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PLUS is de grootste stijger in het GfK 

zomerrapport 2011 De naamsbekendheid 
van PLUS is in 2011 flink gestegen
      PLUS is al jaren achtereen de beste Wijn super markt van 

Nederland volgens vakspecialisten  In 2011 is PLUS 
        ook door de consument 
      uitgeroepen tot Beste Wijnsuper-
markt van Nederland (GfK onderzoek)
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ZIEN EN GEZIEN WORDEN

Lokaal ondernemerschap kenmerkt PLUS. In onze Coöperatie weten wij dat de 
inzet van onze lokale ondernemers, ondersteund met de middelen die de service-
organisatie biedt, ruim voldoende is om goed te presteren in de markt en bij de 
klant. De PLUS ondernemers hebben de klant centraal staan in hun bedrijfs-
voering. Zij richten zich op het optimaal bedienen van de eigentijdse consument 
en spelen in op de veranderende marktomstandigheden. Ieder van hen toont een 
sterke verbondenheid met het eigen lokale marktgebied.
In 2011 zijn de verhoudingen in het Nederlandse supermarktlandschap flink op 
hun kop gezet door de verdere consolidatie aan het einde van het jaar. Waar veel 
concurrenten vooral inzetten op kwantitatieve groei en vergroting van het 
marktaandeel, blijft bij PLUS de focus liggen op kwalitatieve groei en de verster-
king van onze propositie voor consumenten. We hebben samen met de onder-
nemers een meerjarenstrategie bepaald met de ambitie om de beste service -
supermarkt van Nederland te zijn. Dit meten we met een strategiekompas, dat 
onze prestaties op de vier merkwaarden van PLUS beoordeelt ten opzichte van 
de concurrentie. In 2010 hebben we aan de hand van deze leidraad een solide 
fundament kunnen leggen met een nieuw formuleconcept en onze organisatie 
strak en effectief kunnen optuigen. In 2011 is die basis verder versterkt en zijn 
we nadrukkelijk en vol zelfvertrouwen naar buiten getreden: ‘PLUS geeft meer’ 
en dat hebben we laten zien ook. PLUS roert zich, PLUS doet mee. 

Sterke propositie
PLUS heeft de ambitie om de beste servicesupermarkt van Nederland te zijn. 
Daar zijn we dichtbij, dankzij de inspanning van de ondernemers, hun teams en 
de collega’s op het servicekantoor, in de drie regio’s en in de distributiecentra. 
Het merk PLUS staat als een huis, zo leren verschillende onderzoeken onder 
 consumenten. Onze propositie is duidelijk en overtuigend. De merkwaarden 
Aandacht, Kwaliteit, Lokaal en Verantwoord worden steeds verder ingevuld en 
krijgen echt betekenis. Klanten herkennen die waarden, mede door de campagne 
met Daantje, Daphne, Bianca en Edgar die het afgelopen jaar op radio, televisie 
en in de gedrukte media is doorgevoerd. De spontane naamsbekendheid van 
PLUS is in één jaar tijd met tien procent gestegen.

Communicatie sterke punten 
Waar het bij het verleiden van klanten nog meer op aankomt is: niet verslappen 
op onze sterke punten. Dáárin ligt ons werkelijke onderscheid. De PLUS onder-
nemers en hun medewerkers hebben zich in 2011 van hun beste kant laten zien. 
Geholpen door het nieuwe formuleconcept hebben de merkwaarden nadrukke-
lijk gestalte gekregen op de winkelvloer. Eind 2011 zijn 35 supermarkten volledig 
omgebouwd. Om ondernemers die nog niet zover zijn toch te laten meeprofiteren 
van de unieke onderdelen van het concept, hebben we in 2011 onder het motto 
‘Het beste van PLUS’ enkele formule-elementen gedeeld met alle PLUS super-
markten. Dat heeft niet alleen veel goodwill bij klanten opgeleverd, maar ook tot 
meer omzet bij de ondernemers geleid.
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Kansen pakken
Consumenten kiezen niet alleen op basis van prijs. In onze winkels gaan ‘betaal-
baar’ en ‘kwaliteit’ prima samen. Daar liggen voor PLUS ook de kansen, in de 
combinatie van die twee keuzecriteria. Er komt steeds meer aandacht voor 
gezond en verantwoord eten, voor duurzame en biologische producten. PLUS 
kiest ervoor zich juist ook op dit gebied te onderscheiden van de concurrenten. 
Dat hebben we in 2010 aangetoond toen we overstapten op uitsluitend Fairtrade 
bananen en ook afgelopen jaar door diezelfde keuze voor meer producten te 
maken. Voorbeelden zijn de ananas, alle thee onder PLUS Huismerk en twee 
huiswijnen. PLUS heeft op dit terrein een voorsprong, omdat we ons al jaren 
sterk maken voor verantwoord en duurzaam produceren. Hier pakken we de 
kansen om ons telkens weer te onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. 
Dat blijft niet onopgemerkt, want voor de zesde keer op rij is PLUS door Milieu-
defensie uitgeroepen tot ‘Beste biologische supermarkt’. De NIMA AWARD in de 
categorie Duurzaam Ondernemen was in 2011 ook voor PLUS. 
De verdiende loftuigingen mogen ons echter niet afleiden van de rol die we con-
creet in de samenleving spelen: onze klanten kwalitatief uitstekende producten 
en fantastische service bieden. We hebben het vaker gezegd: de winkels stralen 
uit dat we houden van producten en klanten. Dat is de kern van onze merk-
waarde Aandacht. Volgens het CBL besteedt de consument bijna de helft van zijn 
uitgaven voor eten en drinken in de supermarkt en bezoekt hij die supermarkt 
twee tot drie keer per week. Het is niet meer dan logisch dat die consument daar 
dus én goede producten aantreft én de beste service krijgt. Wat de PLUS onder-
nemer daarin als geen ander kan, is een sterke band opbouwen met zijn klanten 
en de buurt.

Anders denken
Werken aan zichtbaarheid is zoals gezegd een van de belangrijkste speerpunten 
van 2011 geweest. Dat was niet mogelijk geweest zonder een sterke organisatie 
achter de ondernemer. Op verschillende fronten heeft PLUS Retail de onder-
nemer handvatten geboden zich maximaal voor de klant in te zetten. Het 
inspiratie programma de ‘PLUS Factor’ heeft mede de weg gewezen naar het 
optimali seren van het serviceniveau op de winkelvloer. Het kwaliteitspro-
gramma IMPULS heeft ook in 2011 de kwaliteit, hygiëne en veiligheid in de 
 winkels verder verbeterd. Uitbreidingen van het assortiment met verrassende 
producten en productlijnen, en een scala aan duurzame artikelen, hebben de 
klant nog steviger aan PLUS gebonden. Op actiegebied konden we ons, mede 
dankzij het in 2011 gesloten contract met Eredivisie CV, onderscheiden met zeer 
aantrekkelijke promoties.
Vanuit de discipline Logistiek is samen met de ondernemers gezocht naar de 
 ideale manier van bestellen, afleveren, administreren en beheren. Dat heeft 
onder meer geresulteerd in de ingebruikname van het nieuwe Bestel en Aflever 
Schema, dat direct al een sterke verbetering van de efficiency in het transport 
teweegbracht. Dat, gecombineerd met de afgelopen jaren sterk verbeterde werk-
wijze in de distributiecentra (bijvoorbeeld door de invoering van voicepicking), 
heeft ertoe geleid dat de foutmarge minimaal is.

In 2011 is besloten om een Directeur Vastgoed te benoemen. Het vinden en 
behouden van goed winkelvastgoed vergt veel 
aandacht. De Directeur Vastgoed ondersteunt 
bovendien de ondernemers bij zaken als ver-
werving van vastgoed, vestigingsplaatsonder-
zoek en verbouwing.
De afdeling Winkelorganisatie is zeer actief 
geweest in het opleiden en trainen van onze 
mensen. Ook in 2011 was er weer het inspiratie-
programma de ‘PLUS Factor’, voor onder-
nemers, kader en medewerkers. Dit jaar gericht 
op de merkwaarde Aandacht. Category 
Management heeft zich ingezet voor het in gang 

Kerngegevens PLUS

• aantal ondernemers: 216

• aantal winkels: 259

• nieuwe winkels in 2011: 2

• sluitingen in 2011: 10

•  gemiddeld aantal fte 2011: 770 (serviceorganisatie, regio’s, 
distributiecentra)

• consumentenomzet 2011: € 1,97 miljard
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zetten van structurele samenwerkingsverbanden met leveranciers. Sinds afgelo-
pen jaar werken we met Category Champions om het aanbod en de presentatie 
van artikelen binnen bepaalde categorieën nog verder te verbeteren. 
Wat al deze activiteiten vooral laten zien, is dat er een andere manier van werken 
is ontstaan. Meer dan ooit is de winkelvloer het uitgangspunt, of het nu om het 
assortiment, het winkelpand of de logistiek gaat. Dit ‘anders denken’ garandeert 
dat wat we in de serviceorganisatie doen, optimaal aansluit bij wat de klant wenst.

Schouderklopjes
Wat levert dit nu allemaal op? Een stijging van omzet en winst. De groei in de 
markt is marginaal en vooral inflatiegedreven. De groei van PLUS is vooral auto-
nome groei, die voor een deel te danken is aan het nieuwe formuleconcept en 
aan het feit dat elementen van dit formuleconcept voor alle PLUS supermarkten 
beschikbaar zijn. Daarnaast is het een bewust besluit geweest om afgelopen jaar 
tien winkels te sluiten en hiermee een gezond ondernemingsnetwerk tot stand te 
brengen.
De wijze waarop we ons in 2011 gemanifesteerd hebben, levert ook een stijging 
in verschillende ranglijsten op. Het interne strategiekompas laat zien dat we over 
het algemeen redelijk goed op koers liggen ten opzichte van 2009: bijna over de 
hele breedte schuiven we in rapportcijfer of ranking langzaam op naar de 
gewenste posities. Ook in de buitenwereld zien we onze gunstige ontwikkeling 
terug: PLUS is de grootste stijger in het GfK Zomerrapport (van de vijftiende 
naar de achtste plaats). Ook het Versrapport en het GfK Kerstrapport laten een 
stijging zien. Daarnaast is PLUS in het Wijnimago Rapport 2011 uitgeroepen tot 
de Beste Wijnsupermarkt van Nederland. We staan tweede op de ranglijst van 
supermarkten met de meeste Fairtrade producten en PLUS is voor het zesde jaar 
op rij de ‘Beste biologische supermarkt’. We slepen nog meer nominaties en 
 prijzen in de wacht en worden steeds vaker genoemd als rolmodel voor duur-
zaam ondernemen in de supermarktbranche.
Prachtig allemaal en een mooi bewijs voor de juistheid van onze koers, maar we 
zijn ook een beetje bevreesd voor al deze blijken van waardering. Het kan de 
 neiging voeden om achterover te leunen, terwijl we in dit vak juist altijd 100 pro-
cent scherp moeten zijn. In die zin is er eigenlijk maar één schouderklopje dat er 
echt toe doet: dat van de tevreden klant.

Financiële soliditeit
De financiële positie van de Coöperatie is in 2011 verstevigd, zowel wat betreft 
de kasstroom als de solvabiliteit. Het feit dat de organisatie schuldenvrij is, zien 
wij als sterkte in deze tijd waarin de financiële onzekerheid gemeengoed is. 
Deze uitgangspositie biedt alle ruimte om verder te investeren in rendabele en 
organisatieversterkende elementen naar de toekomst toe.

De weg naar succes
De Nederlandse economie zal het in 2012 niet veel beter doen dan in 2011. De 
consument maakt keuzes die bij de huidige (economische) realiteit passen. Dat 
maakt het er voor PLUS misschien niet makkelijker op, maar hierin ligt wel onze 
belangrijkste uitdaging. Het is de kunst om consumenten te laten zien dat ze bij 
PLUS én die scherpe prijs én de beste service krijgen. In die context is het zaak 
dat we doorzetten, dat we de vernieuwing van onze organisatie en de winkels 
voortvarend blijven uitvoeren, zonder daarbij onze merkwaarden ook maar één 
seconde uit het oog te verliezen. ‘Buiten winnen is binnen beginnen’, het is de 
kreet die we de afgelopen jaren veel gebezigd hebben. Nu is het zaak kansen te 
zien om onze propositie te versterken en die kansen ook te pakken. Zodat meer 
consumenten ons gaan zien als de supermarkt met de beste service en de beste 
producten. Het is zien en gezien worden.

De Bilt, 22 februari 2012

drs. J. Ferwerda, Algemeen Directeur
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De organisatie
PLUS is de supermarktformule waarmee de Sperwer Groep, groothandels-
organisatie in de levensmiddelensector, zich in de markt manifesteert. De 
Sperwer Groep, opgericht in 1928, heeft een coöperatieve structuur; alle PLUS 
ondernemers zijn er lid van. Financieel sterk, commercieel slagvaardig en met 
een innovatief assortimentsbeleid dingen de PLUS ondernemers nadrukkelijk 
naar de gunst van de klant. De Sperwer Groep is lid van Superunie, de inkoop-
organisatie die circa 30 procent van de markt vertegenwoordigt. Distributie naar 
de PLUS supermarkten vindt plaats vanuit drie landelijke distributiecentra (vers, 
diepvries en slowmovers) en drie regionale distributiecentra (fastmovers in 
droge kruidenierswaren). De Sperwer Groep heeft ook een 45 procents-belang in 
Spar Holding B.V., de organisatie van circa 550 (veelal kleinere) buurtwinkels.

De formule
PLUS staat voor Aandacht, Kwaliteit, Lokaal en Verantwoord. Met deze vier 
merkwaarden onderscheiden de 216 zelfstandige PLUS ondernemers zich met 
hun 259 supermarkten in een uiterst competitieve markt. Kwaliteit van produc-
ten, medewerkers en winkels is de basisvoorwaarde voor succes in die markt. 
PLUS voert een breed assortiment verse en lokaal geproduceerde artikelen, 
tegen competitieve prijzen, en etaleert een sterke betrokkenheid bij het verzor-
gingsgebied van de supermarkten. Dier- en milieuvriendelijk werken is een over-
tuiging die alle PLUS ondernemers delen en die zich onder meer uit in een groot 
aantal biologische producten. Ook Fairtrade producten – artikelen voor een eer-
lijke prijs – zijn ruim vertegenwoordigd. Aandacht en service zijn de eigenschap-
pen die de PLUS formule karakteriseren.

Het onderscheid
In 2011 realiseerden de PLUS ondernemers een consumentenomzet die een 
marktaandeel van 5,94 procent vertegenwoordigt. PLUS streeft er niet naar de 
grootste supermarkt van Nederland te zijn, wel de meest servicegerichte. De 
service organisatie ondersteunt de ondernemers in de presentatie en exploitatie 
van hun PLUS supermarkt met formule- en huismerkontwikkeling, category 
management, marketing, promoties, winkelautomatisering, opleidingen en bij 
het organiseren van lokale activiteiten. Het onderscheidend vermogen van PLUS 
is overal op de winkelvloer tastbaar. Daar ervaart de klant hoe de ondernemer 
en zijn medewerkers de servicegerichtheid waarmaken en invulling geven aan 
de vier merkwaarden van PLUS: Aandacht, Kwaliteit, Lokaal en Verantwoord.

Ondernemings-
profiel
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Coöperatieve Levensmiddelen-
groothandel “Nederlands 
Sperwerverbond” U.A. 
Bestuur
drs. H.H. van Velzen, voorzitter 
drs. J. de Boer
A.M.R. de Bruijn
H.J. Postma 
A.P. van Reijen
C.W. Trommel 
K.C. Vermeulen
 
 

 
  

B.V. Sperwer Holding
Raad van Commissarissen
drs. J. de Boer, voorzitter 
K.L. van den Doel
mr. R. ter Haar
drs. A.E. Koehoorn
E. Koot
P.L.J.M. Verbeeten
Ba E.V.M. Werger 

Directie
drs. J. Ferwerda

Structuur Sperwer Groep

BESTUUR, RAAD VAN COMMISSARISSEN, DIRECTIE

Leden-ondernemers

Coöperatieve Levensmiddelengroothandel
‘Nederlands Sperwerverbond’ U.A.

B.V. Sperwer Holding

PLUS Holding B.V. B.V. Sperwer Assurantiën

Spar Holding B.V.
45%

PLUS Retail B.V.

PLUS Financiering B.V.

PLUS Vastgoed B.V.

