendien koppelen we de uitkomsten van 
de onderzoeken steeds terug naar onze klanten en 
betrekken we hen bij de keuzes die we maken. 
Zo zorgt het luisterpanel voor meer interactie.

Klantenpanels (winkelcommissies)
Van oudsher verloopt het contact met klanten bij 
Coop via klantenpanels. Deze panels vervullen een 
belangrijke rol in onze organisatie. Hun inbreng is 
onmisbaar voor een goed functionerende vereniging. 
Bovendien worden de leden van de ledenraad, 
het hoogste bestuurlijke orgaan van Coop, uit de 
klantenpanels gekozen. De afgelopen jaren werd 
het steeds moeilijker om nieuwe leden te vinden 
voor de klantenpanels. We hebben ons hierdoor 
wel eens afgevraagd of de klantenpanels nog wel 
van deze tijd zijn. Gelukkig bood het opnieuw 
formuleren van de coöperatieve meerwaarde van 
Coop ook mogelijkheden voor klantenpanels! 
Klantenpanels passen hier namelijk heel goed bij. 
Ze zorgen ervoor dat we dicht bij onze klanten  
staan, naar hen luisteren. De panels geven gestalte 
aan onze democratische structuur en zorgen dat 
Coop verbonden is met het verzorgingsgebied van 
de winkel en met klanten. In 2014 hebben we bij 
twee winkels in Rotterdam en Helvoirt getest of het 
mogelijk was om op basis van een nieuwe insteek 
mensen te werven. Met succes! Beide winkels hebben 
inmiddels een goed lopend klantenpanel. We breiden 
deze test dan ook uit. 

Zowel in de winkelpanels als het luisterpanel is 
aandacht voor maatschappelijke thema’s. Regelmatig 
dragen leden van de panels onderwerpen aan die 
wij vervolgens oppakken. Een van de onderwerpen 

die leven onder klanten is gezonde voeding. Coop 
besteedt hier bijvoorbeeld aandacht aan in de 
Keukentafelgids en in campagnes. Ook voegden 
we naar aanleiding van een luisterpanelonderzoek 
superfoods toe aan ons assortiment

Vooruitzichten
In 2015 zetten wij verdere stappen om de binding 
met onze klanten te intensiveren. Enerzijds willen 
wij dit bereiken door het luisterpanelonderzoek 
te laten evalueren door de panelleden zelf. Met 
deze uitkomsten geven wij verdere invulling aan 
de inhoud en vorm van het panel. Anderzijds zijn 
we bezig met de uitrol van fysieke luisterborden in 
onze winkels. Klanten kunnen hier hun vraag stellen 
en krijgen antwoord van de lokale ondernemer of 
supermarktmanager.  

Mevrouw Aarts, lid van het klanten

panel van Coop Tax in Liempde

“Er wordt echt iets met 
onze meningen gedaan”

Alweer enkele jaren zit mevrouw Aarts in het 
klantenpanel van Coop Tax in Liempde. Ze 
vertelt: “Een paar jaar geleden werd ik in de 
winkel benaderd of ik lid wilde worden van het 
klantenpanel. Dat leek me wel wat! Ik vind het 
leuk om mee te kunnen praten over de winkel. 
Tijdens de vergaderingen bespreken we zaken 
die beter kunnen in de winkel, maar ook 
thema’s als gezond eten, voedselverspilling en 
biologische producten. Er wordt echt iets ge
daan met de onderwerpen die we aandragen. 
Zo kwamen er opstapjes voor kleinere klanten 
in de winkel nadat we dit probleem aankaart
ten, was er op ons verzoek extra biologische 
vlees rond de feestdagen en werd de groente
afdeling geheel vernieuwd.”
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2014 was een jaar met twee gezichten wanneer 
het gaat om personeel. Naast de gebruikelijke 
personeelsmutaties, waren er grote wijzigingen 
binnen onze distributiecentra. Met de sluiting van het 
distributiecentrum in Monster namen we afscheid van 
47 gewaardeerde medewerkers daar. Een bewuste 
keuze, maar tegelijkertijd een vervelende gebeurtenis. 
Ook het distributiecentrum in Peize sloot. De 
medewerkers van dit distributiecentrum konden 
meeverhuizen naar het nieuwe distributiecentrum 
in Gieten. Daarnaast verwelkomden we in het 
distributiecentrum Gieten bijna 60 nieuwe (voormalig 
C1000/ Jumbo) collega’s die na een uitgebreid 
introductieprogramma als Coopcollega van start zijn 
gegaan.

Voor wat betreft het personeel in de winkels was 
2014 een groeijaar. Coop telt inmiddels 5.395 
medewerkers. In 2013 waren dit er nog 4.979. 
We kijken met trots terug op de prestaties die onze 
medewerkers in 2014 binnen Coop samen geleverd 
hebben.

& personeel 
en organisatie
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Diversiteit
Het personeel van Coop werkt in de supermarkten, 
onze distributiecentra, bij ProMessa en op 
het Servicekantoor. De diversiteit naar zowel 
contractsoort, geslacht en leeftijd is als volgt:

Uit deze grafieken blijkt dat Coop een jong 
personeelsbestand heeft en dat er veel 
werkgelegenheid is voor kleine contracten in onze 
supermarkten. Ook werken er veel volwassen 
vrouwen parttime in onze supermarkten, waarmee 
het aandeel vrouwen op 54% komt. De meeste 
fulltime functies worden ingevuld door medewerkers 
op het servicekantoor en in de distributiecentra. Ten 
opzichte van vorig jaar is er een lichte stijging waar 
te nemen in de jongste groep medewerkers. Deze 
stijging is grotendeels te verklaren vanuit de groei in 
het aantal filialen.

Voor alle medewerkers geldt, ongeacht contractsoort, 
geslacht en leeftijd, dat ze over de juiste 
competenties moeten beschikken en binnen onze 
bedrijfscultuur moeten passen.

Het Bestuur van Coop Nederland bestaat uit 5 
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.

Ziekteverzuim
Coop brak dit jaar records op het gebied 
van het ziekteverzuim. Nog nooit was het 
ziekteverzuimpercentage zo laag. Ons 
verzuimpercentage daalde van 3,4 procent eind 2013 
naar 2,9 procent eind 2014. Dit is ruim onder het 
landelijk gemiddelde. Het lage verzuimpercentage 
geeft – letterlijk – aan dat we een gezond bedrijf zijn. 
De daling van het verzuim laat zich met name zien 
in het lange verzuim. We voerden de afgelopen jaren 
ons ziekteverzuimbeleid heel consequent door. Als 
sociale werkgever bieden we ondersteuning bij ziekte, 
maar wel altijd met het doel de medewerker weer 
snel aan de slag te krijgen.

Opleidingen
Coop hecht veel waarde aan de opleiding en 
training van medewerkers. We reserveren hiervoor 
jaarlijks 1 procent van onze loonsom. We hebben 
een eigen opleidingshuis, het Coop College, waar 
we medewerkers diverse online opleidingen en 
trainingen aanbieden. In 2014 is dit platform verder 
uitgebreid. We vernieuwden de introductietraining, 
voor medewerkers die in dienst treden, en dan 
met name in onze supermarkten. In de training 
besteden we aandacht aan de geschiedenis en de 
kernwaarden van Coop. Maar ook onderwerpen als 
klantgerichtheid en collegialiteit komen aan bod orde. 
Zo zorgen we ervoor dat alle medewerkers dezelfde 
basiskennis hebben. Het Coop College kent ook 
diverse erkende mboopleidingen op niveau 2, 3 en 
inmiddels ook 4. In 2014 steeg het aantal deelnemers 
hieraan voor het eerst boven de 300 en ontvingen 80 
medewerkers in 2014 hun diploma.