PLUS Holding B.V. en 
dochtermaatschappijen
drs. J. Ferwerda, Algemeen Directeur
drs. M.C.G. Iacono RA, Financieel Directeur
L. Lantinga, Directeur Vastgoed
drs. E.C.J. Leebeek, Commercieel Directeur
Y.E. Smit, Directeur Winkelorganisatie
ing. R.J.H. Versleijen, Directeur Logsitiek

B.V. Sperwer Assurantiën
drs. J. Ferwerda   
P.J.J. Bevers
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Belangrijke cijfers
(bedragen x € 1.000)

Resultaten 2011 2010 2009* 2008 2007**

netto groepsomzet  1.535.059 1.481.706 1.473.867 1.425.896 1.574.759

stijging t.o.v. voorgaand jaar in %  3,6 0,5 3,4 9,5- 19,1

resultaat voor bonussen en belastingen  36.213 25.385 37.458 42.123 40.268

in % van de groepsomzet  2,4 1,7 2,5 3,0 2,6

bonussen  25.114 25.082 25.137 24.637 22.479

in % van de groepsomzet  1,6 1,7 1,7 1,7 1,4

nettowinst  11.312 3.542 12.095 15.353 22.987

nettowinst in % gemiddeld eigen vermogen  5,7 1,9 6,7 9,1 15,8

Vermogen

eigen vermogen  202.425  191.113 187.571 175.600 160.811

totaal vermogen  416.867  415.500 415.350 431.656 400.093

eigen vermogen in % totaal vermogen  48,6  46,0 45,2 40,7 40,2

Kasstroom en investeringen 

kasstroom uit operationele activiteiten  73.100  49.207 16.530 34.183 31.645

investeringen (netto)  34.309  34.744 11.508 23.579 15.200-

afschrijvingen en amortisatie  39.185  30.242 22.862 20.856 23.769

PLUS winkels

aantal winkels (ultimo)  259 267 268 274 278

aantal m2 verkoopvloeroppervlakte  245.817 249.770 246.758 250.069 252.959

Aantal medewerk(st)ers met dienstverband

(fte) gemiddeld (excl. filialen)  770 795 821 824 795

* 53 weken
** Vanaf 7 oktober 2007 worden de fi nanciële gegevens 
van Spar Holding B.V. niet langer in de geconsolideerde fi nan-
ciële gegevens van de Sperwer Groep opgenomen.
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INLEIDING
Buiten winnen is binnen beginnen. PLUS
heeft in 2011 consistent de in 2009
ingeslagen weg vervolgd. Onderscheidend 
in de markt, werkend op basis van een 
eenduidige ondernemersvisie en maximaal 
inhoud gevend aan onze merkwaarden. 
Met dat solide fundament – organisatie, 
visie, strategie – konden we samen met de 
216 ondernemers werken aan het verder 
verbeteren van de service naar klanten, 
aan zichtbaarheid, aan optimalisatie van de 
interne kwaliteit en aan de uitrol van het 
nieuwe formuleconcept.
Ondanks het feit dat de koopkracht 
nauwelijks stijgt, legt deze koers PLUS geen 
windeieren. De autonome omzetgroei in 2011 
bedroeg 3,1 procent, waarmee we bijna
op het niveau van de markt (3,5 procent) 
uitkomen. Ook buiten het financiële 
speelveld behaalde PLUS indrukwekkende 
scores in 2011: de naamsbekendheid is fors 
toegenomen, de klanttevredenheid is verder 
gestegen en er zijn nominaties en prijzen op 
het gebied van presentatie, winkelformule 
en duurzaam ondernemen binnengehaald. 
Kortom: uit verschillende richtingen krijgen 
we de bevestiging dat de ingeslagen weg de 
juiste is en dat onze merkwaarden ons perfect 
passen.

PLUS in 2011: van 
binnen naar buiten

VERSLAG VAN DE DIRECTIE
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STRATEGIE

PLUS wil zoals gezegd de beste servicesupermarkt van Nederland zijn. Die ambi-
tie waarmaken is lastig in een context van hevige concurrentie. Niettemin blijkt 
de gekozen strategie met de merkwaarden Kwaliteit, Aandacht, Lokaal en 
Verantwoord als leidraad inderdaad het handvat te bieden om grote stappen te 
zetten. Hoewel de consument gevoelig is voor scherpe prijzen – een traject 
waarin PLUS zich evenmin onbetuigd laat – is in 2011 eens te meer duidelijk 
geworden dat service en kwaliteit, en in toenemende mate duurzaamheid en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, minstens zo belangrijk zijn voor consu-
menten. Juist op die aspecten scoort PLUS bovengemiddeld.
Vandaar dat onze strategie onverminderd inzet op het creëren en zichtbaar 
maken van ons commerciële onderscheid, en dus op het laden en etaleren van 
de merkwaarden. Wat daarbij van onschatbare waarde is, is het feit dat PLUS een 
organisatie van ondernemers is. De voeling met de klant is maximaal, de onder-
nemer kan als geen ander lokaal kansen en bedreigingen signaleren en daarnaar 
handelen. Tegelijkertijd weet diezelfde ondernemer zich gesteund door een 
service organisatie voor de noodzakelijke organisatorische, commerciële en 
 operationele slagkracht.

COMMERCIE

De in 2009 geformuleerde strategie en het strategiekompas als meetinstrument 
doen hun werk. Over het algemeen is te zien dat we aardig op koers liggen ten 
opzichte van het begin, de nulmeting in 2009. Op bijna alle factoren schuiven we 
in rapportcijfer of ranking op naar de gewenste posities. Dat betekent geenszins 
dat PLUS nu op haar lauweren kan gaan rusten. In 2011 is hard gewerkt om de 
vernieuwing verder vorm te geven en stevig te verankeren in de winkels, in het 
assortiment, in de communicatie en in de servicegerichtheid. Op vier speerpun-
ten in het commerciële beleid is in 2011 de focus gelegd: assortiment, formule-
ontwikkeling, merk en communicatie en prijsperceptie.

Assortiment
Voor de consument is het assortiment één van de belangrijkste factoren in de 
keuze voor een supermarkt. Ook in het aanbod van PLUS komen de merk-
waarden samen: kwalitatief uitstekende producten, zoveel mogelijk afkomstig 
uit de eigen streek, verantwoord en met aandacht geproduceerd. Om het bijzon-
dere van het assortiment onder de aandacht te brengen is de PLUS Proef Truck 
 geïntroduceerd: een mobiele proeverij die markten, braderieën, winkelcentra en 
evenementen afrijdt om consumenten kennis te laten maken met producten die 
exclusief bij PLUS verkrijgbaar zijn (GIJS, Bio+ en premium huismerk PLUS 
appétit).

In 2011 is ons assortiment sterk uitgebreid en verbeterd. Een reeks lekkere, bij-
zondere en onderscheidende producten heeft een nieuw label gekregen: ‘Hier 
komt u voor terug’. Het bevat bijna honderd producten die exclusief bij PLUS ver-
krijgbaar zijn, zoals de Angus Burger van Iers rundvlees, biologische huiswijn en 
een huisgemaakte pizza. Het aantal GIJS-streekproducten is vergroot, de omzet 
binnen dit segment is met 65 procent gestegen. Er is een nieuwe ‘vleeslijn’ geïn-
troduceerd: Lekker mager & duurzamer, ontwikkeld in samenwerking met de 
stichting Natuur & Milieu. Een deel van dit vlees is vervangen door het plantaar-
dige ingrediënt rijstebloem. De productie ervan heeft een lagere impact op het 
milieu dan die van vlees. Hierdoor heeft ‘Lekker mager & duurzamer’ een lager 
energieverbruik, minder CO2-uitstoot en minder landgebruik tot gevolg en is 
daarmee duurzamer vlees. Verder brengt PLUS als enige supermarkt wild uit 
eigen land op de markt: Veluws Wild. Voor het verder verduurzamen van ons vis-
assortiment zijn we een samenwerking aangegaan met Stichting De Noordzee. 
Belangrijk element daarin is ook het verstrekken van informatie aan de klant 
over de vis. Op wijngebied heeft PLUS een naam hoog te houden. Daarom zijn we 10
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naast de al bestaande Basis Wijnopleiding, begonnen met een opleiding tot Wijn-
adviseur. In 2011 hebben hier 72 ondernemers en medewerkers van 47 PLUS 
supermarkten aan deelgenomen. In de verkoop van Fairtrade producten zijn in 
2011 grote vorderingen gemaakt: in totaal zijn bij PLUS nu gemiddeld 63 Fair-
trade producten verkrijgbaar (een stijging van 80 procent ten opzichte van 2010). 
Net zoals we in 2010 de keuze maakten om uitsluitend nog Fairtrade bananen te 
verkopen, geldt dat sinds 2011 ook voor ananas, haricots verts, peulen en sugar 
snaps. Ook alle thee van ons huismerk is 100 procent Fairtrade en we hebben 
twee Fairtrade huiswijnen toegevoegd aan het assortiment.

In 2011 zijn we begonnen met de Category Champions, een programma waarbij 
zeer nauw wordt samengewerkt met een geselecteerd aantal leveranciers. Per 
productcategorie wordt een fabrikant gekozen, om in samenwerking met PLUS 
Retail en de ondernemers de prestatie van de categorie te verbeteren. Momenteel 
werkt PLUS samen met dertig Champions. Het resultaat is kort na de introductie 
al merkbaar: in categorieën waar PLUS met een Champion werkt, stijgen de 
omzet en het rendement.

De koers die we in ons assortiment volgen – topkwaliteit, duurzaam, verant-
woord – krijgt veel waardering. PLUS is in 2011 door Milieudefensie uitgeroepen 
tot ‘Beste biologische supermarkt’ (voor de zesde keer op rij). Met gemiddeld 240 
biologische producten per winkel scoren we veel hoger dan het landelijk gemid-
delde (116 artikelen). PLUS is in 2011 uitgeroepen tot ‘Beste Wijnsupermarkt van 
Nederland’ (Wijn Imago Rapport 2011, gebaseerd op onderzoek van GfK). Ook uit 
onverwachte hoek komt waardering voor de PLUS koers: Arie van Doesburg, unit 
manager, heeft in de Duurzame Top 100 van dagblad Trouw een plaats gekregen 
vanwege zijn ijver om Fairtrade producten een prominente plaats in het assorti-
ment te geven (Trouw: ‘In de Nederlandse supermarktwereld is PLUS koploper.’). 
Last but not least won PLUS in 2011 de NIMA AWARD Duurzaam Onder nemen. 
Volgens de jury creëert PLUS ‘heel erg veel waarde rondom duurzaam 
ondernemen’. 

Formuleontwikkeling
Het formuleconcept ‘PLUS nieuwe generatie’ vormt een belangrijke stap op weg 
naar verder onderscheid en vergroten van de servicegerichtheid van de formule. 
Met de nieuwe formule wil PLUS het doen van de dagelijkse boodschappen voor 
haar klanten makkelijker maken door een overzichtelijke winkelindeling en een 
logische en zichtbare presentatie van het assortiment. Ook is het assortiment uit-
gebreid met vooral vers- en ambachtelijke producten. Het maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen komt tot uiting in koelingen die zijn afgedekt, het gebruik 
van duurzame LED-verlichting, recyclebare draagtassen én een uitgebreid assor-
timent biologische en Fairtrade producten.
In 2010 zijn tien winkels omgebouwd naar het nieuwe formuleconcept. In 2011 is 
een verdere stap gemaakt en inmiddels zijn 35 winkels ‘PLUS nieuwe generatie’. 
Het formule concept werkt: het trekt nieuwe klanten en inspireert bestaande 
klanten om meer te kopen. Klanten waarderen het nieuwe concept, zo blijkt uit 
de  consumentenonderzoeken die GfK en PLUS uitvoeren. Naast de goede rapport -
cijfers vertonen omzet én marge van de omgebouwde winkels een positieve 
ontwikkeling. 
Om het onderscheidend vermogen in alle winkels te vergroten zijn enkele 
 formule-elementen PLUS breed geïntroduceerd onder het motto ‘Het beste van 
PLUS’. In 2011 zijn de vers-sapmachine, de nieuwe bedrijfskleding, de Fairtrade 
bananen-display, het Wijn Top 5-meubel en de vleeswarenpresentatie voor elke 
ondernemer beschikbaar gesteld. Het levert de ondernemers én extra onder-
scheidend vermogen op én extra rendement. 
In 2011 is het hele versassortiment onder PLUS Huismerk voorzien van een 
nieuwe look & feel. Er wordt gebruikgemaakt van één herkenbaar design: een 
groene band, het klavertje en de naam PLUS in witte letters. Eén herkenbaar 
design voor alle PLUS Huismerk-verpakkingen vergroot de herkenbaarheid voor 
de consument. Ook staat er op de verpakking en het etiket aanvullende 11
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informatie waarmee we de klant meer service bieden. In 2012 gaan we in rap 
tempo door met het restylen van de andere producten onder het PLUS Huismerk. 

Merk en communicatie
PLUS is een sterk merk. Eind 2010 verscheen de nieuwe campagne ‘PLUS geeft 
meer’ met Daantje, Daphne, Bianca en Edgar voor het eerst op televisie. In 2011 
is die aanpak met kracht voortgezet in diverse media. Het leverde ons niet alleen 
drie nominaties voor de publieksprijs ‘Ster Gouden Loeki’ op (voor de commer-
cials ‘Troetels’, ‘Duurzaam’ en ‘Eredivisie Clubmunten’), maar vooral ook waar-
dering van klanten. In 2011 is, mede dankzij de consistent doorgevoerde 
campagne, de spontane naamsbekendheid van PLUS gestegen met 10 procent-
punten. Naast de succesvolle televisiecampagne is stevig ingezet op radio-
commercials. Ook op andere fronten is gewerkt aan het vergroten van naams-
bekendheid en zichtbaarheid.  

Daarnaast is de website plus.nl vernieuwd en verbeterd: consumenten én de 
ondernemers staan centraal in de nieuwe opzet. De bedoeling is klanten ook 
online te helpen en te inspireren; de klant kan de lokale PLUS supermarkt vin-
den, recepten zoeken of toevoegen, aanbiedingen of ingrediënten op een bood-
schappenlijstje plaatsen en bijvoorbeeld online door de folder bladeren. In 
december stond de site volledig in het teken van kerst. Duizenden consumenten 
hebben de speciale kerstwebsite bezocht. Naast informatie over ons feestdagen-
assortiment, het Winterfeestboek en de landelijke proeverijavond op 15 decem-
ber, was het mogelijk om kerstproducten online te bestellen. Van deze service 
hebben enorm veel klanten gebruikgemaakt. 

In 2011 zijn succesvolle spaar- en loyaliteitscampagnes gevoerd: Troetels, 
Spiegelau-glazen, Disco’s en Pyrex-ovenschalen. In 2011 hebben we een contract 
met Eredivisie CV gesloten, dat loopt tot en met seizoen 2013/2014. PLUS had 
eerder een overeenkomst met Eredivisie CV en dat leverde ons toen veel good-
will van klanten en mooie inhaakacties op. PLUS is van plan de verworven 
 rechten in aansprekende acties te vertalen. De aftrap van deze meerjarige 
 verbintenis vond in de tweede helft van 2011 plaats in de vorm van Eredivisie 
Clubmunten. 

Belangrijk aspect van de verbetering van de zichtbaarheid is het eenduidig com-
municeren in en om de winkel. In 2011 heeft operatie ‘Eenduidige winkel-
communicatie’ de instore communicatie en uitwerking van actiemateriaal en 
loyaliteitsacties voor alle PLUS supermarkten gelijkgetrokken. Bovendien is er 
via de afdeling Lokale Marketing extra ondersteuning voor de ondernemer, 
 bijvoorbeeld bij de lokale invulling van loyaliteitscampagnes. Dat levert meer 
efficiency op, het verbetert de introductie van nieuwe producten, en het belang-
rijkste: we communiceren eenduidig naar consumenten.

Prijsperceptie
In de perceptie van het prijsniveau van PLUS valt bij consumenten nog terrein te 
winnen. Daarin heeft PLUS in 2011 veel energie gestopt. We sturen scherp op 
prijs. Met succes, want het prijsniveau is nu vergelijkbaar met dat van de 
 marktleider (onderzoek Consumentenbond, oktober 2011). In 2011 hebben we 
 verschillende prijscampagnes gevoerd, zoals de Hollandse Prijsweken en de 
Aanvul weken, die ook breed in de media zijn gecommuniceerd. Daarnaast is 
PLUS als eerste supermarkt gekomen met een vaste korting op een geselecteerd 
aantal artikelen van het PLUS Huismerk: wie twee gelijke artikelen koopt, krijgt 
het tweede artikel voor de halve prijs. Deze aanpak is in het najaar voor tien 
artikel groepen van start gegaan. 
Uit onze metingen in het kader van het strategiekompas blijkt dat wij op prijzen 
van de artikelen stabiel blijven scoren. Metingen van het GfK laten zelfs zien dat 
we de prijsperceptie verbeteren.

12
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WINKELORGANISATIE

Grote vorderingen zijn gemaakt in het ondersteunen van ondernemers bij het 
versterken van de servicegerichtheid, het verbeteren van de (basis)kwaliteit en 
het verder terugbrengen van het investeringsniveau. Belangrijk daarin was de 
‘PLUS Factor’, het inspiratieprogramma voor ondernemers, kader en medewer-
kers, gericht op de merkwaarde Aandacht en dan specifiek klantgerichtheid. 
Onderzoek van GfK op de winkelvloer toont aan dat dit werkt: de servicegericht-
heid van het personeel krijgt volgens het GfK Kerstrapport een 7,8 van de klant 
(7,6 in 2010). Net als in 2010 heeft het kwaliteitsprogramma IMPULS ook in 2011 
veel aandacht gekregen, met name op het gebied van voedselveiligheid. De nor-
men zijn aangescherpt en in lijn gebracht met de nieuwe hygiënecode. Daarnaast 
zijn we, naast het eerder geïntroduceerde gehaktcertificaat, in 2011 overgegaan 
tot de introductie van het rosbiefcertificaat, waarmee ook daar aantoonbaar 
wordt gewerkt aan topkwaliteit. 
Naast deze op de winkel gerichte activiteiten heeft PLUS veel gedaan aan het ver-
hogen van het kennisniveau van medewerkers op de winkelvloer. Ruim 7.000 
medewerkers hebben in 2011 via de afdeling Opleidingen een cursus of training 
gevolgd. 
Ook zijn we in 2011, in navolging op 2010, onverminderd doorgegaan met het 
lokaliseren en proactief oplossen van risicobedrijven, al dan niet met financiële 
ondersteuning. In die gevallen waarin vestigingspunten noodzakelijkerwijs als 
filiaal moesten worden geëxploiteerd, is verder gewerkt aan het structureel 
oplossen hiervan. In gevallen waarin onvoldoende perspectief lag voor de loca-
ties is overgegaan tot het saneren van dit deel van het winkelbestand. 

Terug van weggeweest: de verkiezing van de ‘Beste PLUS van Nederland’. De 
supermarkten zijn vier keer onaangekondigd bezocht door onafhankelijke 
 controleurs en getoetst op criteria als presentatie, organisatie, hygiëne en klan-
tencontact. De tien finalisten zijn bezocht door een consumenten- en vak/
fabrikant-jury. De ‘Beste PLUS 2011’ is PLUS Ton Henst uit Best (zie ook pagina’s 
28 en 29). Ook in de landelijke verkiezing van de beste supermarkt van Neder-
land is PLUS goed vertegenwoordigd. Maar liefst vier PLUS supermarkten zijn 
uitgeroepen tot provinciewinnaar. Dit zijn PLUS Benders uit Venlo (Limburg), 
PLUS Ton Henst uit Best (Noord-Brabant), PLUS Huls Van den Nieuwboer uit 
Borne (Overijssel) en PLUS Lohman uit Breskens (Zeeland). Daarnaast heeft 
PLUS Rijsemus uit Asten (Noord-Brabant) een wildcard ontvangen van de jury. 
De vijf PLUS finalisten strijden met de overige winnaars om de titel ‘Supermarkt 
van het Jaar 2012’.

De drie regio’s
PLUS heeft een begeleidingsdienst voor de ondersteuning van de ondernemers. 
Verdeeld over drie regio’s, worden de winkels ondersteund bij de bedrijfsvoering, 
bij het optimaliseren van rendementen en bij de doorvertaling van de PLUS for-
mule naar de consument. Gelijktijdig worden via de begeleidingsdienst de finan-
ciële risico’s die gepaard gaan met de winkelexploitaties beheerd. Als gevolg van 
de afronding van winkelautomatiseringstrajecten is de begeleiding in 2011 
nadrukkelijk gekanteld van beheersmatig achter de schermen naar commercieel 
gedreven op de winkelvloer. Daarnaast is een aantal ondersteunende diensten 
gecentraliseerd en worden deze specialistisch aangeboden aan ondernemers. 
Het aantal begeleidingsteams is daarmee in 2011 verder teruggebracht naar 
dertien.

VASTGOED

Gezien het strategische belang van de vastgoedportefeuille van PLUS en de 
lange termijninvesteringen en -verplichtingen die ermee gemoeid zijn, is in 2011 
besloten een Directeur Vastgoed te benoemen. Zijn taken zijn initiërend en faci-
literend voor de ondernemer: het optimaliseren van bestaande winkels door 
middel van uitbreiding, verbeteren van de infrastructuur, mogelijke relocatie en 13

Sperwergroep 2011 tekst.indd   13 24-02-12   17:04Sperwergroep 2011 tekst.indd   12 24-02-12   17:04



acquisitie van nieuwe vestigingspunten. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor 
het commercieel en technisch beheer van onze vastgoedportefeuille. Circa 25 
procent van het door PLUS en de ondernemers gebruikte vastgoed – zestig win-
kels en de distributiecentra – is eigendom van de Coöperatie. 

Vastgoed (de winkelpanden) is één van de basisuitgangspunten voor de operatie. 
PLUS is nadrukkelijk bezig met het vinden en behouden van vastgoed dat past bij 
de wensen van de ondernemers en de behoeften van hun klanten. De grootste 
uitdaging is het kwalitatief verbeteren en op niveau houden van de bestaande 
voorraad, ongeacht of dit gehuurd of in eigendom is. Nederland zit ongeveer vol 
met supermarkten. Ook in de nieuwe Vinex-uitbreidingswijken in Nederland zijn 
de winkelvoorzieningen inmiddels gerealiseerd of vergeven, zodat nieuwbouw 
nog maar zelden plaatsvindt. Het komt nu aan op het uitbreiden en/of verbete-
ren van vastgoed. Soms kan dat binnen een stedelijk herontwikkelingsproject, 
soms is dit een ‘stand alone-actie’ van PLUS. De malaise in de vastgoedmarkt 
heeft echter ook impact op de snelheid waarmee we dergelijke nieuwbouwpro-
jecten kunnen aanpakken. Herontwikkelingen zetten vaak in op gecombineerde 
trajecten winkels en woningen, maar door de stagnatie in de woningmarkt duurt 
het lang voordat voldoende woningen zijn verkocht om een project te kunnen 
beginnen. Deze ontwikkelingen hebben in 2011 geleid tot een afwaardering van 
€ 11,1 miljoen (in 2010 € 4,6 miljoen) van projecten in ontwikkeling. De ontwik-
kelingen in de vastgoedmarkt leiden tot het faseren van projecten, om de uitrol 
van de nieuwe generatie PLUS supermarkten niet te veel af te remmen. Daarvoor 
is namelijk schaalvergroting wenselijk, terwijl die extra vierkante meters lastig 
te vinden zijn of niet snel genoeg loskomen. Niettemin hebben we in 2011 onge-
veer 11.000 m2 bvo aan de winkelportefeuille kunnen toevoegen (uitbreidingen, 
relocatie en nieuwe vestigingspunten). Dit ondanks de sluiting van een aantal 
vestigingspunten met onvoldoende perspectief voor de toekomst.

LOGISTIEK EN DISTRIBUTIE

2011 was voor de afdeling Logistiek het jaar van de interne kwaliteit. Terwijl we 
al vruchten konden plukken van de in 2009/2010 uitgevoerde herstructurering 
en interne verbetering van de distributiecentra, is het afgelopen jaar gewerkt aan 
een verdere optimalisatie. De focus op controleerbare, foutloze en tijdige leve-
ring heeft de performance van de distributiecentra aanzienlijk verbeterd. We 
maken nog maar één fout per 1.000 colli. De uiteindelijke winnaars van deze ver-
beteringen zijn onze klanten, die minder misgrijpen. 

Het afgelopen jaar is ook de efficiency van het transport naar en van de winkels 
verbeterd. Het nieuwe Bestel en Aflever Schema is ingevoerd. De re-routing 
leverde direct CO2-besparing en dus ook een kostenbesparing op, omdat minder 
kilometers gemaakt worden. Bij de invoering is kostenbesparing echter niet de 
eerste overweging geweest, maar wel de dienstverlening. Onze filosofie is: eerst 
de kwaliteit verbeteren, dan kosten verlagen. Deze omvangrijke re-routing – 
gecombineerd met de eerder gerealiseerde verbeteringen in de distributiecentra 
zoals family grouping, labelling en voicepicking – brengt PLUS dicht bij het opti-
mum. Een mooie illustratie daarvan is de winst van het distributiecentrum in 
Haaksbergen tijdens het NK Speed Docking 2011. Medewerkers van het distribu-
tiecentrum wisten als snelste van de 150 deelnemende distributiecentra de 
vrachtwagens te lossen.

In 2010 heeft PLUS zich gecommitteerd aan het in vijf jaar tijd met 20 procent 
verminderen van de CO2-uitstoot. Dat proces loopt op schema. Daarbij proberen 
we meer ketenpartners te betrekken. Het afgelopen jaar heeft PLUS een Dual-
Fuel vrachtwagen aangeschaft om te experimenteren met dit minder milieuver-
vuilende én goedkopere transport. Bovendien haalt PLUS steeds vaker goederen 
op bij leveranciers, om te voorkomen dat vrachtwagens leeg terugrijden. Lege 
kilometers vinden sowieso steeds minder plaats, omdat we ook efficiënter met 14
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retourlogistiek omgaan. Mooi voorbeeld uit 2011 is de vers-sapactie in de win-
kels: niet alleen de sinaasappelen zijn aan de winkels geleverd, de schillen – 
grondstof voor biobrandstof – zijn ook weer opgehaald om de ondernemer daar 
maximaal in te ‘ontzorgen’. Bij elkaar ging het om 350 ton afval. 
In 2011 is veel zorg besteed aan training en opleiding van chauffeurs (schadepre-
ventie, zuinig rijden, veiligheid) en medewerkers van de distributiecentra. Met 
het Da Vinci College in Dordrecht werken we samen aan het vormgeven van 
logistieke opleidingen. We geven praktijkles op basisscholen met onze vrachtwa-
gens om kinderen bewust te maken van de dode hoek van deze voertuigen. 
Daarnaast is een programma van start gegaan dat regelt dat leidinggevenden van 
de distributiecentra meelopen in PLUS supermarkten om de dienstverlening ver-
der te kunnen verbeteren. Bij de winkels hebben we de laad/los-situatie onder-
zocht om ook daarin verbeteringen te kunnen aanbrengen. Het geeft eens te 
meer aan dat het proces van ketenomkering – denken vanuit de behoefte van de 
winkel – zijn beslag heeft gekregen en verder kan worden uitgebouwd in 2012 om 
ook de randvoorwaarden te creëren om de beste servicesupermarkt te zijn.

MANAGEMENT SERVICES

Aan- en verkoop
De afdeling Aan- en Verkoop houdt zich bezig met de aan- en verkoop van win-
kels aan ondernemers. In 2011 zijn twintig PLUS supermarkten aangekocht van 
een zelfstandig ondernemer en zijn twee nieuwe vestigingen (exclusief reloca-
ties) als PLUS geopend. Om uiteenlopende redenen zijn niet alle aangekochte 
supermarkten en nieuw geopende vestigingen direct aan een (kandidaat-)PLUS 
ondernemer verkocht. Hierdoor is in 2011 het aantal supermarkten dat tijdelijk 
als filiaal wordt geëxploiteerd toegenomen. De verwachting is dat in 2012 het 
aantal filialen ten opzichte van 2011 fors zal afnemen. Organisatorisch is de 
afdeling Aan- en Verkoop met ingang van 2012 verplaatst van Management 
Services naar Winkelorganisatie. De activiteiten op het gebied van detailhandels-
financieringen, die in het verleden onderdeel uitmaakten van de afdeling Aan- 
en Verkoop, zijn in 2011 ondergebracht bij de afdeling Groupcontrol en blijven 
daarmee onderdeel van Management Services.

ICT
Op het gebied van ICT is een aantal projecten opgeleverd. Het zijn nieuwe 
 projecten en projecten in het kader van het verzilveren van investeringen van 
voorgaande jaren. De belangrijkste projecten zijn het uitrollen van de nieuwe 
website plus.nl, het implementeren van grote updates van onder meer de kassa-
software en de ERP-omgeving, en de start van vernieuwing van centrale soft-
ware en werkplekken.
Daarnaast zijn grote stappen gemaakt met de nieuwe centrale Business 
Intelligence (CIS)-omgeving. Hiermee wordt het mogelijk vanuit één punt 
 meerdere disciplines (onder andere Commercie, Winkelorganisatie en 
Logistiek) te voorzien van management- en KPI-rapportages. Verder is het 
change management-proces binnen ICT volledig geïmplementeerd.

Voor 2012 ligt de nadruk op het verbeteren en uitbreiden van de centrale 
 infrastructuur (systemen, opslag en back-up) en het verder benutten van onze 
centrale backofficeapplicatie voor de winkels (G&A).

Finance
In 2011 heeft een herfinanciering plaatsgevonden waarbij de bestaande krediet-
faciliteiten van de Sperwer Groep zijn verbeterd, geactualiseerd en verlengd. 
Daarnaast zijn de activiteiten van de Sperwer Groep op het gebied van de detail-
handelsfinancieringen in 2011 eveneens ondergebracht bij Groupcontrol. Voor de 
financiering van de bij de Sperwer Groep aangesloten ondernemers worden met 
een drietal banken overkoepelende arrangementen afgesloten. Eén hiervan is in 
2011 vernieuwd en verlengd. De twee andere arrangementen zullen in 2012 wor-
den vernieuwd.

15
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ORGANISATIE EN MEDEWERKERS

De focus van PLUS is in 2011 nog nadrukkelijker komen te liggen op het verster-
ken van de commerciële prestatie en het servicen van de ondernemers. Dat 
 betekent: werken vanuit de behoeften van de consument en de ondernemers, 
proactief in plaats van reactief. Dat heeft er in de afgelopen jaren onder meer toe 
geleid dat specialistische afdelingen zijn ontstaan, zoals: Winkel Applicatie 
Beheer, Personeel en Organisatie, Winkelorganisatie. Bovendien is de afdeling 
Merk & Communicatie versterkt, om aan de zichtbaarheid van onze organisatie 
te kunnen werken.

We hebben in 2011 met de ondernemers, de serviceorganisatie, de drie regio’s en 
de distributiecentra feestelijk afscheid genomen van Wim Timmermans 
(Directeur Operations) en Sjaak de Korte (Commercieel Directeur). Dit heeft in 
2010 geleid tot een herschikking binnen de Directie, waarbij Yvo Smit is 
benoemd tot Directeur Winkelorganisatie en Rowell Versleijen tot Directeur 
Logistiek. Per 1 september 2011 is de Directie versterkt met Luuk Lantinga als 
Directeur Vastgoed. 
Op het gebied van medezeggenschap is in 2011 over veel onderwerpen construc-
tief overleg geweest. Wij zijn de Ondernemingsraad hiervoor zeer erkentelijk. 
Gezamenlijk streven we naar modernisering en professionalisering van de 
medezeggenschap.

RISICOBEHEERSING 

Algemeen
De Sperwer Groep opereert in de markt van de foodretail. Deze markt kenmerkt 
zich door een sterke concurrentie waarbij er sprake is van een aanhoudende 
neerwaartse druk op de consumentenprijzen. Binnen de detailhandel vertaalt 
zich dit in een neerwaartse druk op de marges en resultaten. Dit moet onder 
meer worden opgevangen door efficiencyverbeteringen. Daarnaast worden, om 
de resultaten van de ondernemers op peil te houden, niet alle kostenverhogingen 
door de Sperwer Groep doorbelast. Om dit te kunnen opvangen is de Sperwer 
Groep op haar beurt ook voortdurend gericht op mogelijkheden tot efficiency-
verbetering. Vanuit de coöperatieve gedachte van de Sperwer Groep is het beleid 
primair gericht op de rentabiliteit en ondersteuning van de aangesloten onder-
nemers en kent de Sperwer Groep geen expliciete rendementsdoelstelling. Het 
streven is gericht op een redelijk rendement op het geïnvesteerde kapitaal om de 
continuïteit van de operatie te waarborgen.

Andere kenmerken van de foodretailmarkt zijn een beperkte conjunctuurgevoe-
ligheid en verhoogde eisen aan de voedselveiligheid. Ten aanzien van de voedsel-
veiligheid voldoet de Sperwer Groep aan alle wettelijk gestelde eisen voor de 
traceerbaarheid van producten en de voorziening van productinformatie. Dit 
onderwerp krijgt doorlopend aandacht, zowel in de distributiecentra als in onze 
winkels (onder meer als onderdeel van het kwaliteitsprogramma IMPULS). In 
2011 is in dit verband veel aandacht besteed aan verbeteringen van kwaliteit, 
hygiëne en veiligheid in de winkels. De normen zijn aangescherpt en in lijn 
gebracht met de nieuwe hygiënecode. Ook zijn door PLUS certificaten ingevoerd 
voor de behandeling van gehakt en rosbief in de winkels.

De getroffen risicomaatregelen zijn gericht op het verminderen en beheersen 
van de risico’s dat de ondernemingsdoelstellingen niet worden gehaald, het vol-
doen aan diverse wet- en regelgeving en het beheersen van specifieke risico’s 
zoals het kredietrisico, valuta- en renterisico en het liquiditeitsrisico. 