Naast de online opleidingen zijn er diverse 
opleidingen die medewerkers op de werkvloer volgen. 
Veiligheidstrainingen, maar ook de training ‘Bukken 
en tillen’ voor medewerkers van de distributiecentra. 
Vanwege de nieuwe wetgeving voor slijterijen die in 
2014 van kracht werd, moeten medewerkers die hier 
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werken voortaan beschikken over het diploma Sociale 
Hygiëne. Honderden Coopmedewerkers hebben 
hiervoor een opleiding gevolgd en beschikken nu 
over dit diploma.

In ons Management Development programma zetten 
we het onderdeel coachend leiderschap centraal. 
In een meerdaags programma besteedden we 
aandacht aan de theorie, maar ook aan de praktijk. 
Met het Management Development Programma 
willen we in 2015 het onderwerp projectmatig 
werken gaan behandelen.

Veiligheid
Veiligheid is voor Coop een zeer belangrijk thema. 
Vanzelfsprekend besteedden we hier ook in 2014 
weer continu veel aandacht aan. In oktober, onze 
Maand van de Veiligheid, maar ook de rest van 
het jaar. Gedurende het jaar vonden er BHV, 
brandveiligheid en overvaltrainingen plaats. 
Hiermee trainen we de werkwijze van 
medewerkers bij bepaalde gebeurtenissen.
Binnen de distributiecentra zijn maatregelen 
genomen om vermijdbare ongevallen sterk te 
verminderen. De medewerkers worden gestimuleerd 
om elkaar meer op onveilig gedrag aan te spreken, 
het onderdeel veiligheid komt vaker aan de orde in 
werkoverleg en op de rij en loopbanen zijn nieuwe 
belijningsplannen aangelegd, waardoor deze nog 
meer opvallen. 

Ondanks alle genomen maatregelen is er een lichte 
stijging in het aantal bedrijfsongevallen. Dit valt mede 
te verklaren doordat lichtere bedrijfsongevallen ook 
beter worden geregistreerd. 

Distributiecentra
Met de overname van distributiecentrum Gieten 
kwamen er tientallen nieuwe medewerkers in 
dienst bij Coop. Door een inwerkprogramma in ons 
distributiecentrum in Peize werden ze onder andere 
bekend gemaakt met de Coopprocessen en 
–werkwijze. Vervolgens verhuisden ze samen met 
de medewerkers van distributiecentrum Peize naar 
distributiecentrum Gieten. De integratie van de 
nieuwe medewerkers is goed verlopen.

Digitalisering
Onze supermarkten gingen in 2014 van start met een 
nieuw onderdeel in onze personeelsadministratie 
onder de noemer “Coop Insite”. Hiermee kunnen 
leidinggevenden snel en gemakkelijk digitale 
informatie over hun medewerkers inzien en 
wijzigingen doorgeven. Hierdoor werken we veel 
efficiënter. In 2015 gaan ook de distributiecentra en 
het servicekantoor werken met het systeem.

De medewerkers in onze filialen gingen daarnaast 
werken met een nieuw plansysteem en klokken 
voortaan hun uren. Met dit nieuwe pakket willen 
we onze medewerkers effectief en efficiënt inzetten. 
Ook Coopondernemers maken van dit pakket 
gebruik. Daarnaast werken ook de distributiecentra 
met een nieuw urenregistratiesysteem. 
De distributiecentra in Gieten en Deventer werken 
hierdoor nu op dezelfde manier.

Andere voorbeelden van digitalisering zijn het digitaal 
versturen van het personeelsblad sCoop en de 
loonstroken. Inmiddels ontvangt 99 procent van de 
medewerkers zijn of haar loonstrook digitaal.

wetgeving alcohol en tabak
Op 1 januari 2014 werd de aangescherpte wetgeving 
voor alcohol en tabak van kracht. Ook binnen 
Coop besteedden we hier veel aandacht aan. 
Kassamedewerkers volgden de online training 
‘Verkoop alcohol en tabak’, er werd een flyer verspreid 
en een kassahulpmiddel geïntroduceerd dat het 
checken van de leeftijd van de klant gemakkelijker 
maakt. Bij klanten heerst er helaas nog steeds veel 
onbegrip over de nieuwe regels. Bij het publiek is de 
landelijke actie bekend onder de naam NIX18.

Beloningsbeleid
In 2014 werd ons beloningsbeleid transparanter. 
Op alle medewerkers van Coop is een CAO van 
toepassing. Daar waar de CAO niet in loonschalen 
voorziet zijn er specifieke loonschalen ingericht. 
Alle functies zijn gekoppeld aan een loonschaal en 
alle loonschalen zijn transparant en opvraagbaar. De 
arbeidsvoorwaarden van Coop worden periodiek 
getoetst met de markt. Coop hecht veel waarde aan 
het bieden van de juiste plek voor medewerkers, 
maar ook door en uitstroom zijn onderdeel van ons 
bedrijf. 
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Een risicobeheersysteem dat juist functioneert is 
een voorwaarde voor goed ondernemersbestuur. 
Het belang hiervan blijkt uit diverse onderdelen van 
onze bedrijfsvoering. Voortbouwend op de bestaande 
beheersingskaders zette Coop in 2014 verdere 
stappen ter verbetering en modernisering van zijn 
risicobeheersingsbeleid. 
Beleid met als doel zowel financiële als nietfinanciële 
risico’s te minimaliseren en de eventuele negatieve 
consequenties als gevolg van de aanwezige risico’s 
te beperken. Ons risicoprofiel is, vanwege de 
markt waarin we opereren, niet voortdurend aan 
verandering onderhevig. Hierdoor slagen we er 
steeds beter in om de ingerichte maatregelen in 
de risicobeheersing te optimaliseren. Risico’s van 
wijzigingen in het overheidsbeleid, belastingen, de 
financiële markten en ICTsystemen zijn ook van 
belang en worden, indien nieuw en noodzakelijk, in 
onze beheersingskaders opgenomen.

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 mindere 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 belastingenconvenanten) en 

sectoroverschrijdende risico’s (kapitaalmarkt en 
internationale foodconvenanten over bijvoorbeeld 
voedselveiligheid). Belangrijk op de middellange en 
lange termijn zijn ook de demografische factoren, 
waaronder de leegloop in belangrijke marktgebieden 
in delen van Nederland die Coop bedient.

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 waarin specialisten 
vertegenwoordigd zijn met de benodigde kennis van 
onze processen. Complexe trajecten met betrekking 
tot acquisitie en ombouw, ICT en logistiek sturen wij 
op deze wijze aan. In 2014 werkten we bijvoorbeeld 
voor de sluiting van de distributiecentra in Peize en 
Monster en de verhuizing naar distributiecentrum 
Gieten op deze wijze samen. Deze projecten zijn 
volgens plan verlopen. De projectmatige aanpak 
van de mechanisatie bij ProMessa liet zien dat 
het hebben van een plan om op terug te vallen 
belangrijk is. De aanvoer voor dagverse handel 
(in dit geval voorverpakt vlees) kan nauwelijks 
verstoringen hebben. Door uit te wijken naar een 
externe partij die een deel van onze etikettering 
in 2014 kon overnemen, konden we de negatieve 
consequenties ondervangen. De vereenvoudiging 
van het ICTlandschap door meer processen met één 
integraal pakket te ondersteunen, is een beleid dat 
we voortzetten. Het voorbereiden en onderhouden 
van pakketten (inclusief updates) maakt daarvan een 

& risico en 
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belangrijk onderdeel uit. Dit verbetert de beheersing 
en continuïteit van de werking van onze processen. In 
2014 is het plan goedgekeurd en zijn voorbereidingen 
in gang gezet om met nieuwe testplannen de updates 
in het voorjaar van 2015 uit te voeren.