Organisatie van risicobeheersing
De Directie is eindverantwoordelijk voor het beheersen van risico’s, het voldoen 
aan wet- en regelgeving en de betrouwbaarheid van de in- en externe (financiële) 16
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rapportages. Risicobeheersing is een integraal onderdeel van de dagelijkse pro-
cessen, waarbij de afdelingen primair verantwoordelijk zijn voor de administra-
tieve organisatie en interne controle. Daarnaast kent de organisatie de functie 
internal auditor.
In 2011 zijn diverse initiatieven genomen om de interne beheersing naar een 
hoger niveau te brengen, onder meer op het gebied van de periodieke manage-
mentrapportages, administratieve organisatie en de informatie- en communica-
tietechnologie (ICT). Daarnaast heeft in 2011 een herstructurering van de 
finance-functie plaatsgevonden met als doel een betere en directere ondersteu-
ning van de bedrijfsprocessen.
Een andere maatregel ter beperking en beheersing van risico’s is het bestaan van 
een centrale investeringscommissie. Deze multidisciplinair samengestelde com-
missie toetst vooraf alle belangrijke voorstellen tot investeringen.
Daarnaast worden de controlesystemen voor de financiële processen zoals 
gebruikelijk getoetst door de externe accountant in het kader van de controle op 
de jaarrekening. De uitkomsten daarvan worden met de Directie en de Raad van 
Commissarissen besproken. De door de accountant gerapporteerde risico’s en 
aanbevelingen worden systematisch opgevolgd. In aanvulling hierop sluit de 
Sperwer Groep verzekeringen af voor de gebruikelijke risico’s, waardoor de hier-
mee gepaard gaande financiële gevolgen zoveel mogelijk worden beperkt.
In 2011 zijn – in overleg met de Raad van Commissarissen – verdere stappen 
gezet om te komen tot een meer integraal risicomanagement. Doel is te komen 
tot een proactief risicomanagement dat vertrekt vanuit de doelstellingen van de 
Sperwer Groep en een vanuit het topmanagement gecoördineerde – de gehele 
organisatie omvattende – aanpak. 
De Sperwer Groep heeft een gedegen planning- en controlecyclus om de finan-
ciële resultaten te monitoren.

Kredietrisico
Het kredietrisico dat de Sperwer Groep loopt, is nauw verbonden met de finan-
ciële positie van de bij haar aangesloten ondernemers. Het kredietrisico beperkt 
zich niet alleen tot de openstaande handelsvorderingen, maar omvat ook de 
financiering van de aangesloten ondernemers. Daarnaast staat de Sperwer Groep 
veelal borg voor door banken aan ondernemers verstrekte financieringen. 
Hiertoe beschikt de Sperwer Groep over overkoepelende arrangementen met een 
aantal erkende financiële instellingen.
Tegenover de aan de bank te verstrekken zekerheden – veelal in de vorm van 
borgstellingen – staan door de ondernemers te verstrekken zekerheden aan de 
Sperwer Groep. Het totale kredietrisico wordt zoveel mogelijk beheerst door een 
intensieve monitoring van de financiële positie van de winkels. Ook worden de 
rentabiliteit en levensvatbaarheid van de winkels continu beoordeeld. In voorko-
mende gevallen worden onrendabele  vestigingspunten afgestoten.

Valuta- en renterisico
De Sperwer Groep kent geen valutarisico’s, en gezien de huidige balansstructuur 
en wijze van financiering slechts beperkte renterisico’s.

Liquiditeitsrisico
Door een continue monitoring van de toekomstige kredietbehoeften in relatie tot 
beschikbare kredietfaciliteiten wordt bewaakt dat er steeds ruimschoots vol-
doende liquiditeiten beschikbaar zijn, zodat de Sperwer Groep te allen tijde aan 
zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Doordat de Sperwer Groep geen valu-
tarisico’s kent en er sprake is van beperkte renterisico’s worden de (toekomstige) 
kas stromen uit dien hoofde ook niet of nauwelijks beïnvloed.

Informatiesystemen
De Sperwer Groep en de bij haar aangesloten ondernemers zijn in hoge mate 
afhankelijk van IT-systemen. Al onze IT-systemen zijn volledig gespiegeld neer-
gezet op twee locaties. Zo zijn wij verzekerd van de continuïteit van onze 
 centrale systemen in geval van uitval en/of storing van één van deze systemen. 17
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In 2011 is specifiek aandacht besteed aan de technische beveiliging van centrale 
systemen en aan verdere uitwerking van informatiebeveiliging. Veel van de in 
2011 ontplooide initia tieven worden in 2012 afgerond.

DE SPAR ORGANISATIE

Ontwikkelingen en resultaat
2011 stond voor Spar voor een groot deel in het teken van de nieuwbouw en de 
verhuizing naar Waalwijk. In fases werd het nieuwe distributiecentrum in 
gebruik genomen. Nadat eerst het diepvriesgedeelte, vervolgens het vers maga-
zijn en ten slotte in juni het KW-magazijn in gebruik werden genomen, ging op 
1 juli ook het hoofdkantoor over van Zevenbergen naar het nieuwe, eigentijdse 
en transparante gebouw in Waalwijk. De hele overgang is buitengewoon soepel 
verlopen, de ondernemers hebben er niets of nauwelijks iets van gemerkt. De 
officiële opening en de twee open huis dagen voor medewerkers, ondernemers, 
buren en leveranciers zijn buitengewoon druk bezocht.
Niet alleen het nieuwe, efficiënte distributiecentrum in Waalwijk is volledig toe-
gerust voor de toekomst, maar het distributiecentrum in Alkmaar is er eveneens 
klaar voor. Ook hier heeft een verbouwing plaatsgevonden die het mogelijk 
maakt in 2012 te starten met de integratie van vlees, vis en kip in de keten.

Vanaf september 2011 zijn 50 nieuwe trailers in gebruik genomen. Deze nieuwe 
trailers, verdeeld in drie compartimenten die onderling op verschillende tempe-
raturen kunnen worden afgesteld, worden gekoeld met koolzuurgas (CO2), rijden 
zuiniger en zijn stiller. Via deze nieuwe vrachtwagens wordt jaarlijks 417 ton 
minder CO2 uitgestoten en wordt het dieselverbruik aanzienlijk verminderd 
(160.000 liter diesel per jaar minder).

Spar gaat daarnaast gestaag door op weg naar de doelstelling om dé buurtwinkel 
voor dagelijks gemak te worden waar consumenten dichtbij huis terecht kunnen 
voor niet alleen hun dagverse boodschappen, maar ook voor allerlei diensten 
waaronder de stomerij- en thuisbrengservice.
In 2011 zijn negen winkels van andere formules naar Spar omgebouwd. Daar-
naast is een aantal – wat kleinere – Spar winkels omgebouwd naar de – ook tot 
de Spar organisatie behorende – Attent formule. Attent groeide daarmee naar 
ruim 110 winkels.
In de Spar city stores wordt druk geëxperimenteerd met nieuwe modules. 
Inmiddels zijn er tien van deze winkels. Van de bestaande modules uit de city 
 stores zijn de eerste successen naar de reguliere Spar winkels gekopieerd, waar-
mee de city stores hun rol als innovatiewinkels waarmaken.

Op commercieel gebied werd onder andere de Garfield actie georganiseerd. 
Hierbij kon de klant bij de boodschappen sparen voor plaatjes van alle dieren in 
het regenwoud. Deze plaatjes konden worden geplakt in een bijbehorend educa-
tief verzamelalbum vol met informatie over de dieren. Deze actie was zo succes-
vol dat is besloten in 2012 dit actiemechanisme te herhalen. In 2012 kan worden 
gespaard voor een boek vol met plaatjes en wetenswaardigheden over de dieren 
in de oceaan.
Een groot gedeelte van de opbrengst van de Garfield actie komt ten goede aan 
een viertal goede doelen. In 2011 kon een cheque van € 10.000 worden uitgereikt 
aan Artis, Burgers Zoo, Diergaarde Blijdorp en Dierenpark Emmen.
Ter ondersteuning van de weekfolder en om aan het einde van de week meer 
consumenten te trekken, is in 2011 gestart met een grote advertentie in regio-
nale en lokale huis-aan-huis bladen. 

In 2011 bezochten meer dan 150 leerlingen de Spar Academie voor een cursus op 
MBO-niveau 2 en 70 cursisten ontvingen een diploma. Daarnaast is een eerste 
groep met een MBO-niveau 3 opleiding gestart en zijn er drie groepen onderne-
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 2011 2010 Toename 
in %

  In % van de           In % van de 
omzet 2011           omzet 2010

netto-omzet 1.535.059 1.481.706 3,6 100,0 100,0

bruto-omzetresultaat 142.923 132.133 8,2 9,3 8,9

verkoopkosten 57.111 58.097 -1,7 3,7 3,9

algemene beheerskosten 33.338 34.030 -2,0 2,2 2,3

kosten 90.449 92.127 -1,8 5,9 6,2

EBITA (voor bonus) 52.474 40.006 31,2 3,4 2,7

amortisatie immateriële vaste activa 17.287 15.752 9,7 1,1 1,1

bedrijfsresultaat voor bonussen 35.187 24.254 45,1 2,3 1,6

financiële baten en lasten 1.026 1.131 -9,3 0,1 0,1

resultaat voor bonussen en belastingen 36.213 25.385 42,7 2,4 1,7

bonussen 25.114 25.082 0,1 1,6 1,7

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 11.099 303  0,7 0,0

belastingen -3.090 -31  -0,2 0,0

resultaat deelneming 3.303 3.270  0,2 0,2

nettowinst 11.312 3.542  0,7 0,2

mers begonnen met een opleiding op MBO-niveau 4. De opleidingen zullen onge-
twijfeld meehelpen om het kwaliteitsniveau in de winkels te upgraden.

De groothandelsomzet groeide met een bescheiden 1,3 procent ten opzichte van 
het jaar ervoor. Na een aanvankelijk veelbelovend begin zakte de omzet in de 
tweede helft van het jaar enigszins in door met name het slechte weer in de 
zomer en de daardoor tegenvallende omzetten in de vakantiegebieden waar Spar 
sterk vertegenwoordigd is. 

FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN

Resultaten
De resultaten van de Sperwer Groep kunnen verkort als volgt worden weer-
gegeven (bedragen x € 1.000):

Enkele ontwikkelingen in de resultaten zijn:
•  De netto-omzet stijgt met 3,6% ondanks een daling van het aantal winkels van 

267 eind 2010 tot 259 eind 2011.
•   Het bruto-omzetresultaat laat een duidelijke stijging zien van 8,2% door de 

hogere omzet en door een stijging van de procentuele marge. De procentuele 
marge steeg van 8,9% over 2010 tot 9,3% over 2011 vooral door hogere 
leveranciersbijdragen.

•  De verkoopkosten dalen in 2011 per saldo met 1,7% ten opzichte van 2010. De 
verkoopkosten daalden door lagere lasten inzake het in 2010 gestarte onder-
steuningsprogramma voor winkels en het wegvallen van enkele incidentele 
lasten begrepen in de verkoopkosten over 2010. Hiertegenover staan hogere las-
ten inzake de verwerving en ontwikkeling van nieuwe vestigingspunten.

•  Vooral door een goede kostenbeheersing daalden de algemene beheerskosten 
met 2,0% ten opzichte van 2010.

•  De amortisatielasten immateriële vaste activa stegen met € 1,5 miljoen vooral 
door de amortisatie van investeringen in 2010 en 2011 in de binding van 
vestigings punten (leveringsrechten).19
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•  Het bedrijfsresultaat – voor bonussen – steeg per saldo met 45,1% van € 24,3 
miljoen over 2010 tot € 35,2 miljoen over 2011.

•  Over 2011 wordt evenals over 2010 een afnamebonus van 2,0% over de 
goederen omzet voorgesteld.

•  Onder het resultaat deelneming is verantwoord het 45%-belang in de resultaten 
van Spar Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen te Zevenbergen. Dit aan-
deel kwam in 2011 net als in 2010 uit op € 3,3 miljoen.

NETTO-OMZET

De netto-omzet steeg met 3,6% van € 1.481,7 miljoen over 2010 tot € 1.535,1 
 miljoen over 2011. De netto-omzet heeft vooral betrekking op de leveringen aan 
de winkels. De hoogte van deze goederenomzet is afhankelijk van de ontwik-
keling van de consumentenomzet van de PLUS supermarkten.

Consumentenomzet PLUS
De consumentenomzet van de PLUS supermarkten bedroeg over 2011 € 1.965,0 
miljoen tegenover € 1.910,0 miljoen over 2010, een stijging van 2,9%.

 

De autonome omzetgroei van de PLUS supermarkten kwam over 2011 uit op 3,1% 
en ligt daarmee iets achter op de landelijke groei van de consumentenomzet in 
2011 van 3,5% (gemeten door onderzoeksbureau Nielsen). 
Het aantal PLUS supermarkten daalde per saldo van 267 eind 2010 tot 259 eind 
2011. Er werden in 2011 tien onrendabele winkels gesloten, terwijl er twee 
nieuwe PLUS supermarkten werden geopend. Per saldo bleef hierdoor de 
 absolute omzetgroei van 2,9% licht achter bij de autonome omzetgroei.
Het marktaandeel is fractioneel gedaald van 5,97% ultimo 2010 tot 5,94% ultimo 
2011.

Netto-omzet Sperwer Groep
De stijging van de netto-omzet van de Sperwer Groep met 3,6% komt licht boven 
de stijging van de consumentenomzet van de PLUS supermarkten met 2,9% uit. 
Dit houdt vooral verband met een hoger aantal filialen in 2011 dan in 2010.
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De netto-omzet ontwikkelde zich als volgt:
 

Bruto-omzetresultaat
Het bruto-omzetresultaat steeg in 2011 met 8,2% van € 132,1 miljoen over 2010 
tot € 142,9 miljoen over 2011. De stijging van het bruto-omzetresultaat is vooral 
het gevolg van de hogere omzet en van hogere leveranciersbijdragen. De op-
brengst aan leveranciersbijdragen verbeterde door betere condities alsmede 
– eenmalig – met een bedrag van € 2,7 miljoen door een nauwkeuriger wijze van 
het bepalen van de leveranciersbijdragen. Van de bijzondere margebaten in 2011 
is aan de detailhandel een bedrag van € 3,3 miljoen doorgegeven in de vorm van 
een eenmalige uitkering, welk bedrag in mindering op de omzet en het bruto-
omzetresultaat is gebracht.

Onder de kostprijs van de omzet worden de direct toerekenbare kosten opgeno-
men welke in 2011 daalden ten opzichte van 2010 door efficiency verbeterings-
programma ś. De kostenbesparingen maakten het mogelijk de tarieven voor de 
logistieke dienstverlening aan de detailhandel met ingang van 2011 te verlagen. 

KOSTEN

Verkoopkosten
De verkoopkosten kwamen in 2011 uit op € 57,1 miljoen tegenover € 58,1 miljoen 
in 2010, een daling van 1,7%. In 2010 is veel aandacht besteed aan het versterken 
van het winkelbestand door extra ondersteuning van bestaande winkels en het 
afstoten van onrendabele winkels met onvoldoende commercieel perspectief. 
Het in 2010 ingezette ondersteuningsprogramma is vervolgd in 2011. De direct 
met het ondersteuningsprogramma samenhangende lasten zijn opgenomen 
onder de verkoopkosten en daalden in 2011 met € 3,2 miljoen ten opzichte van 
2010. Daarnaast daalde – mede door de getroffen ondersteuningsmaatregelen – 
de last aan voorzieningen op handelsvorderingen en verstrekte financieringen 
aan ondernemers met € 6,3 miljoen. Ook daalden de verkoopkosten door het 
wegvallen van enkele incidentele lasten. Tegenover deze dalingen van de ver-
koopkosten staat een bedrag van € 6,2 miljoen aan hogere lasten inzake duur-
zame waardevermindering van in ontwikkeling zijnde vestigingspunten. Deze 
duurzame waardevermindering houdt vooral verband met een in voorkomende 
gevallen lagere waardering van het onroerend goed. Dit met name door ontwik-
kelingen op de markt voor vastgoed en in een aantal gevallen door een wijziging 
van de bestemming van het betreffende onroerend goed. Ook stegen de verkoop-
kosten door hogere marketingkosten met € 2,1 miljoen.
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Algemene beheerskosten
De algemene beheerskosten daalden in 2011 met € 0,7 miljoen, ofwel met 2,0%, 
dit vooral door een goede beheersing van de kosten.

Amortisatie immateriële vaste activa
De amortisatielasten van immateriële vaste activa (goodwill, leveringsrechten en 
software) namen met € 1,5 miljoen toe van € 15,8 miljoen over 2010 tot € 17,3 
 miljoen over 2011. Deze stijging is het gevolg van investeringen in 2011 en 2010 
in leveringsrechten en (winkel)goodwill.

Bedrijfsresultaat
Uiteindelijk verbeterde het bedrijfsresultaat – voor bonussen – in 2011 ten 
opzichte van 2010 met € 10,9 miljoen tot € 35,2 miljoen. In procenten van de 
netto-omzet komt het bedrijfsresultaat in 2011 uit op 2,3% tegenover 1,6% in 
2010.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten kwamen in 2010 per saldo uit op een netto bate van 
€ 1,0 miljoen, een daling van € 0,1 miljoen ten opzichte van 2010. Hoewel de 
Sperwer Groep ultimo 2011 geen bankschuld meer kent, is de last aan bankrente 
in 2011 ongeveer gelijk aan 2010. De verlaging van de bankschuld werd vooral in 
het tweede halfjaar van 2011 gerealiseerd. 

Bonussen
De Directie van PLUS Retail B.V. stelt voor om over 2011 – evenals over 2010 – 
aan de PLUS ondernemers een afnamebonus van 2,0% van de goederenomzet uit 
te keren. Dit betekent over 2011 een uitkering van € 25,1 miljoen.

Belastingen
De belastingdruk – de verhouding tussen de vennootschapsbelasting en het 
resultaat voor belastingen – komt over 2011 uit op 27,8% tegenover 10,2% over 
2010. Het nominale tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt in 2011 25,0% 
tegenover 25,5% in 2010. In 2011 komt de belastingdruk boven het nominale 
tarief voor de vennootschapsbelasting uit vooral door de fiscaal niet aftrekbare 
afschrijving van goodwill.
De belastingdruk komt in 2010 uit onder het nominale tarief voor vennootschaps-
belasting door een eenmalige belastingbate van € 0,3 miljoen uit hoofde van cor-
recties over voorgaande jaren.
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Resultaat deelnemingen
Het 45%-aandeel in het niet geconsolideerde resultaat van Spar bedraagt in 2011, 
evenals in 2010, € 3,3 miljoen.