Met onze online managementinformatievoorziening 
delen we, door middel van één omgeving, inmiddels 
veel interne en ook externe informatie. In 2014 
voorzagen we alle filialen op deze wijze van 
informatie. De verantwoordelijkheid voor het toetsen 
en verbeteren van de administratieve organisatie en 
interne controle voor de filialen ligt bij de afdeling 
interne controle. Deze afdeling toetst op basis van 
steekproeven en met behulp van externe inzet en 
expertise, de geld en goederenbewegingen. Coop 
maakt gebruik van informatie die we, op basis van 
incidenteel afwijkende patronen in reeksen van 
kassabonnen, geautomatiseerd opvragen. Zowel 
deze analyses als praktische winkelcontroles zorgen 
voor een steeds betere beheersing. Vanuit het 
toezicht door de Raad van Commissarissen staan 
risicobeheersing en interne controle bij diverse 
onderwerpen op de agenda. Het is specifiek de 
Auditcommissie, ingericht vanuit deze raad, die, in 
overleg met de Financieel directeur, het toezicht op 
de risico’s van Coop toetst en ook bespreekt met 
de accountant. De werking van de administratieve 
organisatie en Interne Controle wordt ook getoetst 
door de externe accountant. Dit gebeurt in het kader 
van de controle op de jaarrekening. De uitkomsten 
van de controles worden, met en zonder de Directie, 
besproken in de Auditcommissie en met de Raad van 
Commissarissen.

Belastingen
Het fiscaal prudent opereren en ook daar de 
risico’s (onder)kennen leidde ertoe dat Coop 
enkele afspraken met de Belastingdienst heeft 

gemaakt. Medio 2014 is, met instemming van het 
ondernemersbestuur, het ‘Convenant Franchise 
Supermarkten’ ondertekend. Daarnaast werkte 
Coop aan de invulling van de randvoorwaarden 
die de Belastingdienst stelt aan een zogenaamd 
‘Horizontaal Toezicht’. Deze vorm van toezicht 
stelt dat de vorm en intensiteit van het toezicht 
door de fiscus afgestemd wordt op de interne 
beheersing, interne en externe controle bij Coop. Dit 
uitgangspunt sluit prima aan bij de visie van Coop. 
Ook het bilateraal snel uitwisselen van relevante 
fiscale zaken om de rechtszekerheid te vergroten 
past bij onze rol als maatschappelijk verantwoorde 
onderneming. 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 lopen we geen 
kredietrisico, omdat daar vrijwel uitsluitend contant 
of met pinbetalingen wordt betaald. Ten aanzien 
van transacties met aangesloten ondernemers lopen 
we een zekere mate van kredietrisico. Voor wat 
betreft de leveringen geldt de kredietspaarrekening 
als duurzaam voorschot van ondernemers op 
geleverde en nog te leveren goederen en diensten. 
Deze spaarrekening vormt daarmee een belangrijk 
element van risicobeheersing. We lopen ook 
kredietrisico vanwege verstrekte financieringen 
(voorfinancieringen, achtergestelde en concurrente 
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 we beperken 
ze zoveel mogelijk door een beoordeling van de 
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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 gebeurt dagelijks. Daarnaast 
beoordelen we periodiek de levensvatbaarheid 
van vestigingspunten, in samenhang met 
mogelijke exploitatie en huurverplichtingen. 
Voor vergoedingen van leveranciers en overige 
vorderingen schatten we het kredietrisico beperkt. 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 beschikt 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’. Opname van 
kredieten, voor zover noodzakelijk, is hierdoor 
gegarandeerd. Daarnaast is een belangrijk deel van 
het renterisico afgedekt door middel van renteswaps 
en/of 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 hierop 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 activiteiten 
vallen direct onder bestaande centrale    controle 
en aansturingmechanismen. Zo beheersen 
we de financiële, integratie, organisatorische 
en andere risico´s van overnames zoveel 
mogelijk. We beheersen de marktrisico’s door 
efficiencyverbeteringen en kostenbesparingen zo 
goed mogelijk te benutten. Dit doen we bijvoorbeeld 
door het vergroten van het onderscheidend 
vermogen in onze totale propositie, in het bijzonder 
door formule en assortimentsontwikkeling en 
margemanagement. Hierdoor blijven we aantrekkelijk 
voor onze klanten. Dit is de basis om ook bij 
conjuncturele teruggang voldoende rendabel te 
blijven. Ook bij toeleveranciers blijft een verdere 
schaalvergroting onverminderd zichtbaar. Coop is 
nog steeds verzekerd van goede inkoopcondities 
door het lidmaatschap van Superunie.

Overheidsmaatregelen
De overheid speelt zowel op nationaal, provinciaal 
als gemeentelijk niveau een belangrijke rol bij het 
bepalen van maatregelen met gevolgen voor Coop. 
Onder andere milieumaatregelen, openingsbeleid 
van supermarkten en voedselveiligheid kunnen veel 
invloed hebben op onze bedrijfsvoering. Coop is alert 
op de toepassing van nieuwe wetgeving.  
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Daarmee voorkomen we dat we achteraf 
aanpassingen moeten doen, bijvoorbeeld door 
het afdekken van koelingen en het toepassen van 
energiezuinige verlichting in de supermarkten.

Overige wetgeving
Met de invoering van de Drank en Horecawet 
(DHW) op 1 januari 2014 steeg de leeftijd waarop 
je alcohol en tabak mag kopen van 16 naar 18 jaar. 
Coop volgde het initiatief van de supermarktbranche 
om iedereen onder de 20 jaar die alcohol (of 
tabak) koopt naar legitimatie te vragen, actief op. 
In 2014 is er branchebreed veel aandacht besteed 
aan een juiste naleving van deze wetgeving. 
Binnen Coop is de controle op leeftijd regelmatig 
besproken en blijft de juiste naleving en controle 
een continu aandachtspunt. Ook zijn in 2014 
maatregelen getroffen voor de implementatie van 
het ‘Warenwetbesluit informatie levensmiddelen’. 
Dit besluit ging op 13 december 2014 in. Het stelt 
extra eisen aan de etikettering van levensmiddelen. 
Consumenten mogen niet worden misleid door de 
informatie op het etiket. Een belangrijke verandering 
is dat informatie over (nu 14) allergenen opvallender 
moeten worden vermeld. Ook onze online webshop 
is hierop aangepast.

Voedselveiligheid
Het niet voldoen aan de eisen van voedselveiligheid 
kan ernstige gevolgen hebben voor onze 
marktpositie. Kwaliteitsstandaarden zijn binnen Coop 
elementair. In 2014 voldeden we aan de 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 
vleescentrale ProMessa voldoet aan de BRCeisen 
(British Retail Consortium). British Retail Consortium 

is een Britse organisatie vergelijkbaar met het 
Centraal Bureau Levensmiddelen in Nederland. De 
BRCnorm is ontwikkeld door Britse supermarkten, 
gericht op hun toeleverende bedrijven. Het doel 
van de BRCnorm 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 en eisen aan het product, het proces en het 
personeel.

ICTsystemen
Binnen onze retailketen steunen onze processen 
op een standaard integraal softwarepakket. Een 
goede ICTondersteuning is daarbij 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 2014 waren er  op 
een enkel incident na – geen noemenswaardige 
uitvallen die tot grote vertragingen in de belevering 
leidden. Door het geheel van maatregelen, zowel 
bestaande als nieuwe, zijn wij van mening dat de 
interne risicobeheersings en controlesystemen een 
redelijke mate van zekerheid geven, dat de financiële 
verslaglegging geen grote onjuistheden bevat en dat 
de systemen in 2014 naar behoren werkten. Er zijn 
geen indicaties dat onze systemen in het lopende jaar 
niet naar behoren zullen werken.
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Nettoomzet
De nettoomzet in 2014 steeg met 3% tot € 859 
miljoen (2013: € 832 miljoen). De onderliggende 
consumentenomzet van alle CoopCompact en 
Coopvestigingen (filialen en ondernemers) steeg 
met 3,3% tot € 1,007 miljard. De omzetontwikkeling 
is vooral gedreven door de integratie van vijftien 
geacquireerde supermarkten. Het marktaandeel steeg 
met bijna 0,1% door naar 2,93% (bron IRi).