Nettowinst
Uiteindelijk steeg de nettowinst met € 7,8 miljoen van € 3,5 miljoen over 2010 tot 
€ 11,3 miljoen over 2011, in procenten van het gemiddeld eigen vermogen komt 
de nettowinst uit op 5,7% (v.j. 1,9%).

Kasstromen en financiering
•  Sterke stijging van de operationele kasstroom door met name hogere netto-

winst en een lager werkkapitaal.
•  Beschikbare middelen aangewend voor investeringen en voor aflossing van 

kortlopende bankschulden.
•  Volume aan investeringen in 2011 nagenoeg gelijk aan 2010.
•  Ultimo 2011 kent de Sperwer Groep geen schulden aan kredietinstellingen.
•  Verdergaande verbetering van de financiële positie.

Hieronder volgt een verkort overzicht van de kasstromen (bedragen x € 1.000):

De operationele kasstroom is in 2011 toegenomen met € 23,9 miljoen naar € 73,1 
miljoen. Hiervan wordt € 16,8 miljoen veroorzaakt door de hogere nettowinst, 
afschrijvingen en amortisatie.

Daarnaast is in 2011 sprake van een daling van het werkkapitaal en mutatie van 
voorzieningen met € 25,9 miljoen nadat het werkkapitaal en de voorzieningen in 
2010 al daalden met € 18,8 miljoen.
Het werkkapitaal daalde in 2011 met een bedrag van € 18,2 miljoen door een 
hogere schuld aan handels- en investeringscrediteuren. De schuld aan handels-
crediteuren steeg met € 17,0 miljoen vooral door verlenging van betalingstermij-
nen. De schuld aan investeringscrediteuren steeg met € 1,2 miljoen vooral door 
lopende verplichtingen met betrekking tot in ontwikkeling zijnde vestigingspun-
ten. Het werkkapitaal daalde in 2011 verder met een bedrag van € 4,9 miljoen 
door lagere vorderingen. Dit vooral door een daling van de handelsvorderingen 
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als gevolg van de uitvoering in 2011 van het in 2010 gestarte winkel onder steunings-
 programma. 

De investeringen bedroegen in 2011 per saldo € 34,3 miljoen tegenover € 34,7 
miljoen over 2010. Deze investeringen werden in 2011 geheel gefinancierd met 
uit de operationele kasstroom beschikbaar gekomen middelen.
In immateriële vaste activa werd in 2011 € 20,3 miljoen geïnvesteerd. Deze inves-
teringen hebben betrekking op de verwerving en het behoud van vestigings-
punten, goodwill betaald bij de verwerving van filialen en investeringen in 
winkelautomatiseringssystemen en overige software.
In materiële vaste activa werd in 2011 een bedrag van € 15,7 miljoen geïnves-
teerd. Dit heeft betrekking op de ontwikkeling van nieuwe vestigingspunten, de 
activa van verworven filialen, vervangingsinvesteringen in de distributiecentra 
en de aanschaf van computerapparatuur.
De financiële vaste activa daalden in 2011 met € 1,7 miljoen vooral door het per 
saldo aflossen van leningen door ondernemers.

Naast financiering van de investeringen werd de positieve kasstroom uit opera-
tionele activiteiten aangewend voor terugbetaling van de door ondernemers bij 
de vennootschap aangehouden waarborgsommen en spaartegoeden voor een 
bedrag van € 2,2 miljoen en aflossing van de bankschuld ultimo 2010 groot € 25,0 
 miljoen. Eind 2011 kent de Groep geen schulden aan kredietinstellingen en 
wordt er beschikt over een bedrag van € 13,9 miljoen aan liquide middelen.

Investeringen (in miljoenen €)
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Solvabiliteit 
De solvabiliteit – groepsvermogen in een percentage van het balanstotaal – steeg 
van 46,0% ultimo 2010 tot 48,6% ultimo 2011.
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PLUS heeft de ambitie om de beste servicesupermarkt van Nederland te zijn. Tot 
nu toe hebben we die berg met daadkracht beklommen, we zijn aangekomen bij 
het laatste stuk. Om dat laatste – en steilste – stuk met succes te kunnen afleg-
gen moeten we een uiterste krachtsinspanning leveren. Ik weet zeker dat we dat 
samen gaan klaarspelen. Lastig is wel de onzekere situatie die in de markt is 
 ontstaan door de consolidatieslag die eind 2011 heeft plaatsgevonden. PLUS is 
hierdoor wel gestegen van de zesde naar de vijfde plaats op de ranglijst van 
supermarktketens, maar het supermarktlandschap zal ook in 2012 nieuwe ont-
wikkelingen te zien en te verwerken krijgen. Aan de andere kant volgt PLUS al 
jaren met succes de eigen koers; daarvan laten we ons door overnames in de 
markt niet afleiden. Misschien biedt de situatie juist extra kansen om ons onder-
scheidend vermogen duidelijker voor het voetlicht te brengen. Ik ben ervan over-
tuigd dat er perspectief is én blijft voor de zelfstandige ondernemers in hun 
eigen marktgebied met de steun van de Coöperatie in hun rug. Want, in de woor-
den van Alan Kay (die een grote rol speelde bij de ontwikkeling van draagbare 
computers en ook initiatiefnemer is van de hulporganisatie One Laptop Per Child 
Association): ‘De toekomst kun je het best voorspellen als je er zelf vorm aan 
geeft.’

Feit is dat we in 2012 vol energie met de uitrol van het formuleconcept ‘PLUS 
nieuwe generatie’ verdergaan. De lat ligt hoog: we willen 45 à 60 winkels ombou-
wen. Tegelijkertijd mogen we absoluut niet verslappen bij het behoud van de 
basiskwaliteit in de winkel. De IMPULS-certificering zal dan ook onverminderd 
op de agenda staan. Datzelfde geldt voor het programma dat onze servicegericht-
heid op het hoogste niveau moet houden, de ‘PLUS Factor’. De vertaling hiervan 
in lokaal onderscheid zal in 2012 aandacht krijgen. Voor 2012 staat bovendien de 
introductie van een nieuw personeelsmanagement- en planningssysteem voor de 
winkels op de agenda om de efficiency op de winkelvloer verder te verbeteren.

In ons assortiment hebben we in 2011 veel vernieuwingen doorgevoerd. Ook in 
2012 zal dit met dezelfde intensiteit gaan gebeuren. De focus zal vooral liggen op 
vers, waar nog veel verbeteringen mogelijk zijn. Daarnaast gaan we door met de 
ingezette restyling van het PLUS Huismerk. Eind 2012 zijn niet alleen de verspro-
ducten, maar ook alle kruidenierswaren voorzien van een nieuwe, frisse uitstra-
ling. Daarnaast zullen we intensief blijven samenwerken met leveranciers, met 
name op het gebied van category management. De verwachting is dat ‘duurzaam’ 
en ‘verantwoord’ een grote rol blijven spelen in het koopgedrag van  consumen -
 ten. Dat komt goed uit, want hierin bekleedt PLUS niet alleen een  koppositie, 
maar willen we ook blijvend de toon zetten. Het zal nog eens extra bijdragen aan 
de versterking van het merk PLUS, ook een doelstelling voor 2012: ons onder-
scheidend vermogen nadrukkelijk blijven communiceren.

Voor ons vastgoed geldt de lijn die we ook in 2011 hebben gevolgd: de kwaliteit 
waarborgen. Soms betekent dat creatief omgaan met de beschikbare ruimte. Een 
andere keer zal het meer een kwestie van uitvoerig overleggen met gemeenten 
en omwonenden zijn. De centrale vraag daarbij is altijd (met onze merkwaarden 26
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Waar liggen onze 
kansen in 2012?

Sperwergroep 2011 tekst.indd   26 24-02-12   17:04



Lokaal en Verantwoord in het achterhoofd) is wat PLUS wil goed voor buurt, stad 
en gemeenschap?

Op het vlak van logistiek en distributie gaan we vooral kijken wat we ‘buiten’ 
kunnen winnen. Intern zit de kwaliteit – snel en foutloos – dicht bij het opti-
mum. In het transport en het afstemmen van volumes, vooral rondom acties en 
andere piekmomenten, kunnen we slagen maken. Samen met de ondernemers 
gaan we zoeken waar meer efficiencyverbeteringen en kostenbesparingen te 
 realiseren zijn. 

2012 is een cruciaal jaar voor de ondernemers en de serviceorganisatie. Ondanks 
het feit dat de groei in de markt gering is – veelal inflatiegedreven – en het ver-
trouwen van consumenten in de economie in de loop van 2011 verder is gedaald, 
zie ik kansen om onze ambities te realiseren. We hebben een ijzersterk merk, 
opgebouwd uit merkwaarden die werkelijk inhoud hebben. De lokale betrokken-
heid van de PLUS ondernemer is uniek, ons assortiment biedt veel wat een con-
sument elders niet vindt, onze naam op het gebied van duurzaamheid en 
verantwoord ondernemen is gevestigd en onze servicegerichtheid is onovertrof-
fen. In het huidige klimaat zijn consumenten blij als ze geen anonieme klanten 
meer zijn, maar zich welkom en herkend voelen in onze supermarkten. Ik weet 
dan ook zeker dat PLUS ondernemers en medewerkers dit vertrouwen in de toe-
komst met mij delen.

De Bilt, 22 februari 2012

drs. J. Ferwerda, Algemeen Directeur
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Best
‘Ja, we zijn de Beste PLUS van Nederland!’, stelt ondernemer Ton Henst uit 
Best blij vast. Hij won niet alleen de verkiezing ‘Beste PLUS van Nederland’, 
ook is hij de ‘Beste in Vers’. ‘Wat de prijs met het team doet, is haast niet 
te omschrijven: het is magisch.’

‘Naar mijn idee moet je niet willen dat 
iedereen alles kan. Kun je geen kassa 
draaien maar ben je wel goed in vakken 
vullen, dan zorgen we ervoor dat je de beste 
vulploegmedewerker wordt. Als iedereen 
plezier heeft in het werk, kost het minder 
energie om je te blijven verbeteren. Het 
is mijn rol om het beste in mensen naar 
boven te halen en ze de ruimte te geven hun 
specialisme te vergroten. Vervolgens maak ik 
een mix van alle typen medewerkers. Ik run 
de winkel sterk op gevoel.

De inrichting van mijn winkel is nog 
volgens de Ovaal-formule. Oud spul, kun je 
denken, maar ik ben er nog steeds blij mee. 
Overal waar je kijkt, heb je uitzicht op een 
versafdeling. Als ik in mijn winkel ben ervaar 
ik zelf al zo’n warme, gezellige sfeer dat ik 
wíst dat we hoge ogen zouden gooien. Zelfs 
klanten zijn trots op onze uitverkiezing.

Over alle versafdelingen gemeten heeft de 
jury ons als beste beoordeeld. Vooral op de 
ambachtelijke slagerijafdeling ben ik trots. 
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Dit succes is te danken aan Karin, mijn chef-
slager. Mensen komen voor haar naar de 
winkel. Ze heeft klantgevoel, visie en lef. De 
AGF-afdeling kwam als tweede van Nederland 
uit de bus. Dat vind ik een uitstekend 
resultaat, want ten tijde van de beoordeling 
werkte mijn groentejongen er net een paar 
weken. Dus die tweede plek is alleen maar 
een extra stimulans. Nu zou de afdeling de 
beste zijn – dat durf ik wel te zeggen.’
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Veldhoven
‘De klant is een wispelturig beestje, die laat zich niet dwingen. Daarom moet 
je de mensen elke dag blijven verrassen, je blijven bewijzen als beste super-
markt’. Zo luidt de visie van ondernemer André van Reijen. Zijn winkel in Veld-
hoven behaalde de tweede plaats in de verkiezing ‘Beste PLUS van Nederland’.

‘Dagelijks worden we door een slordige 2.500 
klanten beoordeeld. Maar pas op het moment 
dat de jury van de verkiezing langskomt, 
vinden de medewerkers het echt spannend 
worden. Ik zie de verkiezing zelf meer als een 
kapstok om de kwaliteitsschaal aan op te 
hangen. Dat werkt. Na een eerste en derde 
plek in eerdere verkiezingen, hebben we 
nu de tweede plaats behaald. We zijn dus 
compleet! Maar je moet altijd in beweging 
blijven. Ik heb kampioenen in mijn team, maar 
er zijn ook medewerkers die beter kunnen.’

Lokale betrokkenheid vindt André één van de 
krachtigste punten uit de PLUS formule. ‘Het 
biedt ondernemers een kans zichtbaar sociaal 
betrokken te zijn bij activiteiten in de buurt. 

We zijn bijvoorbeeld hoofdsponsor van de 
lokale voetbalclub. Je laat het gezicht achter 
de supermarkt zien. Zo bouw je een band op 
met je klanten. Ze voelen zich thuis bij PLUS.’

In september 2011 ging PLUS Van Reijen 
twee weken dicht. Doel: het ombouwen naar 
het nieuwe formuleconcept ‘PLUS nieuwe 
generatie’. De nieuwe formule is gebouwd 
op service en aandacht. ‘We hebben een 
speciaal wijn-informatiepunt, met zelfs een 
wijntelefoon. Klanten kunnen ons in de 
winkel bellen met hun wijnvragen. Ook het 
recyclen is naar een hoger plan getild. Klanten 
kunnen lege batterijen en zelfs oud frituurvet 
inleveren. Het frituurvet wordt gebruikt voor 
de productie van biobrandstof.’
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Rotterdam
De derde plaats in de verkiezing ‘Beste PLUS van Nederland’ kwam voor 
PLUS Verhoeven in Rotterdam niet uit de lucht vallen. ‘We hebben de 
afgelopen jaren grote stappen gezet op weg naar een betere supermarkt. 
Daarvoor worden we nu beloond!’, aldus ondernemer Elroy Verhoeven.

‘Toen ik de winkel in april 2005 overnam, 
was het een rommeltje. Qua indeling en 
assortiment kon veel worden verbeterd. De 
winkel is toen fors vergroot en verbouwd naar 
de nieuwste formule. Dit heeft geleid tot een 
explosieve omzetgroei. Voor de medewerkers 
heb ik duidelijke regels opgesteld en in 
opleidingen is behoorlijk geïnvesteerd. 

y

r

Het heeft een ware cultuurverandering 
teweeggebracht. Nu is er een groot 
samenhorigheidsgevoel in het team.
Het succes van de winkel is mede te danken 
aan mijn bedrijfsleider Daniël Maltha. 
Hij heeft het assortiment goed onder de 
loep genomen. Zeven jaar geleden begon 
de hype rond biologische en glutenvrije 
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producten. Dat assortiment was toen nog 
lastig te krijgen. Nog steeds passen we het 
assortiment specifiek aan op de wensen van 
onze klanten.

Het prijzengeld van de verkiezing geven we 
aan lokale goede doelen. We vroegen klanten 
of zij suggesties voor dergelijke initiatieven 
wilden toesturen. Dit heeft ons ruim 
achthonderd hartverwarmende inzendingen 
opgeleverd! Daarmee lijkt het stadse 
Rotterdam soms net een dorp. Het prijzengeld 
is verdeeld onder twintig verschillende lokale 
projecten.’
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MVO

Verantwoorde herkomst van 
producten
We streven ernaar dat alle producten die 
in onze schappen liggen zo verantwoord 
en duurzaam mogelijk geproduceerd zijn. 
We monitoren ook de omzetaandelen van 
duurzamer geproduceerde producten. Met 
deze informatie bepalen we hoe we de 

klant kunnen helpen om te kiezen voor het 
duurzame alternatief. Dankzij Fairtrade 
krijgen boeren in ontwikkelingslanden 
gegarandeerd een eerlijke prijs voor hun 
producten. PLUS is één van de grootste 
verkopers van Fairtrade producten in 
Nederland. Zo stapten wij in 2010 als eerste 
supermarktketen volledig over op Fairtrade 
bananen en daar zijn vorig jaar de Fairtrade 

34

 

Bij PLUS hebben wij de zorg voor mens, dier, natuur en milieu hoog in het 
vaandel staan. Ons ‘Greenteam’, bestaande uit verantwoordelijken van alle 
betrokken afdelingen, bepaalt onze MVO-koers en zorgt voor een goede 
uitvoering daarvan. Zowel voor als achter de schermen zijn we volop bezig 
onze bedrijfsvoering en het assortiment te verduurzamen en onze klanten 
en medewerkers te helpen bij het maken van een duurzame of gezonde 
keuze. Die inspanningen vallen op: PLUS heeft de NIMA AWARD 2011 
gewonnen in de categorie Duurzaam Ondernemen. Onze aandacht voor 
duurzame handel, lokale betrokkenheid, klimaat en gezondheid zie je terug 
in de vier pijlers van het MVO-beleid van de Coöperatie.
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Op de foto: het oogsten van ananassen op de 
Gold Coast Fruits plantage in Ghana.

ananassen bijgekomen. Ook introduceerde 
PLUS in 2011 als eerste Nederlandse 
servicesupermarkt twee Fairtrade huiswijnen 
én zorgden we voor een geheel Fairtrade 
thee-assortiment van PLUS Huismerk en PLUS 
appétit. Bij PLUS nemen we biologisch heel 
serieus: al voor het zesde jaar op rij heeft 
PLUS van alle supermarkten in Nederland het 
grootste assortiment biologische producten. 
Ook hebben we in 2011 laten zien dat we 
verantwoorde alternatieven kunnen bieden 
aan onze klanten. Sinds augustus is bij PLUS 
een serie vleesproducten te koop onder de 
noemer ‘Lekker mager & duurzamer’. De 
productie van dit duurzame vlees heeft een 
lagere impact op het milieu dan gewoon 
vlees. De productserie ‘Lekker mager & 
duurzamer’ bestaat uit runderhamburgers, 
rundervinken, varkenssaucijzen, slavinken en 
roerbakgehakt. Daarnaast is bijna 50 procent 
van de vis die PLUS momenteel verkoopt 
duurzaam.
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Aandacht voor mens en 
maatschappij
PLUS staat midden in de maatschappij, kent 
de mensen en de mensen kennen PLUS. 
Op maandagavond 21 november 2011 
organiseerde PLUS Blaak in Numansdorp 
bijvoorbeeld een bloem schikworkshop (foto); 
de opbrengst daarvan is naar stichting Female 

Farmers gegaan. We vinden het belangrijk 
om in de omgeving van onze winkels een 
positieve bijdrage te leveren, door actief 
bij te dragen aan verschillende lokale 
maatschappelijke initiatieven en betrokken 
te zijn bij plaatselijke (sport)verenigingen. De 
lokale PLUS ondernemer weet wat er in de 
directe omgeving speelt en gaat in gesprek 
met zijn klanten. 
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We willen ook een goede werkgever zijn voor 
onze mensen. Alleen dankzij de inzet en het 
enthousiasme van onze medewerkers kunnen 
we de beste servicesupermarkt van Nederland 
zijn. De PLUS supermarkten zijn gericht op het 
leveren van goede kwaliteitsproducten en het 
verlenen van service. 
Daarom spannen we ons in voor goede 
opleidingsplannen en doorgroeimogelijkheden 

en we geven erkenning aan medewerkers die 
een stap extra zetten voor het bedrijf. PLUS 
realiseert zich goed dat de arbeidsmarkt 
verandert. Door het werk anders in te 
richten proberen wij voor mensen uit alle 
leeftijdscategorieën en ook voor mensen met 
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een 
geschikte werkgever te zijn.  
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Verantwoordelijkheid 
voor een beter milieu
Ieder jaar blijven wij stappen zetten om de 
gevolgen van onze bedrijfsvoering op het 
milieu verder te beperken. Hierin werken we 
in de totale keten samen met de ondernemers, 
producenten en logistieke dienstverleners. 
Sinds 1 oktober 2011 rijdt een Dual-Fuel 
vrachtwagen van PLUS door Nederland. Met 
deze wijze van transport bereiken we een CO2-
uitstootreductie van maar liefst 40 procent, 
een brandstofbesparing van 15 procent en 
een afname van fijnstof-uitstoot. Daarnaast 
wordt het transport zo efficiënt mogelijk 
ingezet door ritten te combineren en ‘lege 
kilometers’ te reduceren. De distributiecentra 
van PLUS hebben een compleet gescheiden 
afvalstroom: plastic en papier worden apart 
ingezameld en volledig hergebruikt voor 
nieuwe verpakkingen.
Ook in onze winkels staan we niet stil. 
De ombouwoperatie van koelingen met 
dagafdekking is in volle gang en sinds 
vorig jaar is LED-verlichting in onze 
vriezers de standaard. Wij passen in 
toenemende mate LED-verlichting toe. 
Ook nieuwe productontwikkelingen helpen 
een duurzame slag te maken, zoals de 
100 procent recyclebare draagtassen en 
vleesverpakkingen. En sinds begin 2011 heeft 
alle dagverse zuivel van PLUS Huismerk een 
nieuwe FSC-verpakking waarvan het karton 
aan de binnenkant niet meer wordt gebleekt. 
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Gezondheid en vitaliteit 

Voedsel heeft een grote invloed op de 
gezondheid en vitaliteit van mensen. Ons doel 
is om medewerkers en klanten te helpen bij 
het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Wij 
communiceren dan ook zo duidelijk mogelijk 
over de gezondheidseigenschappen van onze 
producten. Alle PLUS Huismerk producten 
hebben de voedingswaarde duidelijk op de 
voorkant van de verpakking staan. Denk 
daarnaast bijvoorbeeld aan het vernieuwde 
‘Vinkje’ (voorheen het ‘Ik Kies Bewust’-logo) 
dat in een oogopslag duidelijk maakt of een 
product een gezondere of bewuste keuze is. 
PLUS probeert in alle productcategorieën 
een gezond product of bewust alternatief 
te bieden. Door de samenstelling van 
huismerkproducten steeds te verbeteren, 
verschijnt hierop ook steeds vaker het 
‘Vinkje’.
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Verslag van de Raad
van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van B.V. Sperwer Holding legt dit jaarverslag 
2011 ter vaststelling voor aan het Bestuur van de Coöperatieve 
Levensmiddelengroothandel “Nederlands Sperwerverbond” U.A. In dit 
door de Directie opgestelde verslag, is de jaarrekening opgenomen die is 
gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien door Ernst & 
Young Accountants LLP. Het gesprek met de accountant en de inhoud van 
het verslag en de jaarrekening hebben de Raad ervan overtuigd dat het 
jaarverslag een goede basis vormt voor de verantwoording die de Raad 
aflegt met betrekking tot het gehouden toezicht. Wij stellen u voor de 
jaarrekening inclusief het daarin opgenomen voorstel tot winstbestemming 
goed te keuren, de Directie decharge te verlenen voor het gevoerde beleid 
en de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het gevoerde 
toezicht op dat beleid over het afgelopen boekjaar.

Verslagjaar 2011
De economieën van de westerse wereld maken een periode van magere jaren 
door. Vertrouwenscrises in de financiële wereld houden de economie in hun 
greep. Van dag tot dag worden burgers en consumenten eraan herinnerd dat het 
leed nog niet geleden is. En alsof dat nog niet genoeg is, zorgen aanhoudende 
 discussies in Nederland over de woning- en hypothekenmarkt voor druk op de 
gezinsbestedingen. Daardoor zijn er niet alleen minder woningmarktgerela-
teerde bestedingen, maar ook minder bestedingen in het algemeen, omdat 
 mensen zich onzeker voelen over de waarde van hun huis. Ook is er de onzeker -
heid met betrekking tot de pensioenen. Menig economische sector ondervindt 
daarvan de negatieve gevolgen. De supermarkten onttrekken zich evenmin aan 
de algehele malaise.   

In de situatie van een rijpe markt vertaalt zich dat voor de levensmiddelendetail-
handel in hoge concurrentie en in margedruk. Ondernemers in onze sector moe-
ten heel hard werken om het hoofd boven water te houden.
Tegen die achtergrond heeft onze coöperatieve onderneming zich ingespannen 
om de PLUS ondernemers optimaal te ondersteunen in hun functioneren, hun 
marktpositionering en in hun financiële prestaties. 
Wat betreft het laatste kunnen we blij zijn dat we als Coöperatie een verlaging 
van de fee voor de ondernemers hebben kunnen realiseren. Het is goed dat we 
kunnen doen waarvoor we als Coöperatie in het leven zijn geroepen: de goede 
dingen doen voor de ondernemers. 
Onder die goede dingen versta ik ook onze inspanningen op het gebied van posi-
tioneren. Zo heeft ons nieuwe formuleconcept ‘PLUS nieuwe generatie’ zich in 
het afgelopen jaar verder bewezen. Als toezichthouders hebben wij ons uitge-
breid door de Directie laten voorlichten over de mogelijkheden om de uitrol van 
dit formuleconcept te versnellen. Wat betreft positionering mogen de gedurfde 
commercials en onze hernieuwde betrokkenheid bij het Eredivisie voetbal niet 
onvermeld blijven. 

De naamsbekendheid van PLUS en de waardering door de klant voor onze 
 formule zijn in het afgelopen jaar verder gestegen. De strategie om PLUS tot de 
beste servicesupermarkt van Nederland te maken, werpt vruchten af en wordt 
voortgezet. Tegelijkertijd is de prijspositie van onze winkels verbeterd. 
De toenemende waardering vanuit de markt voor onze winkels geeft intern 
belangrijke impulsen. Dat doet deugd. Het motto van PLUS in de afgelopen jaren 
is geweest: ‘binnen beginnen, is buiten winnen’. Maar anderzijds is buiten 42
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 winnen ook belangrijk voor de sfeer binnen. 
Directie, Raad van Commissarissen en Bestuur van de Coöperatie hebben zich in 
2011 beraden op de sectorale consolidatietendensen, zoals alle landelijke ketens 
in de levensmiddelendetailhandel hebben gedaan. Het vertrouwen in eigen 
kracht en marktaandeel heeft gemaakt dat wij ons vooralsnog terughoudend 
opstellen. Noem het de SC Heerenveen- of de FC Twente-strategie; waar het ons 
als Sperwer Groep om gaat is dat wij in de top meedraaien, attractief spelen, de 
financiën en organisatie op orde hebben en – bovenal – dat onze gemotiveerde 
spelers een trouw publiek aan zich binden.

Directie en medewerkers
Onder aanvoering van onze Directievoorzitter Jan Ferwerda is de leiding van de 
onderneming verder vernieuwd. Nieuw is de Directeur Vastgoed in de persoon 
van Luuk Lantinga. Onze Raad van Commissarissen geeft in zijn werkgeversrol 
graag steun aan het directiestreven om verzuiling tegen te gaan en veel verant-
woordelijkheden onder het directieniveau te beleggen. Het zit in de onderne-
mersgenen van de PLUS organisatie om dat soort managementprocessen te 
ondersteunen.

In de vergaderingen van de Raad van Commissarissen zijn de kwaliteit en 
arbeidstevredenheid van onze medewerkers een regelmatig terugkerend onder-
werp. En met ‘onze’ werknemers doel ik op alle medewerkers, of ze in de winkels 
werken, in de distributiecentra of in de serviceorganisatie in De Bilt. De inzet 
van onze organisatie is om een goede werkgever te zijn die ontplooiingsmogelijk-
heden biedt aan alle medewerkers. 

Activiteiten Raad van Commissarissen
In het verslagjaar vergaderde onze Raad acht keer, waarvan twee keer in aan-
wezigheid van het Bestuur van de Coöperatie. 
Daarnaast is onze Raad een aantal keren bijeen geweest om specifieke onder-
werpen te bespreken. Zo is in 2011 nieuw leven geblazen in de remuneratiecom-
missie, die onder leiding staat van ondernemerscommissaris Alfred Koehoorn.

Conform de corporate governance aanbevelingen heeft de Raad van 
Commissarissen één keer in besloten kring – dus zonder Directie – vergaderd 
om zichzelf en het functioneren van de organisatie als geheel te bespreken. De 
externe accountant nam tweemaal deel aan de vergadering van de Raad, waarbij 
ook buiten de aanwezigheid van de Directie met de accountant is gesproken.

Vermeldenswaardig is ook dat we voor de zomer een uitgebreide gezamenlijke 
sessie hebben georganiseerd met de leden van Bestuur, Directie en Raad van 
Commissarissen. Onder deskundige externe leiding werd uitgebreid stilgestaan 
bij de inrichting van het bestuur van een moderne Coöperatie als de Sperwer 
Groep. De bedoeling is dat we dit soort bijeenkomsten vaker gaan organiseren, 
met inachtneming van de rolvastheid van elk der gremia. 

Er zijn bijna geen ondernemingen die niet de effecten van de recessie voelen. 
Het mooie van een ondernemersorganisatie als de Sperwer Groep is dat er altijd 
oog blijft voor de kansen. Die ondernemende opstelling is de kracht van onze 
organisatie. Zij manifesteert zich uiteraard bij de 216 ondernemers, maar ook bij 
alle andere medewerkers van de organisatie. 

Het is een voorrecht om die mensen en die organisatie als Raad van 
Commissarissen te dienen.

De Bilt, 22 februari 2012

drs. J. de Boer
voorzitter Raad van Commissarissen
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Aan de leden van de Coöperatieve Levensmiddelengroothandel “Nederlands 
Sperwerverbond” U.A.

Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van de Coöperatieve Levensmiddelen-
groothandel “Nederlands Sperwerverbond” U.A., dat is opgesteld door het Bestuur en 
waarin de jaarrekening over 2011 is opgenomen. De jaarrekening is gecontroleerd door 
Ernst & Young Accountants LLP. De goedkeurende verklaring van de accountant is 
opgenomen in het vervolg van dit verslag.

Wij stellen u voor de jaarrekening inclusief het daarin opgenomen voorstel tot winst-
bestemming vast te stellen en het Bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 
beleid. Daarnaast stellen wij u voor om het Bestuur goedkeuring te verlenen om – onder 
gebruikmaking van het stemrecht verbonden aan de door de Coöperatie gehouden 
prioriteits aandelen in het kapitaal van PLUS Retail B.V. – het besluit van de Directie van 
PLUS Retail B.V., tot uitkering van 2 procent bonus over de afname 2011 aan haar afne-
mers, goed te keuren.

Het Bestuur van de Coöperatie heeft in 2011 regulier vier keer vergaderd en twee keer 
in combinatie met de Raad van Commissarissen. Daarnaast hebben het Bestuur, de 
Raad van Commissarissen en de Directie op regelmatige basis met elkaar gesproken 
over de toekomst van de Nederlandse levensmiddelenmarkt. 

Het verdienmodel voor onze aangesloten ondernemers heeft onze vergaderingen voor 
een belangrijk gedeelte ingevuld. Voor het jaar 2011 zijn al belangrijke stappen gezet om 
dit verdienmodel te verbeteren middels een distributiefee- en een mediafee-verlaging 
en een verscherpte inkoop van onze verpakkingsmaterialen. Veranderingen in het 
Bestel en Aflever Schema voor onze ondernemers in de loop van 2011 en enkele klei-
nere wijzigingen in onze logistieke structuren waren gericht op het creëren van een 
verdere verlaging van de kosten van onze organisatie. In de tweede helft van het jaar 
gaven de gerealiseerde cijfers aan dat deze stappen succesvol zijn geweest en kon een 
voorstel worden uitgewerkt waarbij de distributiefee voor de kleinere winkels, in 
afwachting van een mogelijk nieuw conditiestelsel in 2013, voor 2012 tijdelijk kon wor-
den verlaagd. Daarnaast bleek in de loop van het jaar dat ook de commerciële resultaten 
van onze organisatie sterk zijn verbeterd. De Directie heeft het Bestuur voorgesteld om 
deze extra resultaten ten goede te laten komen aan het rendement van de winkels. 
Besloten werd daarom tot een eenmalige uitkering in 2011 van gerealiseerde bijzondere 
margebaten aan de ondernemers van 0,25 procent.

De uitrol van het nieuwe formuleconcept heeft in 2011 gestaag plaatsgevonden. Eind 
2011 zijn in totaal 35 winkels omgebouwd naar het formuleconcept ‘PLUS nieuwe gene-
ratie’. Met het geplande tempo voor 2012 ziet het ernaar uit dat dit jaar zo’n 45 tot 60 
winkels worden omgebouwd naar het nieuwe concept. Vanwege de hoge investeringen 

Jaarverslag 2011 
Coöpe ratieve Levens-
middelen groothandel 
“Nederlands
Sperwerverbond” U.A.
VERSLAG VAN HET BESTUUR
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die onze ondernemers de komende twee à drie jaren in dit formuleconcept gaan 
doen, heeft het Bestuur ook dit jaar aan de accountant de opdracht gegeven om te 
 kijken naar de toepassing van het conditiestelsel op de afdeling Bouw en Winkel-
inrichting. De inkooponderhandelingen die het afgelopen jaar door deze afdeling zijn 
gevoerd, hebben belangrijke resultaten opgeleverd die het investeringsniveau voor 
het nieuwe formuleconcept hebben verlaagd, waardoor de verdiencapaciteit van ons 
nieuwe formuleconcept ook weer verder is vergroot. De hardware van ons nieuwe 
formuleconcept biedt volop mogelijkheden om onze ambitie om de beste servicesu-
permarkt van Nederland te zijn en de daarin gekozen merkwaarden Kwaliteit, 
Aandacht, Lokaal en Verantwoord de inhoud te geven die deze nodig heeft om blij-
vend concurrentievoordeel te kunnen behalen.

Het Bestuur is verheugd om te zien hoeveel aandacht de directie schenkt aan onze 
coöperatieve processen. De aanwezigheid van de directieleden tijdens de regionale 
ledenbijeenkomsten alsmede vele persoonlijke contacten met ondernemers, hebben 
er het afgelopen jaar voor gezorgd dat onze Directie zich onze coöperatieve structuur 
inmiddels volledig eigen heeft gemaakt. Het Bestuur vindt het fijn om te zien dat dit 
ook leidt tot een verbeterde opkomst tijdens deze regionale ondernemersbijeenkom-
sten. Het voorafgaande ondernemersuurtje helpt om de inspraak en het klankborden 
binnen onze organisatie door een bredere groep van ondernemers plaats te laten 
vinden.