De nettoomzet van de eigen filialen nam met 0,2% 
toe van € 469 miljoen tot € 470 miljoen. De netto
groothandelsomzet (aan ondernemers) steeg per 
saldo met € 17 miljoen (4,9%) naar € 363 miljoen 
door de opening van nieuwe winkels. Het aantal 
aangesloten ondernemers steeg per saldo met 7, 
waarbij het aantal kleinere, nietformulegebonden 
ondernemers in 2014, verder afnam.
Net als vorig jaar is in de vergelijking met eerdere 
jaren is de omzetgroei enigszins nadelig beïnvloed 
door de wijziging in de BTWheffing op tabak per 
1 juli 2013. Coop verrekent sinds 1 juli 2013 de 
BTW op tabaksproducten gelijk aan alle andere 
consumentenproducten. Het gevolg is dat de netto
omzet is verlaagd zonder een verlaging in volume of 
brutomarge. Gezien het totale omzeteffect (< 1%) is 
dit niet aangepast in de vergelijkende cijfers.

Brutoomzetresultaat 
In 2014 steeg het brutoomzetresultaat met ruim 
€ 4 miljoen tot € 184 miljoen. Een stijging van 2,2% 
vergeleken met 2013 (€ 180 miljoen). Het bruto
omzetresultaat bedroeg 21,4% van de nettoomzet 
en kwam daarmee procentueel licht lager uit in 
vergelijking met 2013.

Bedrijfsresultaat

In 2014 kwam het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen 
uit op € 34 miljoen (2013: € 39 miljoen) en daalde 
als percentage van de nettoomzet naar 3,9% (2013: 
4,7%). Het bedrijfsresultaat werd enerzijds beïnvloed 
door een lagere marge, waarbij anderzijds de kosten 
hoger als gevolg van ombouw en openingen van 
nieuwe supermarkten en daarmee gepaard gaande 
commerciële kosten stegen.

Het bedrijfsresultaat daalde in 2014 naar € 5,3 miljoen 
(2013: € 7,7 miljoen). Als percentage van de netto
omzet daalde het resultaat van 0,9% in 2013 naar 0,6% 
in 2014.
In 2014 heeft Coop een aantal éénmalige lasten 
moeten nemen in het bedrijfsresultaat, waaronder 
extra uitbestedingskosten voor het etiketteren bij 
ProMessa, de verhuisen transportkosten van zowel 
distributiecentra Peize en Monster naar Gieten alsook 
de openingen en/of ombouw van vele nieuwe 
winkels. Gecorrigeerd voor deze lasten ligt het 
bedrijfsresultaat in lijn met voorgaande jaren.

Financiële baten en lasten
De netto rentelasten kwamen over 2014 uit op 
€ 2,5 miljoen (2013: € 2,6 miljoen). Deze ontwikkeling 
kwam voort uit een gemiddeld vrijwel gelijke 
kredietbehoefte als gevolg van de acquisitie bij een 
lagere rente.

Resultaat na belastingen
Het resultaat na belastingen in 2014 kwam uit op 
€ 2,6 miljoen (2013: € 4,0 miljoen). Het resultaat komt 
overeen met 0,3% van de nettoomzet (2013: 0,5%). 
Het resultaat na belasting, uitgedrukt als percentage 
van het gemiddeld eigen vermogen, bedroeg 2,5% 
(2013: 4,0%).
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Hoofdingang distributiecentrum Gieten
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Solvabiliteit en financiering
In 2014 sloot het eigen vermogen op € 107 miljoen 
(€ 2,6 miljoen hoger dan eind 2013). Het eigen 
vermogen nam toe met het resultaat na belasting 
van € 2,6 miljoen, uitgaande van de voorgestelde 
bestemming van het resultaat na belasting over 2014. 

De solvabiliteit, het eigen vermogen als percentage 
van het balanstotaal, ontwikkelde zich van 34% (2013) 
naar 33% ultimo 2014 en is ruim voldoende. 

Het financieringsarrangement van Coop is in 2014 
vernieuwd. Ultimo 2014 was er voor € 114 miljoen 
aan faciliteiten die mede ter ondersteuning van 
verdere groeiopties dienen.

De schulddekkingsratio, de verhouding tussen de 
nettorentedragende schulden en het bedrijfsresultaat 
voor afschrijvingen, bedroeg 1,7 (ultimo 2013: 1,6). 
Coop bracht haar nettoschuldpositie terug naar  
€ 58 miljoen en bleef ruim binnen de door banken 
gestelde voorwaarden. 

De langlopende schulden zijn licht gestegen naar  
€ 81 miljoen. De kredietspaarrekening, een schuld 
die geldt als duurzaam voorschot voor geleverde en 
nog te leveren goederen en diensten aan zelfstandige 
ondernemers, steeg licht met € 0,5 miljoen naar 
€ 13,9 miljoen eind 2014.

werkkapitaalontwikkeling
Het balanstotaal kwam ultimo 2014 uit op € 322 
miljoen (tegenover € 307 miljoen ultimo 2013). 
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 
1,1 tegenover 1,3 in 2013.

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 2014 per saldo toe met € 14,7 miljoen. De netto 
investeringen bedroegen € 23 miljoen. 

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 
2014 € 38 miljoen (2013: € 36 miljoen).
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Onze verwachting is dat het economisch herstel 
langzaam en geleidelijk zal plaatsvinden. Een 
bescheiden groei van de foodretailmarkt is daarbij 
mogelijk. Coop blijft investeren in vernieuwing en 
groei. We doen dit op basis van onze vier strategische 
pijlers.

Coop onderscheidend maken
Nadat we in 2014 de propositie ‘Dichtbij, Lekker, 
Betaalbaar’ en de slogan ‘Op & Top Coop’ 
formuleerden, gaan we deze in 2015 volop uitdragen 
in onze communicatie. Van keukentafelgids tot social 
media, van website tot weekfolder en de abri’s. Zo 
zetten we Coop als merk nog scherper en sterker 
neer. Daarnaast bouwen we Top! van Coop verder 
uit tot een begrip binnen onze organisatie. Ook 
het online keukentafelplatform krijgt in 2015 veel 
aandacht.

Uitnutten schaalgrootte & samenwerken
In 2015 plukken we de vruchten van de projecten 
die in 2014 zijn uitgevoerd, namelijk de overgang 
van distributiecentra Monster en Peize naar 
Gieten en de ingebruikname van de nieuwe 
etiketteer en sorteerlijn bij vleescentrale ProMessa. 
Daarnaast nemen we bij ProMessa dit jaar een 
volledig geautomatiseerd tweede magazijn en een 
geautomatiseerde expeditieruimte in gebruik.

Gezonde groei
Ook in 2015 wil Coop groeien. We realiseren dit door 
meer winkels om te bouwen naar de nieuwe Coop
stijl en door nieuwe winkels aan ons binden. 

Met het ombouwen van de laatste winkels die we van 
C1000 overnamen, ronden we dit project af. En:  
we bereiken in 2015 naar verwachting de mijlpaal van 
het geweldige aantal van 250 supermarkten!

Excellente operatie
In 2015 investeren we opnieuw in de opleiding van 
onze medewerkers: zij zijn ons belangrijkste wapen. 
Ook plukken we dit jaar de vruchten van enkele grote 
procesverbeteringen die we in 2014 afrondden, zoals 
het winkelbegeleidingsprogramma en reorganisatie 
van de buitendienst. We zetten in 2015 een nog 
sterkere en effectievere organisatie neer.

Met een langzame zichtbare verbetering in Nederland 
op belangrijke macroeconomische kerncijfers 
blijft het de vraag hoe consumentenbestedingen 
in de supermarkt zich ontwikkelen. Voor 2015 
doen wij geen uitspraken over de omzeten 
resultaatontwikkeling.