Tijdens de formuledagen in het najaar is door de Directie aandacht besteed aan de 
actiepunten die zijn geformuleerd naar aanleiding van het ondernemerstevreden-
heidsonderzoek in 2009. In 2012 zal dit onderzoek opnieuw worden gehouden.

Ons rooster van aftreden geeft aan dat wij in de jaarvergadering afscheid moeten 
nemen van de heer P. Verbeeten als lid van ons Hoofdbestuur. Ook via deze weg 
 willen wij de heer Verbeeten bedanken voor zijn jarenlange inzet in het regiobestuur 
van Zuid en in ons Hoofdbestuur. Als lid van de Raad van Commissarissen zal de 
heer Verbeeten nog een aantal jaren actief zijn voor onze organisatie. In het Hoofd-
bestuur zal zijn functie worden ingevuld door de heer A. de Bruijn. 

Over 2011 behaalde de Coöperatie een nettowinst van € 11,3 miljoen. Dit resultaat 
betreft nagenoeg geheel het aandeel in het resultaat van de 100 procent dochtermaat-
schappij B.V. Sperwer Holding. Voor nader inzicht in de door B.V. Sperwer Holding 
behaalde resultaten wordt kortheidshalve verwezen naar het elders in dit jaarverslag 
van de Sperwer Groep opgenomen directieverslag en jaarrekening van B.V. Sperwer 
Holding.

Het Bestuur bedankt de Directie, medewerkers en Raad van Commissarissen van 
B.V. Sperwer Holding voor hun inzet in het afgelopen jaar.

De Bilt, 22 februari 2012 

Namens het Hoofdbestuur,
drs. H.H. van Velzen
voorzitter
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BALANS PER 31 DECEMBER 2011, NA WINSTBESTEMMING 
(bedragen x € 1.000) 
 

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011 
(bedragen x € 1.000) 

pag. 31 december 2011 1 januari 2011

Vaste activa

Financiële vaste activa

deelneming B.V. Sperwer Holding 48 202.425 191.113

deelneming PLUS Retail B.V. 48 2 2

202.427 191.115

Vlottende activa

vorderingen  16 7

liquide middelen  360 356

376 363

Totaal activa 202.803 191.478

Eigen vermogen

wettelijke reserves 48 22.150 24.196

overige reserves  49 180.547 167.193

202.697 191.389

Langlopende schulden 49 64 70

Kortlopende schulden 42 19

Totaal passiva 202.803 191.478

Jaarrekening 2011
Coöperatieve Levens-
middelengroothandel 
“Nederlands
Sperwerverbond” U.A.

pag. 2011 2010

resultaat deelneming 11.312 3.542

overige baten en lasten 50 -5 69

Resultaat voor belastingen 11.307 3.611

belastingen 1 -14

Nettowinst 11.308 3.597
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ALGEMENE TOELICHTING 

Statutair valt het boekjaar samen met het kalenderjaar. De feitelijke afsluiting 
van het boekjaar vindt plaats op basis van de internationale weeknummering en 
wel op de laatste zaterdag van het boekjaar, dit jaar derhalve op 31 december 
2011.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN 

De jaarrekening van de Coöperatie wordt opgesteld volgens de wettelijke bepa-
lingen van Titel 9 Boek 2 BW. Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en 
de passiva daarbij opgenomen tegen nominale waarde. 

TOELICHTING OP DE BALANS 
(bedragen x € 1.000) 

Financiële vaste activa 
Deelnemingen zijn gewaardeerd tegen (het aandeel in) de nettovermogens-
waarde. 

Deelneming B.V. Sperwer Holding 202.425 (v.j. 191.113)
Dit betreft een 100% dochtermaatschappij, die is gewaardeerd op de netto-
vermogenswaarde. De mutaties in het verslagjaar kunnen als volgt worden 
weergegeven: 

Deelneming PLUS Retail B.V. 2 (v.j. 2)
Dit betreft een deelneming van 1% in het kapitaal van PLUS Retail B.V., waarin 
in 2004 vijf prioriteitsaandelen zijn verkregen. Aan de prioriteitsaandelen zijn 
bijzondere rechten verbonden. Artikel 10 lid 6 van de statuten van de 
Coöperatieve Levensmiddelengroothandel “Nederlands Sperwerverbond” U.A. 
bepaalt hieromtrent: ‘Indien de Coöperatie houder is van één of meer prioriteits-
aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid: PLUS Retail B.V., met statutaire zetel te De Bilt, behoeft het 
Hoofdbestuur de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten tot 
het uitoefenen van stemrecht op die aandelen, terzake van besluiten tot: 
•  het vaststellen en wijzigen van algemene leveringsvoorwaarden en 

betalingscondities; 
• het vaststellen van de hoogte van de aan de afnemers toe te stane bonussen.’

Wettelijke reserves 22.150 (v.j. 24.196)
Deze reserves zijn gevormd voor ingehouden winsten van direct of indirect 
gehouden deelnemingen waarvan de uitkering niet zonder beperking kan wor-
den bewerkstelligd alsmede voor rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen 
van deze deelnemingen. 

2011 2010

stand begin boekjaar 191.113 187.571

resultaat deelneming 11.312 3.542

stand einde boekjaar 202.425 191.113
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De reserves muteerden als volgt: 

Overige reserves 180.547 (v.j. 167.193)

 

Langlopende schulden 64 (v.j. 70)

  

Als onderdeel van een juridische herstructurering van de Sperwer Groep in 2004 
zijn de preferente aandelen die door de leden-ondernemers werden gehouden in 
het kapitaal van de Sperwer groothandels, door de betreffende groothandels 
ingekocht. 
Daarvoor in de plaats zijn er door de Coöperatieve Levensmiddelengroothandel 
“Nederlands Sperwerverbond” U.A. aan leden-ondernemers participaties uitgege-
ven met een nominale waarde van € 453,78 elk. Over de nominale waarde van 
deze participaties wordt jaarlijks een rente vergoed van 10%. 
De participaties kunnen slechts gehouden worden door op 1 januari 2004 
 aan wezige PLUS ondernemers, leden van de Coöperatieve Bond. Bij het beëindi-
gen van het  lidmaatschap vervallen de door deze participatiehouder gehouden 
participaties. Terugbetaling vindt alsdan plaats tegen de nominale waarde van 
de participaties.

 

2011 2010

stand begin boekjaar 24.196    25.057

af: overboeking naar overige reserves -5.349 -4.132

bij: volgens winstbestemming 3.303 3.271

stand einde boekjaar 22.150 24.196

2011 2010

stand begin boekjaar 167.193 162.735

bij: overboeking van wettelijke reserves 5.349 4.132

bij: volgens winstbestemming 8.005 326

stand einde boekjaar 180.547 167.193

2011 2010

stand begin boekjaar 70 75

af: inname -6 -5

stand einde boekjaar 64 70
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 
(bedragen x € 1.000) 

Overige baten en lasten -5 (v.j. 69)
De overige baten en lasten bestaan uit:
 
 

De Bilt, 22 februari 2012

Het Bestuur, 

drs. H.H. van Velzen, voorzitter 
drs. J. de Boer
A.M.R. de Bruijn
H.J. Postma 
A.P. van Reijen 
C.W. Trommel 
K.C. Vermeulen 

OVERIGE GEGEVENS 

Statutaire bepalingen inzake de winstbestemming 
Artikel 14 lid 1 van de statuten luidt: ‘De Algemene Vergadering beslist welke 
bestemming aan het batig saldo, blijkende uit de vastgestelde jaarrekening, 
wordt gegeven.’ 

Winstbestemming 
Voorgesteld wordt de winst over 2011 groot 11.308 als volgt te bestemmen: 

 

Aansprakelijkheid leden 
Artikel 29 van de statuten bepaalt hieromtrent: ‘Iedere verplichting van de leden 
of oud-leden van de Coöperatie om in een bij de ontbinding van de Coöperatie 
blijkend tekort bij te dragen is uitgesloten.’

2011 2010

contributie leden 61 76

rentebaten 3 1

rente participatiebewijzen leden -7 -7

overige kosten -62 -1

-5 69

2011 2010

toevoeging aan de wettelijke reserves 3.303 3.271

toevoeging aan de overige reserves 8.005 326

11.308 3.597
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CONTROLEVERKLARING VAN DE 
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het Bestuur van Coöperatieve 
Levensmiddelengroothandel 
“Nederlands Sperwerverbond” U.A.

VERKLARING BETREFFENDE DE 
JAARREKENING

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarreke-
ning 2011 van Coöperatieve Levensmiddelen-
groothandel “Nederlands Sperwerverbond” U.A.  
te De Bilt gecontroleerd. Deze jaarrekening 
bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de 
winst- en verliesrekening over 2011 met de toe-
lichting, 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 verantwoorde-
lijk voor het opmaken van de jaarrekening die 
het vermogen en het resultaat getrouw dient weer 
te geven, alsmede voor het opstellen van het jaar-
verslag, beide in overeenstemming met Titel 9 
Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk 
Wetboek (BW). Het Bestuur is tevens verantwoor-
delijk voor een zodanige interne beheersing als 
het noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkin-
gen van materieel belang als gevolg van fraude of 
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een 
oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in 
overeenstemming met Nederlands recht, waaron-
der de Nederlandse controlestandaarden. Dit ver-
eist 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 jaar-
rekening geen afwijkingen van materieel belang 
bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaam-
heden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaar-
rekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn 
afhankelijk van de door de accountant toegepaste 
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschat-
ten van de risico’s dat de jaarrekening een afwij-
king van materieel belang bevat als gevolg van 
fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen 
neemt de accountant de interne beheersing in 

aanmerking die relevant is voor het opmaken van 
de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daar-
van, gericht op het opzetten van controle -
werkzaamheden die passend zijn in de omstan-
digheden. Deze risico-inschattingen hebben ech-
ter 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 ver-
slaggeving en van de redelijkheid van de door het 
Bestuur van de Coöperatie gemaakte schattingen, 
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van 
de jaarrekening. 

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

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een 
getrouw beeld van de grootte en samenstelling 
van het vermogen van Coöperatieve Levens-
middelengroothandel “Nederlands Sperwer-
verbond” U.A. per 31 december 2011 en van het 
resultaat over 2011 in overeenstemming met 
Titel 9 Boek 2 BW.

VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE BIJ OF 
KRACHTENS DE WET GESTELDE EISEN

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

Amsterdam, 22 februari 2012

Ernst & Young Accountants LLP
w.g. drs. O.E.D. Jonker RA
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011, NA WINSTBESTEMMING 
(bedragen x € 1.000) 

pag. 31 december 2011       1 januari 2011

Activa

 

Vaste activa

immateriële vaste activa 63  71.626  65.942 

materiële vaste activa 64  129.123  137.933 

financiële vaste activa 65  44.695  47.312 

 245.444  251.187 

Vlottende activa

voorraden 65  34.044  33.647 

vorderingen 66  123.459  128.344 

liquide middelen 66  13.920  2.322 

  171.423   164.313 

Totaal activa
 

 416.867 
 

 415.500 

Passiva   

Groepsvermogen 66  202.425  191.113 

Voorzieningen 66  27.689  29.961 

Langlopende schulden 67  44.616  46.812 

Kortlopende schulden 67  142.137  147.614 

Totaal passiva
 

 416.867 
 

 415.500 

Geconsolideerde
jaarrekening 2011
B.V. Sperwer Holding
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011 
(bedragen x € 1.000) 

 

 

pag. 2011 2010

Netto-omzet 70 1.535.059 1.481.706 

kostprijs van de omzet 1.392.136 1.349.573 

Bruto-omzetresultaat 142.923 132.133 

verkoopkosten 57.111 58.097 

algemene beheerskosten 33.338 34.030 

90.449 92.127 

Bedrijfsresultaat voor amortisatie 
van immateriële vaste activa en bonussen 52.474 40.006 

 
amortisatie immateriële vaste activa 71 17.287 15.752 

 
Bedrijfsresultaat voor bonussen 35.187 24.254 

 

financiële baten en lasten 71 1.026 1.131 

 

Resultaat voor bonussen en belastingen 36.213 25.385 

 

bonussen 25.114 25.082 

Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening voor belastingen 11.099 303 

belastingen -3.090 -31 

resultaat deelneming 71 3.303 3.270 

Nettowinst 11.312  3.542 
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OVERZICHT VAN KASSTROMEN VAN DE GROEP OVER 2011 
(bedragen x € 1.000) 

 
2011 2010

Kasstroom uit operationele activiteiten  

nettowinst  11.312  3.542 

af: resultaat deelnemingen -3.298  -3.342

 8.014  200 

afschrijvingen en waardeveranderingen  39.185  30.242 

veranderingen in werkkapitaal:

 - voorraden -397  967 

 - vorderingen  4.885  4.355 

 - kortlopende schulden, exclusief bankkrediet  19.520  15.070 

 24.008  20.392 

mutaties in voorzieningen  -2.272  -4.777

 21.736  15.615 

kasstroom uit bedrijfsoperaties  68.935  46.057 

ontvangen dividend  4.165  3.150 

  73.100  49.207 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

investeringen immateriële vaste activa -22.887  -20.507

investeringen materiële vaste activa  -25.860  -33.869

desinvesteringen immateriële vaste activa  2.568  9.672 

desinvesteringen materiële vaste activa  10.120  12.785 

(des)investeringen in financiële vaste activa  1.750 -2.825

-34.309 -34.744

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

langlopende schulden (per saldo)  -2.196  9.688 

kortlopend bankkrediet  -24.997  -24.084

-27.193
 

-14.396

 
Saldo kasstromen

 
 11.598  

 
67 

liquide middelen begin boekjaar  2.322  2.255 

liquide middelen einde boekjaar  13.920  2.322 

Mutatie liquide middelen  11.598  67 
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ALGEMENE TOELICHTING 

Algemeen 
Statutair valt het boekjaar samen met het kalenderjaar. De feitelijke afsluiting 
van het boekjaar vindt plaats op basis van de internationale weeknummering en 
wel op de laatste zaterdag van het boekjaar, dit jaar derhalve op 31 december 
2011. Het boekjaar 2011 omvat evenals het boekjaar 2010 52 weken.

Consolidatie 
De consolidatie omvat de financiële gegevens van B.V. Sperwer Holding en van 
die ondernemingen waarin door vennootschap direct of indirect de beslissende 
zeggenschap wordt uitgeoefend. De financiële gegevens van de groepsmaat-
schappijen worden voor 100% opgenomen in de consolidatie vanaf het moment 
dat deze zeggenschap ontstaat, tot het moment dat deze eindigt. De geformu-
leerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel en daarmee 
tevens op de geconsolideerde jaarrekening, die daarvan een onderdeel uitmaakt. 

In de consolidatie zijn betrokken de jaarrekening van de vennootschap alsmede 
die van de volgende deelnemingen:
• PLUS Holding B.V., De Bilt (100%) 
• PLUS Retail B.V., De Bilt  (100%) 
 – Meijers Plusmarkten Heerlen B.V., Heerlen  (100%)
 – Meijers Plusmarkten Simpelveld B.V., Simpelveld  (100%)
• PLUS Vastgoed B.V., De Bilt  (100%) 
• PLUS Financieringen B.V., De Bilt  (100%) 
• B.V. Sperwer Assurantiën, De Bilt  (100%) 

De hiervoor genoemde groepsmaatschappijen worden aangemerkt als verbonden 
partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie 
 geëlimineerd. Deelnemingen van te verwaarlozen betekenis blijven buiten de 
consolidatie. 

Aangezien de financiële gegevens van de jaarrekening van B.V. Sperwer Holding 
zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening is bij het opstellen van de 
 vennootschappelijke winst- en verliesrekening gebruikgemaakt van de vrijstel-
ling conform artikel 2:402 BW. 

Grondslagen kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De betaalde 
koopsom (onder aftrek van verkregen geldmiddelen) van verworven deel-
nemingen wordt opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten. 
Ontvangen bedragen voor afgestoten belangen in deelnemingen worden 
 eveneens onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten verantwoord. 

Overige vermeldingen 
De afnemers van PLUS Retail B.V. zijn tevens lid van de Coöperatieve Levens-
middelengroothandel “Nederlands Sperwerverbond” U.A., houdster van alle aan-
delen in het kapitaal van B.V. Sperwer Holding. Diverse vorderingen op en 
schulden aan de afnemers van de PLUS groothandels 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 steeds 
afzonderlijk vermeld. Ook worden deze transacties niet aangemerkt als trans-
acties met verbonden partijen. 

WAARDERINGSGRONDSLAGEN 

Algemeen 
De jaarrekening van de vennootschap wordt opgesteld in overeenstemming met 
in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaglegging, 56
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conform Titel 9 Boek 2 BW. Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en 
de passiva daarbij opgenomen tegen nominale waarde. 

Schattingen 
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaar-
rekening vormt de leiding van de Sperwer Groep zich verschillende oordelen en 
maakt schattingen die essentieel zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voort-
durend beoordeeld. Belangrijke schattingen en veronderstellingen zijn gehan-
teerd voor, met name, de bepaling van de aanspraak op leveranciersbijdragen, 
voorzieningen voor de lasten samenhangend met de sluiting van onrendabele 
vestigingspunten, bijzondere waardeverminderingen van vaste activa en voor-
zieningen voor kredietrisico’s.