Coop groeit door en blijft haar coöperatie, onze 
klanten, leden ondernemers en leden consumenten 
optimaal bedienen, ook in 2015!

Op & Top Coop!

Velp, 7 april 2015

Namens de Directie

Fred Bosch, Algemeen directeur

& voorUitZicHten 
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& jaar 
reKening
Inhoudsopgave: Geconsolideerde jaarrekening & Enkelvoudige 
jaarrekening & Overige gegevens

Coop Nederland U.A.
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(bedragen x € 1.000)

                Toelichting  2014          2013 

Nettoomzet 5. 859.109 832.481 

Kostprijs van de omzet  (674.871) (652.169) 

    

Brutoomzetresultaat  184.238 180.312 

Verkoopkosten  165.135 162.425 

Algemene beheerkosten  27.562 27.041 

Overige bedrijfsopbrengsten 6. (13.737) (16.868) 

   

Som der kosten  178.960 172.598 

Bedrijfsresultaat  5.278 7.714

Financiële baten en lasten 10. (2.482) (2.591)

Resultaat vóór belastingen  2.796 5.123 

 

Belastingen 11. (194) (1.118) 

Resultaat na belastingen  2.602 4.005

 

(bedragen x € 1.000)

& geconsolideerde Winst-
en verliesreKening over 2014 
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                 2014            2013

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Bedrijfsresultaat  5.278 7.714

Aanpassingen voor:    

Afschrijvingen en waardeveranderingen  28.491 31.236 

Mutatie voorzieningen  638 2.265 

  29.129 33.501

Verandering in werkkapitaal:    

Voorraden  522 (1.831) 

Vorderingen  (4.953) (1.235) 

Kortlopende schulden 

(exclusief financiële instellingen)  12.365 2.281  

  7.934 (785)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  42.341 40.430

    

Ontvangen interest  719 454 

Betaalde vennootschapsbelasting  (2.288) (1.855) 

Betaalde interest  (3.201) (3.045)  

  (4.770) (4.446)

Kasstroom uit operationele activiteiten  37.571 35.984

Kasstroom uit investeringsactiviteiten    

Investeringen in immateriële vaste activa  (5.742) (3.935) 

Investeringen in materiële vaste activa  (18.553) (20.408) 

Investeringen in financiële vaste activa  (10.814) 2.957 

Desinvesteringen in immateriële vaste activa  (43)  

Desinvesteringen in materiële vaste activa  1.362 (9.646) 

Desinvesteringen in financiële vaste activa  1.263 4.233 

    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  (32.527) (26.799)

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten    

Veranderingen inleggelden leden  43 (398) 

Opname langlopende schulden  2.744 2.613 

Opname kortlopende schulden

aan financiële instellingen  (1.500) (11.500)  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  1.287 (9.285) 

Netto kasstroom  6.331 (100)

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari   16.254 16.354

Mutatie boekjaar  6.331 (100)

 

Stand per 31 december  22.585 16.254

(bedragen x € 1.000)

& geconsolideerd KasstrooM-
overZicHt over 2014 

(bedragen x € 1.000)
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& geconsolideerde Balans 
per 31 deceMBer 2014
(bedragen x € 1.000)
Voor verwerking van het resultaat na belastingen

                Toelichting               31 december 2014           31 december 2013

Activa

Vaste activa  

Immateriële vaste activa 12. 66.162  51.445 

Materiële vaste activa 13. 104.900  104.915 

Financiële vaste activa 14. 30.795  21.244 

       201.857 177.604

Vlottende activa  

Voorraden 15. 37.612  38.134 

Vorderingen 16. 59.454  74.718 

Liquide middelen 17. 22.585  16.254 

  119.651 129.106

             321.508 306.710

 
Passiva

Groepsvermogen 18. 106.888 104.286 

Voorzieningen 19.  7.084 6.446

Langlopende schulden 20.  95.690 92.903

Kortlopende schulden 21.  111.846   103.075 

    321.508  306.710 
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1. ALGEMENE TOELICHTING
1.1 Verslagjaar
Statutair valt het boekjaar samen met het 
kalenderjaar. De feitelijke afsluiting vindt plaats op 
basis van de internationale weeknummering, ofwel 
op de laatste zondag van het boekjaar, in 2014 op 28 
december. Het boekjaar 2014 omvat 52 weken. De 
vergelijkende cijfers over het boekjaar 2013 hebben 
eveneens betrekking op 52 weken.

1.2 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 2014 belangrijke schattingen 
en veronderstellingen zijn gehanteerd, zijn met name 
de voorziening dubieuze debiteuren, voorziening 
incourante voorraden, goodwill en inkoopbonussen.

1.3 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. 

Intercompanytransacties, 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 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

&  
toelicHting op de  
geconsolideerde 
Balans en Winst- 
en verlies-
reKening 

(bedragen x € 1.000)
Voor verwerking van het resultaat na belastingen
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1.4 Toepassing van artikel 2:402 B.W.
Aangezien de winst en verliesrekening over 2014 
van Coop Nederland U.A. in de geconsolideerde 
jaarrekening is verwerkt, is in de enkelvoudige 
jaarrekening volstaan met een weergave van 
een beknopte winst en verliesrekening in 
overeenstemming met art. 2:402 BW.

1.5 Verbonden partijen
Coop licht de aard en omvang van transacties van 
betekenis met verbonden partijen toe, wanneer 
deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn 
aangegaan. 

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

De afnemers van Coop Groothandel B.V. zijn tevens 
lid van Coop Nederland U.A. Diverse vorderingen 
op en schulden aan de afnemers van de Coop
vennootschappen zijn tevens vorderingen op en 
schulden aan de leden van de coöperatie. Daar deze 
vorderingen en schulden zijn ontstaan uit transacties 
in het normale handelsverkeer zijn deze niet 
afzonderlijk vermeld. Deze transacties worden niet 
aangemerkt als transacties met verbonden partijen.

De Stichting Coöperatieve Belangen Coop (opgericht 
in januari 2014) heeft als doel aantasting van de 
coöperatieve belangen van Coop Nederland UA te 
voorkomen en continuïteit en zelfstandigheid van 
Coop Holding en haar dochterbedrijven te bewaken. 

Coop is lid van de inkoopcombinatie Superunie 
(deelneming toegelicht onder financiële vaste activa).

1.6 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.

1.7 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
2.1 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 gewaardeerd 
tegen de verkrijgings of vervaardigingsprijs of 
de lagere marktwaarde. Indien geen specifieke 
waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering 
plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de 
winstenverliesrekening zijn referenties opgenomen. 
Met deze referenties wordt verwezen naar de 
toelichting.
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2.2 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.

2.3 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en 
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van het voorgaande jaar.

2.4 Operationele Leasing
Bij Coop bestaat een aantal leasecontracten waarbij 
een groot deel van de voor en nadelen die aan de 
eigendom verbonden zijn, niet bij de 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 winstenverliesrekening over de 
looptijd van het contract.

3. GRONDSLAGEN VOOR BEPALING 
VAN HET RESULTAAT
3.1 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.

3.2 Nettoomzet
Onder nettoomzet 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 nettoomzet 
begrepen.

De coöperatie 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 nettoomzet en 
personeel.

3.3 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. 

3.4 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.

3.5 Algemene beheerkosten
Dit betreffen alle overige bedrijfskosten.

3.6 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.

3.7 Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond 
van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winsten
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.

3.8 Afschrijvingen
De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op 
basis van de verwachte economische levensduur 
en zijn in de winst en verliesrekening verwerkt 
onder de verkoop en algemene beheerkosten. 
Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar 
tijdsgelang afgeschreven.
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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3.9 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.

3.10 Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend 
over het resultaat voor belastingen in de winsten
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.

3.11 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.

3.12 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
4.1 Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. 
Kosten van zelf en door derden ontwikkelde software 
wordt geactiveerd tegen kostprijs voor zover de 
technische haalbaarheid is aangetoond. Onderhoud 
aan bestaande software wordt direct in de winst en 
verliesrekening verantwoord. Geactiveerde software 
wordt lineair over de geschatte economische 
levensduur afgeschreven. Deze wordt geschat op tien 
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.

4.2 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 worden extra 
afschrijvingen verricht tot lagere bedrijfs c.q. 
opbrengstwaarden.

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

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud 
aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening voor 
groot onderhoud gevormd. De kosten worden 
rechtstreeks in het resultaat verantwoord.

4.3 Financiële vaste activa
Nietgeconsolideerde 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.
 
Indien de waardering van een deelneming volgens 
de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze 
op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Coop 
Nederland U.A.  in deze situatie geheel of gedeeltelijk 
instaat voor de schulden van de deelneming, dan 
wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot 
betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt 
hiervoor een voorziening getroffen.
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Verstrekte renteloze leningen aan supermarkten uit 
hoofde van acquisitievergoedingen en dergelijke zijn 
tegen nominale waarde opgenomen, verminderd met 
de voorwaardelijk overeengekomen periodiek gelijke 
kwijtingen (afhankelijk van de contractduur van 5 tot 
10 jaar), waar nodig verminderd met noodzakelijk 
geachte voorzieningen.

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

4.4 Latente belastingvorderingen
Latente belastingvorderingen worden opgenomen 
voor verrekenbare fiscale verliezen en voor 
verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde 
van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften 
enerzijds en de in deze 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.

4.5 Bijzondere waardeverminderingen 
van vaste activa
Coop Nederland U.A. beoordeelt op iedere 
balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast 
actief aan een bijzondere waardevermindering 
onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties 
aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van 
het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de 
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.

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.

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 winstenverliesrekening.
 
4.6 Voorraden
De voorraden grond en hulpstoffen worden 
gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder toepassing 
van de FIFOmethode (‘first in, first out’).

Voorraden gereed product bij Coop 
Productiebedrijven B.V. worden gewaardeerd tegen 
kostprijs vermeerderd met productieopslagen. Waar 
nodig wordt rekening gehouden met afwaarderingen 
wegens incourantheid.

4.7 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.

4.8 Financiële instrumenten en risicobeheersing
Coop loopt renterisico over de rentedragende 
vorderingen (met name onder financiële vaste activa, 
effecten en liquide middelen) en rentedragende 
langlopende en kortlopende schulden (waaronder 
schulden aan kredietinstellingen).
 
Voor vorderingen en schulden met variabele 
renteafspraken loopt Coop risico ten aanzien 
van toekomstige kasstromen; met betrekking 
tot vastrentende vorderingen en schulden loopt 
Coop risico’s over de reële waarde als gevolg van 
wijzigingen in de marktrente.
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Met betrekking tot de vorderingen worden 
geen financiële derivaten met betrekking tot 
renterisico gecontracteerd. Met betrekking tot 
bepaalde vastrentende schulden (schulden 
aan kredietinstellingen) heeft Coop renteswaps 
gecontracteerd, zodat zij variabele rente ontvangt en 
vaste rente betaalt.

Bij het toepassen van kostprijshedgeaccounting is 
de eerste waardering en de grondslag van verwerking 
in de balans en de resultaatbepaling van het hedge
instrument 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 kostprijshedgeaccounting 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 winstenverliesrekening onder de 
financiële baten en lasten.

4.9 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden 
en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn 
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 
onder kortlopende schulden. Liquide middelen 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

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

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 
wikkelen. De 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.

4.10.2 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.

4.10.3 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 5,0%. Eventuele resultaten 
worden in de winst en verliesrekening verantwoord.

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

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

 2014 2013

  

Consumentenomzet Coopfilialen 514.626 508.156  

Af: Omzetbelasting (44.269) (39.564)  

 

Totaal filialen omzet 470.357 468.592

Groothandelsomzet zelfstandigen 363.336 345.973

Vleesverwerkingsomzet 25.416 17.916 

   859.109 832.481

  

6. Overige bedrijfsopbrengsten
  

 2014 2013

 

Huur onroerend goed derden 10.922 11.815  

Bijdragen fee leden/afnemers 979 974

Overige opbrengsten  1.836 4.079

  13.737 16.868

In de overige opbrengsten zijn bijdragen voor acquisitie opgenomen.

  

7. Afschrijvingen
  

 2014 2013

  

Afschrijving immateriële vaste activa 11.284 12.852  

Afschrijving materiële vaste activa 17.207 18.384

  28.491 31.236

(bedragen in tabellen x € 1.000)
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8. Accountantshonoraria
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

 
 2014 2013

  

Onderzoek jaarrekening 93 70 

Andere controle opdrachten 7 35

Overige adviesdiensten  41 69

 141 174

9. 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:

  

 2014 2013

 

Lonen en salarissen 59.108 58.559

Sociale lasten 9.603 9.117 

Pensioenlasten 3.464 3.921

 72.175 71.597

Per 31 december 2014 bedroeg het aantal personeelsleden 5.395 (ultimo 2013: 4.979). Omgerekend op fulltime basis is 

ultimo 2014 het aantal personeelsleden 2.370 (ultimo 2013: 2.266). Het gemiddeld aantal personeelsleden in 2014 op 

fulltime basis is per bedrijfsonderdeel als volgt:

  

 2014 2013

Supermarkten (filialen) 1.890 1.834

Distributiecentra 225 220

Productiebedrijven 50 50

Centrale diensten 143 140

 2.308 2.244

(bedragen in tabellen x € 1.000)
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Coop Stuut in Bad Nieuweschans

74



10. Financiële baten en lasten

 2014 2013

Rentebaten 719 454

Rentelasten en soortgelijke kosten (3.201) (3.045)

 (2.482) (2.591)

11. Belastingen

De effectieve belastingdruk bedraagt 6,9% (2013: 21,8%). Verschillen ten opzichte van het nominale tarief voor de 

vennootschapsbelasting van 25% (2013: 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:

  

 2014 2013

 

Acute verplichting (209) 1.994

Latente verplichting 403 (876)

Effectief belastingtarief 6,9 21,8

Toepasselijk belastingtarief 25,0 25,0 
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12. Immateriële vaste activa

     Goodwill Software Overig Totaal 2014

  

Stand per 1 januari 2014

Aanschaffingswaarde 87.062 14.933 6.507 108.502

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen (42.436) (9.285) (5.336) (57.057)

Boekwaarde 44.626 5.648 1.171 51.445

Mutaties
Investeringen 24.524 1.435 0 25.959

Desinvesteringen / buitengebruikstellingen  (8) 50 42

Afschrijvingen en waardeverminderingen (8.440) (1.623) (1.221) (11.284)

Saldo 16.084 (196) (1.171) 14.717 

 

Stand per 31 december 2014

Verkrijgings of vervaardigingsprijzen 111.586 16.360 6.557 134.503

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen (50.876) (10.908) (6.557) (68.341)

Boekwaarde 60.710 5.452 0 66.162

Afschrijvingspercentages 10 1020 *

Onder de afschrijvingen en waardeverminderingen is in 2014 per saldo een last van € 0,2 miljoen verantwoord aan duurzame 
waardeverminderingen (2013: € 1,0 miljoen).

De afschrijvingen en de duurzame waardeverminderingen worden in de winst en verliesrekening verantwoord onder de 
afschrijving immateriële vaste activa. 

(bedragen in tabellen x € 1.000)
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13. Materiële vaste activa
 

 Bedrijfs Andere Materiële Totaal
 gebouwen  vaste bedrijfs vaste activa  2014
 en terreinen middelen  in uitvoering

Stand per 1 januari 2014 

Aanschaffingswaarde 82.692 140.271 7.369 230.332

Cumulatieve afschrijvingen 

en waardeverminderingen (30.076) (95.341)  (125.417) 

Boekwaarde 52.616 44.930 7.369 104.915

Mutaties

Investeringen 3.913 19.064 (4.424) 18.553

Desinvesteringen / buitengebruikstellingen     (624) (738)  (1.362)

Afschrijvingen en waardeverminderingen (2.810) (14.396)  (17.206)

Saldo 479 3.930 (4.424) (15)

Stand per 31 december 2014 

Verkrijgings of vervaardigingsprijzen 85.981 158.597 2.945 247.523

Cumulatieve afschrijvingen 

en waardeverminderingen (32.886) (109.737)  (142.623)

Boekwaarde   53.095 48.860 2.945 104.900

Afschrijvingspercentages 3,3310 1020 *

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

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

   

 31122014 31122013

Distributiecentra / kantoren / centrale slagerij 20.920 18.161

Detailhandelspanden eigen gebruik 14.356 15.193

Detailhandelspanden verhuurd aan afnemers 17.819 19.262

   53.095 52.616
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14. Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:

 
 Niet Leningen u/g Latente Totaal 
 geconsolideerde  belasting  2014 
 deelnemingen  vorderingen  

Stand per 1 januari 2014 603 18.561 2.080 21.244

Acquisities / Verstrekkingen 2.891 7.923  10.814

Aflossingen / Verminderingen  (2.564)  (2.564)

Overige mutaties    (575)  (575)

Reclassificatie   3.090 3.090

Onttrekking   (1.214) (1.214)

 

Stand per 31 december 2014  3.494 23.345 3.956 30.795

De post nietgeconsolideerde deelnemingen betreft de deelneming Coöperatieve Inkoopvereniging Superunie B.A. te Beesd. In 
februari 2014 is het ledenkapitaal in Coöperatieve inkoopvereniging Superunie B.A. verhoogd met € 2,9 miljoen. Dit is gebeurd als 
gevolg van het besluit dat alle deelnemende partijen in Superunie naar rato ledenkapitaal bijstorten tot € 40 miljoen.

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 (€ 2,1 miljoen) en renteloze leningen uit hoofde van acquisitievergoedingen (€ 15,8 miljoen).

15. Voorraden
De voorraden bestaan hoofdzakelijk uit de bij de distributiecentra en winkelbedrijven aanwezige handelsgoederen.

16. Vorderingen

 31122014 31122013

Handelsdebiteuren 31.718 29.059

Leningen u/g 2.213 1.975

Belastingen 1.998 

Overige vorderingen en overlopende activa 23.525 43.684

 

  59.454 74.718

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 die grotendeels een kort karakter heeft.
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17. Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Passiva  

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

19. Voorzieningen

  Latente Overige  Totaal
  belasting voorzieningen 2014
  verplichtingen

 

Stand per 1 januari 2014  1.588 4.858 6.446

Dotatie   266 266

  1.588 5.124 6.712

Onttrekking  (811) (1.907) (2.718)

Reclassificatie  3.090  3.090

Stand per 31 december 2014  3.867 3.217 7.084

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

19.2 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. De overige voorzieningen zijn naar hun aard 
overwegend langlopend.
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20. Langlopende schulden

                                 31122014           31122013

 Totaal > 5 jaar Totaal > 5 jaar 

Financiële instellingen 80.931  78.690 

Kredietspaarrekening leden 13.944 13.944 13.441 13.441

Inleggeld leden 815  772  

 

  95.690 13.944 92.903 13.441

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 € 0,5 miljoen 
(2013: € 18,2 miljoen). Op de bij financiële instellingen opgenomen leningen is de rente variabel. Gemiddeld bedroeg de rente 
in 2014 2,7% (2013: 2,8%). Coop heeft ultimo 2014 twee renteswaps, te weten: € 14,8 miljoen tegen 3,9% (opslag op Euribor) 
met een marktwaarde van / € 0,6 miljoen en € 15 miljoen tegen 0,765% (opslag op Euribor) met een marktwaarde van / 0,2 
miljoen, ter afdekking van de renterisico’s.

Met financiële instellingen zijn per 29 augustus 2014 nieuwe kredietarrangementen afgesloten ten bedrage van € 113,8 miljoen. 
De faciliteiten bestaan uit korte (rekeningcourant krediet en kasgeldleningen), middellange en lange kredietlijnen. Als zekerheid 
hiervoor heeft de vennootschap bepaalde materiële vaste activa door een intercreditor overeenkomst ondersteund met 
hypothecaire zekerheden tot een bedrag van € 140 miljoen hypothecair verbonden. De belangrijkste financiële voorwaarde 
waaraan de groep dient te voldoen is de financieringsratio’s op gebied van schulddekking (netto bancaire schulden/
bedrijfsresultaat voor afschrijvingen). Per balansdatum voldoet de groep aan de gestelde ratio.

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.

21. Kortlopende schulden

 31122014 31122013

Financiële instellingen  1.500 

Handelscrediteuren 82.486 68.051

Schulden / leningen o/g leden 2.374 3.408

Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.247 4.007

Zegelverplichtingen 3.369 3.209

Overige schulden  20.370 22.900

 111.846 103.075

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. Alle kortlopende schulden hebben een resterende 
looptijd van korter dan een jaar.

De zegelverplichting is opgenomen voor zegels welke nog in omloop zijn. In 2014 is voor een totaal bedrag van € 5,6 miljoen 
(2013: € 5,9 miljoen) aan koopzegels uitgegeven, te weten 112 miljoen (2013: 119 miljoen) koopzegels.
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22.1 Huren
Van de aangegane huurverplichtingen met derden 
inzake onroerend goed in eigen gebruik bedraagt de 
jaarhuur per 31 december 2014 € 20,0 miljoen (2013: 
€ 18,5 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 € 7,7 miljoen (2013: € 9,1 
miljoen) verdeeld over 82 contracten (2013: 81 
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.
 
22.2 Leaseverplichtingen
De verplichtingen uit de afgesloten leasecontracten 
van in gebruik zijnde vervoers en overige 
bedrijfsmiddelen bedraagt voor de totaal resterende 
looptijd per balansdatum € 6,7 miljoen (2013: € 4,1 
miljoen). Van dit bedrag heeft € 1,7 miljoen een 
kortlopend en € 5,0 miljoen een langlopend karakter.

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

22.4 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.

22.5 Garanties, borgstellingen en 
terugkoopverklaringen
In het kader van financiering van 
supermarktondernemingen hebben supermarkt
ondernemers onder andere handelsvoorraden 
en bedrijfsuitrusting aan financiers in eigendom 
overgedragen. Hiertegenover is in een aantal gevallen 
door Coop aan financiers terugkoopverklaringen met 
een totale omvang van € 13,2 miljoen (2013: € 12,4 
miljoen) afgegeven, verdeeld over 65 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 € 2,1 miljoen (2013: € 2,3 miljoen) bankgaranties 
afgegeven. Ter dekking van te verwachten aanspraken 
zijn voorzieningen getroffen.

&  
niet in de Balans 
opgenoMen  
activa en 
verplicHtingen 

81



82



enKelvoUdige 
jaarreKening& 83



& Winst- en verlies-
reKening over 2014 

      2014 2013

Resultaat deelnemingen 2.709 4.295

Vennootschappelijk resultaat na belastingen (107) (290)

Resultaat na belastingen 2.602 4.005

(bedragen x € 1.000)
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& Balans per 
31 deceMBer 2014
(bedragen x € 1.000)
(voor resultaatbestemming)

                Toelichting              31 december 2014                 31 december 2013

Activa

Vaste activa   

Financiële vaste activa 24. 110.898  108.189 

       110.898 108.189

Vlottende activa  

Vorderingen 25.  643  

  111.541 108.189

 
Passiva

Eigen vermogen  

Wettelijke reserve 26. 104.286  100.281

Resultaat verslagjaar  2.602  4.005

    

 

   106.888 104.286

Langlopende schulden 27.  815 772

Kortlopende schulden 28.  3.838 3.131

    111.541 108.189 

   

  

(bedragen x € 1.000)
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(bedragen in tabellen x € 1.000)   

23. 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.

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

 2014

Stand per 1 januari 2014 108.189

Resultaat deelneming  2.709

Stand 31 december 2014 110.898

25. Vorderingen
Onder de vorderingen zijn te vorderen vennootschapsbelasting en overlopende activa verantwoord.

Deze zijn als volgt verdeeld:

 31122014 31122013

Vennootschapsbelasting 610 

Overlopende activa 33 

 643 

26. Eigen vermogen

  wettelijke Resultaat Totaal

  reserve verslagjaar 2014

 

Stand per 1 januari 2014   100.281 4.005 104.286

 

Mutaties

Resultaat verslagjaar     2.602 2.602

Totaalresultaat         2.602 2.602

Resultaatbestemming vorig verslagjaar    4.005 (4.005) 

Stand per 31 december 2014  104.286 2.602 106.888

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

& toelicHting op de Balans 
en Winst- en verliesreKening
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27. Langlopende schulden
De statutaire stortingsverplichting per lid bedraagt € 5.000. Ultimo 2014 waren er 163 aangesloten ledenondernemers 

(ultimo 2013: 155) en was het statutaire inleggeld volledig voldaan.

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

Deze zijn als volgt verdeeld:

 31122014 31122013

Schulden aan groep 3.838 847

Vennootschapsbelasting  2.284

 3.838 3.131

 

29. Lijst van kapitaalbelangen
De volgende groepsmaatschappijen waarover Coop Holding B.V. 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

30. 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 (2013: € 0,2 miljoen).

Arnhem, 7 april 2015

Coop Nederland U.A.

  

Het Bestuur De Directie

Th. van Gameren F.R.G. Bosch RA

drs. N.F. Korswagen

prof. mr. R.C.J. Galle 

M.C. Verduijn

mr. C.A. Jansen Verplanke

mr. C.G. Klomp

(bedragen in tabellen x € 1.000) 
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STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE  
BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Ingevolge artikel 45, lid 1 van de statuten dient 
tenminste 25% van het resultaat te worden 
gereserveerd. Het Bestuur kan een hogere reservering 
voorstellen.

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

RESULTAAT 2014
Door de Directie van Coop Holding B.V. is onder 
goedkeuring van de Raad van Commissarissen 
vastgesteld dat het volledige resultaat over 2014 
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 2014 ad € 2.602.000 aan de wettelijke reserve 
toegevoegd te worden.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn geen te vermelden significante gebeurtenissen 
na balansdatum.

CONTROLEVERKLARING VAN DE  
ONAFHANKELIjKE ACCOUNTANT
Aan: de ledenraad van Coop Nederland U.A

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 
2014 van Coop Nederland U.A. te Velp gecontroleerd. 
Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde 
en enkelvoudige balans per 31 december 2014 en 
de geconsolideerde en enkelvoudige winsten
verliesrekening over 2014 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 

& overige 
gegevens
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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 risicoinschattingen 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 risicoinschattingen 
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 

controleinformatie 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 2014 en van het resultaat over 2014 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 zijn 
met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 
BW.

Utrecht, 7 april 2015

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
drs. B.A.A. Verhoeven RA
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PER DATUM jAARVERSLAG

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

Ondernemingsraad
De heer M. (Marco) Warners              (voorzitter)
De heer J.C. (Jan) van Minnen            (vice voorzitter)
De heer E.J. (Erik Jan) Pronk              (secretaris)

Overige leden:
Mevrouw G.W. (Truus) de BoerLatooij          (lid)
De heer F.L.M. (Frans) Hanstede  (lid)
Mevrouw N. (Noor) van der Meer          (lid)
De heer A.J.G. (Ton) Nuij      (lid)
De heer J. (Jan) van Rij        (lid)
Mevrouw S. (Sjoukje) Koerkamp                 (lid)
De heer E.E. (Emile) Sikkema             (lid)
De heer T.H.G. (Thorold) de Weerd  (lid)
De heer A.W. (Alex) Mayer   (lid)
De heer H. (Hendrik) Loots  (lid)
De heer A.N.A.W.E. (Arcadius) Prochazka (lid)

COöPERATIERAAD EN ERELEDEN 

Coöperatieraad
Mevrouw drs. M.S. Hamaker  Voorzitter    
De heer G.B.R. Heister    Secretaris 

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

Ereleden  
De heer A.P.W. Polman
De heer T.J. Verheijen

& overige 
personalia 
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LEDEN CONSUMENTEN
31 DECEMBER 2014

Arnhem   
Mevrouw J. Giesbers
De heer R. Goos 
De heer M.D.R. Kok
Mevrouw W. Sanders
 
Assendelft 
Mevrouw J. de Boer 
   
Bemmel   
Mevrouw M. van Kampen

Culemborg  
Mevrouw E. van Doorn
Mevrouw T. de JongVendrig
Mevrouw M. Mudde

Didam  
Mevrouw R. Boon
Mevrouw H.A.M. BrussenKöpp
Mevrouw L. van MierloTeelen
Mevrouw J. Teunissen 

Dieren  
Mevrouw B. DamJansen
Mevrouw G.M. de ZwartMinkman

Doesburg
Mevrouw Chr. HermansTrentelman
Mevrouw A. Pruntel
Mevrouw J.H.H. Wassing

Krommenie 
Mevrouw H. Abbenest
Mevrouw P.J. BaartseBuis
Mevrouw L. SchefferBrinkman

Nijmegen
Mevrouw C. Bronstijn
De heer F.E. Claes
Mevrouw G. Eichelsheim
De heer W. Rietvelt
Mevrouw D. Wieringa

Rheden
Mevrouw D. Jurriens 
De heer W. Kruithof 

Ruurlo
Mevrouw W. Reindsen

Terborg
Mevrouw C.A.A.J. PastoorBongers
Mevrouw J. ThuisVerhey

Varsseveld
De heer B. Bruens
Mevrouw G.B. Leneman

Velp
Mevrouw E.A.M. HamerMulder
Mevrouw R. MadirsanScholten
Mevrouw M. van Zanten 

westervoort
Mevrouw T. JansenVisser

wijchen
Mevrouw A. van Thiel
Mevrouw K. van Thiel

wormerveer
Mevrouw W. ter HeegeDoes
Mevrouw J. VerhoevenMeijer

Zelhem
Mevrouw H.C. BlueminkWentink 
Mevrouw G. ten BokkelVeldhorst

Zevenaar
Mevrouw R. Visser

& ledenraad

92



LEDEN ONDERNEMERS (AFVAARDIGING UIT COOP DETAILLISTENVERENIGING) 
31 DECEMBER 2014

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: 

Coevorden
De heer B.J. Oldengarm

Uithuizermeeden
De heer G. Verstraete

Nieuwveen
De heer R. Rehorst 

wijchen
De heer C. Theunissen

Anjum
De heer H. Rosier

Nieuwendijk/Lekkerkerk
De heer W. de Haaij jr.

Amstelveen
De heer C. Veenbrink

‘s Hertogenbosch
De heer J. Paanakker
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COOP SERVICEKANTOOR

Markweg 8
6883 JM Velp
Postbus 87 
6880 AB Velp
Tel.: 0267999666

www.COOP.NL

Distributiecentra
Deventer 
Solingenstraat 14 (Handelspark “De 
Weteringen”)
7421 ZT Deventer
Postbus 2059
7420 AB Deventer
Tel.: 0570659000

Gieten
Bloemakkers 4
9461 GX Gieten
Postbus 46
9460 AA Gieten
Tel.: 0592266363

Productiebedrijven / ProMessa
Dordrechtweg 13
7418 CH Deventer
Postbus 159
7400 AD Deventer
Tel.: 0570663300

 

 

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. 09124391

Coop Koopzegel B.V. 09124394

Coop Productiebedrijven B.V. 09189103

NieuwCoop B.V. 55563368
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