•  In 2011 is de schattingsmethode voor het bepalen van de aanspraak per balans-
datum op leveranciersbijdragen gewijzigd. Dit naar aanleiding van ervarings-
cijfers uit het verleden. De schattingswijziging leidde tot een hogere winst in 
2011 van € 2,7 miljoen.

•  Op de met de sluiting van onrendabele winkels samenhangende lasten wordt 
een verwachte opbrengst bij afstoting van het vestigingspunt aan derden in 
mindering gebracht. Zowel bij de bepaling van de saneringslasten als bij de 
raming van de opbrengst bij doorverkoop worden in belangrijke mate veron-
derstellingen en schattingen gehanteerd. Voor te sluiten vestigingspunten is 
ultimo 2011 een bedrag van € 4,0 miljoen (v.j. € 5,3 miljoen) opgenomen onder 
de voorzieningen.

•  Voor vestigingspunten in ontwikkeling en panden bestemd voor verkoop – in 
de balans opgenomen onder de materiële vaste activa – worden in voor-
komende gevallen bijzondere waardeverminderingen ten laste van het resul-
taat gebracht. Deze bijzondere waardeverminderingen betreffen het verschil 
tussen de verwachte opbrengstwaarde en de verwachte totale ontwikkelings-
kosten respectievelijk verkrijgingskosten. De bepaling van de verwachte 
opbrengstwaarde is in belangrijke mate gebaseerd op schattingen en veronder-
stellingen. Ultimo 2011 is voor een bedrag van € 28,6 miljoen (v.j. € 36,2 mil-
joen) aan vestigingspunten in ontwikkeling en panden bestemd voor verkoop 
opgenomen in de balans. 

•  Voor kredietrisico’s samenhangend met openstaande vorderingen op en de 
financiering van aangesloten ondernemers worden voorzieningen getroffen ten 
laste van het resultaat. Het bepalen van het kredietrisico hangt samen met de 
financiële positie van de betreffende ondernemer en is mede gebaseerd op aan-
names en schattingen.

Vergelijking met vorig jaar 
Tot en met 2010 werden in ontwikkeling zijnde vestigingspunten als onderdeel 
van de voorraden gepresenteerd als nog geen beslissing was genomen of de 
betreffende projecten duurzaam aan de bedrijfsuitoefening verbonden bleven. 
Daar deze situatie zich feitelijk niet of nauwelijks meer voordoet en onroerend 
goed in de regel een belangrijk deel uitmaakt van deze in ontwikkeling zijnde 
projecten, is besloten de vestigingspunten in ontwikkeling met ingang van 2011 
in de balans te presenteren als onderdeel van de materiële vaste activa. Voor 
zover onroerend goed bestemd is te worden afgestoten aan derden wordt dit met 
ingang van 2011 gepresenteerd als ‘panden bestemd voor verkoop’ als onderdeel 
van de materiële vaste activa.
Deze herrubricering heeft geen invloed op de hoogte van het vermogen en 
 resultaat. Daarnaast hebben enkele herrubriceringen van ondergeschikte beteke-
nis plaatsgevonden. Ten behoeve van het vereiste inzicht zijn de vergelijkende 
cijfers over 2010 dienovereenkomstig aangepast. 
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Immateriële vaste activa 

* Goodwill - Leveringsrechten 
Onder dit hoofd worden verantwoord de betaalde bedragen voor de verwerving 
of verlenging van het recht tot levering van goederen en diensten aan bij de ven-
nootschap aangesloten zelfstandige ondernemers, vastgelegd in een zogenaamde 
samenwerkingsovereenkomst. Deze goodwill wordt gewaardeerd tegen kostprijs 
verminderd met lineair berekende afschrijvingen over een periode van tien jaar, 
of zoveel korter als de looptijd van een individueel afgesloten samenwerkings-
overeenkomst. Indien sprake is van duurzame bijzondere waardevermindering 
vindt afwaardering plaats tot lagere realiseerbare waarden ten laste van het 
resultaat. De realiseerbare waarde van leveringsrechten wordt bepaald op basis 
van de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen gegenereerd 
door het betreffende vestigingspunt, waarbij marktconforme discontovoeten 
– voor belasting – worden gehanteerd.

* Overige goodwill 
Hieronder wordt opgenomen de goodwill met betrekking tot verworven deel-
nemingen, verworven activa en activiteiten, alsmede verworven filialen. 
Goodwill met betrekking tot verworven deelnemingen vormt het verschil tussen 
de verwervingskosten en de nettovermogenswaarde van de verworven deel-
nemingen, berekend tegen de door de Sperwer Groep gehanteerde grondslagen. 
Goodwill met betrekking tot verworven activa en activiteiten wordt bepaald als 
het verschil tussen de verwervingskosten en de reële waarde van de verworven 
activa en activiteiten. Goodwill voor verworven filialen betreft de betaalde good-
will. Goodwill wordt lineair afgeschreven over een periode van tien jaar. Indien 
sprake is van duurzame bijzondere waardevermindering, vindt afwaardering 
plaats tot lagere realiseerbare waarden ten laste van het resultaat. 
De realiseerbare waarde van goodwill met betrekking tot verworven deel-
nemingen wordt bepaald op basis van de contante waarde van de verwachte toe-
komstige kasstromen gegenereerd door de betreffende deelneming, waarbij 
marktconforme discontovoeten – voor belasting – worden gehanteerd.
De realiseerbare waarde van goodwill met betrekking tot verworven filialen 
wordt bepaald op basis van de verwachte toekomstige opbrengstwaarde bij ver-
koop van het filiaal aan een zelfstandig ondernemer.

* Software 
Gekochte softwarelicenties worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde vermin-
derd met afschrijvingen. Deze zijn gebaseerd op de geschatte economische 
levensduur. De uitgaven voor zelf vervaardigde software worden geactiveerd 
indien het waarschijnlijk is dat economische voordelen zullen worden behaald 
en de kosten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. De uitgaven voor zelf ver-
vaardigde software worden verminderd met afschrijvingen gebaseerd op de 
geschatte economische levensduur. Ter hoogte van de balanswaarde worden 
wettelijke reserves aangehouden. Uitgaven samenhangend met de implementatie 
van software, onderhoud van softwareprogramma’s en uitgaven van onderzoek 
worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde vermin-
derd met afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte economische levensduur met 
uitzondering van de grond, waarop niet wordt afgeschreven. De afschrijvingen 
worden naar tijdsgelang, volgens de lineaire methode vanaf het moment van 
ingebruikneming van het actief, berekend over de aanschafwaarde. Voor kosten 
van groot onderhoud van de bedrijfsgebouwen is een voorziening groot onder-
houd gevormd. De kosten van uitgevoerd groot onderhoud worden ten laste van 
deze voorziening gebracht. Aan onroerend goed in uitvoering wordt, vanaf het 
moment van aanvang van de bouw tot de ingebruikneming of realisatie van de 
bouw, bouwrente toegerekend. Waar nodig worden extra afschrijvingen verricht 
tot lagere bedrijfswaarden of opbrengstwaarden. De bedrijfswaarde wordt 58

JA
A

RR
EK

EN
IN

G

Sperwergroep 2011 tekst.indd   58 24-02-12   17:04



bepaald op basis van de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstro-
men gegenereerd door het betreffende actief, waarbij markt conforme disconto-
voeten – voor belasting – worden gehanteerd. Panden bestemd voor verkoop 
worden gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde.

Financiële vaste activa 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin 
invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uit-
geoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode. 
Overeenkomstig deze methode worden deelnemingen in de balans opgenomen 
tegen het aandeel van de Groep in de nettovermogenswaarde. Invloed van bete-
kenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbren-
gen van 20% of meer van de stemrechten. In de winst- en verliesrekening wordt 
het aandeel van de vennootschap in het resultaat van de deelnemingen opgeno-
men. Indien en voor zover de vennootschap niet zonder beperking uitkering van 
de positieve resultaten aan haar kan bewerkstelligen, worden de resultaten in 
wettelijke reserves opgenomen. Het aandeel in de rechtstreekse vermogensver-
meerderingen en -verminderingen van de deelnemingen wordt ook in de wette-
lijke reserves opgenomen. Minderheidsdeelnemingen in (commanditaire) 
samenwerkingsvormen met leden-ondernemers alsmede in inkoop- en marke-
tingorganisaties zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, tenzij verwacht wordt 
dat sprake is van een duurzame waardevermindering. De onder dit hoofd opge-
nomen vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs vermin-
derd met bijzondere waardeverminderingen als gevolg van oninbaarheid. De 
waardeverminderingen zijn gebaseerd op de financiële positie van de betref-
fende debiteur en worden verwerkt in de winst- en verliesrekening. Tevens wor-
den onder dit hoofd langlopende latente belastingvorderingen verantwoord. 

Voorraden 
De voorraden handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoop-
prijzen danwel de lagere opbrengstwaarde. Deze waarderingswijze kan leiden tot 
ongerealiseerde prijsstijgingen. Gezien de hoge omloopsnelheid van de voor-
raden is deze invloed van te verwaarlozen betekenis op de resultaten. 

Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen onder aftrek van een voorziening voor moge -
lijke oninbaarheid. Die wordt individueel bepaald op basis van de ouderdom van 
de openstaande vorderingen en verminderd met mogelijk te compenseren ver-
schuldigde bedragen aan de betreffende debiteur. 

Voorzieningen 
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk 
is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijker-
wijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste 
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplich-
tingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van de voorziening voor 
pensioenen en overige uitgestelde personeelsbeloningen die op actuariële wijze 
wordt bepaald. 

* Pensioenregelingen 
Binnen de Sperwer Groep bestaat een aantal pensioenregelingen dat samen-
hangt met verschillende CAO’s voor medewerkers werkzaam in de verschillende 
distributiecentra en het servicekantoor en voor medewerkers werkzaam in eigen 
winkelfilialen. Een deel van deze pensioenregelingen is ondergebracht bij 
bedrijfstakpensioenfondsen. Daarnaast kent de Sperwer Groep een aantal 
 pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij verzekeringsmaatschappijen. Deze 
regelingen hebben betrekking op geïndexeerde middelloonregelingen en een 
eind loonregeling. De indexatie van opgebouwde pensioenaanspraken is voor-
waardelijk van aard – jaarlijks dient hiertoe door de werkgever een besluit te 59
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worden genomen – doch in beginsel volgt de Sperwer Groep voor de (in)actieve 
werknemers het indexatiebeleid van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de 
Groothandel in Levensmiddelen. 

Op basis van RJ – Uiting 2009-6: ‘271.3 Personeelsbeloningen – Pensioenen’ gaat 
de Sperwer Groep voor de verwerking van de pensioenlasten uit van de ‘verplich-
ting aan de pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering dient: 
1.  De rechtspersoon de aan de pensioenuitvoerder te betalen premies als last in 

de winst- en verliesrekening te verantwoorden. 
2.  De rechtspersoon aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst te beoordelen 

of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de 
 pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze even-
tuele aanvullende verplichtingen leiden tot lasten voor de rechtspersoon. 

3.  De waardering van de eventuele aanvullende verplichtingen de beste schat-
ting te zijn van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze per balansdatum af 
te wikkelen. 

* Voorziening pensioenen en overige uitgestelde personeelsbeloningen 
Hieronder is een voorziening voor voorwaardelijk toegezegde pensioenaanspra-
ken en een voorziening voor jubileumuitkeringen opgenomen. De belangrijkste 
gehanteerde actuariële uitgangspunten bij het bepalen van de voorziening zijn:

 

Actuariële winsten en verliezen worden in het resultaat verwerkt in het jaar 
waarin ze zich voordoen. 

* Belastingen 
Voor het verschil tussen de bedrijfseconomische en fiscale waardering van een 
aantal posten voortvloeiende latente belastingverplichtingen wordt een voor-
ziening opgenomen, gewaardeerd tegen het geldende tarief voor de vennootschaps-
belasting. 

* Overige 
Hieronder zijn opgenomen een voorziening voor groot onderhoud aan gebouwen 
om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren, een voor-
ziening voor risico’s met betrekking tot afgegeven garanties en zekerheden, een 
voorziening voor risico’s terzake van lopende huurverplichtingen en een voor-
ziening voor claims en geschillen. 

Zegelverplichtingen 
Zegelverplichtingen worden onder de kortlopende schulden opgenomen voor de 
nominale waarde van de uitgegeven zegels onder aftrek van de uitkering op 
ingeleverde zegels, alsmede onder aftrek van een vast percentage van de over 
enig jaar uitgegeven zegels. Dit percentage wordt bepaald op basis van ervarings-
cijfers uit het verleden. 

ultimo 2011 ultimo 2010

disconteringsvoet pensioenregeling 4,90% 5,00%

disconteringsvoet jubileumregeling 4,10% 4,50%

algemene salarisstijging 1,50% 1,50%

prijsinflatie 2,00% 2,00%

overlevingstabel Proj. BM/V
2010-2060

Proj. BM/V
2010-2060
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Het resultaat wordt als gerealiseerd beschouwd op het moment van levering van 
goederen of het verrichten van diensten en waarbij de economische voordelen 
alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgedragen aan de koper respectievelijk 
afnemer van diensten. Verliezen worden genomen zodra zij voorzienbaar zijn. 

Netto-omzet en kostprijs van de omzet 
Onder de netto-omzet wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in reke-
ning gebrachte bedragen voor de levering van goederen en diensten, alsmede in 
rekening gebrachte bedragen voor de verhuur van onroerend goed, exclusief 
omzetbelasting. 
Een deel van de goederen wordt rechtstreeks door de leveranciers aan de leden-
ondernemers geleverd. De Groep verzorgt de contractvoorwaarden, de commer-
ciële aansturing en de financieel-administratieve afwikkeling. Om deze redenen 
worden de voor deze leveringen aan ondernemers in rekening gebrachte bedra-
gen in de omzet opgenomen. In het kader van haar dienstverlening treedt de 
Sperwer Groep onder meer op als intermediair tussen leveranciers van goederen 
en diensten, anders dan handelsgoederen en één of meer afnemers van de 
Groep. In deze gevallen wordt uitsluitend de met deze dienstverlening verband 
houdende vergoeding in de resultatenrekening verantwoord. 

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de direct aan geleverde goede-
ren en diensten toe te rekenen inkoopwaarde, op basis van een waardering van 
de voorraden tegen de laatst bekende inkoopprijs en onder aftrek van leveran-
ciersbijdragen. Daarnaast vallen hieronder de direct aan de omzet toe te rekenen 
overige kosten. Hieronder begrepen zijn de kosten van de aangehouden distribu-
tiecentra (waaronder huisvestings-, personeels- en afschrijvingskosten) en de 
kosten van logistieke dienstverlening door derden.

Kosten 
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 
grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen, 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en daar-
naast wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. 

* Verkoopkosten
Onder verkoopkosten worden met name verantwoord de marketingkosten, de 
personeelskosten samenhangend met staf afdelingen die zich bezig houden met 
winkelorganisatie en commerciële acti viteiten, kosten met betrekking tot onder-
steuning van winkelexploitaties en getroffen voorzieningen op handels-
vorderingen.

* Algemene beheerskosten
De algemene beheerskosten bestaan in belangrijke mate uit de kosten van 
stafafdelingen.

Afschrijvingen 
De afschrijvingen worden berekend op basis van de historische aanschafwaar-
den van de (im)materiële vaste activa met inachtneming van de geschatte econo-
mische levensduur. Waar nodig worden extra afschrijvingen verricht tot lagere 
bedrijfswaarden of opbrengstwaarden. 

Rentebaten en -lasten 
Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig in de winst- en verliesrekening ver-
werkt en toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de 
resterende hoofdsom. 
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Bonussen 
De Sperwer Groep kent voor haar afnemers een bonusregeling. De hoogte van de 
bonus hangt mede af van de hoogte van de behaalde operationele resultaten. 
Jaarlijks wordt door de Directie een bonusuitkering aan de leden-ondernemers 
vastgesteld. Deze vaststelling behoeft de goedkeuring van het Bestuur en van de 
Algemene Ledenvergadering van de Coöperatieve Levensmiddelengroothandel 
“Nederlands Sperwerverbond” U.A. Gelet op het specifieke karakter van de 
bonusuitkering wordt deze door de Sperwer Groep als een afzonderlijke post in 
de winst- en verliesrekening verantwoord. Hiermee wordt afgeweken van het, op 
grond van artikel 2:363 lid 6 BW, uitgevaardigde Besluit Modellen Jaarrekening. 
In deze beroept de Sperwer Groep zich op artikel 2:362 lid 4 BW waarin aangege-
ven wordt dat van de voorschriften afgeweken moet worden indien het te ver-
schaffen inzicht dit vereist. 

Belastingen 
De belastingen over de winst worden berekend over het bedrijfseconomisch 
resultaat naar de geldende bepalingen en tarieven. Door tijdelijke verschillen 
tussen de commerciële en fiscale waardering van activa en passiva ontstaan 
latente belastingvorderingen en -verplichtingen. Belastinglatenties worden tegen 
nominale waarde en tegen het geldende tarief voor de vennootschapsbelasting 
gewaardeerd. Voor zover mogelijk vindt saldering plaats van latente belasting-
vorderingen en -verplichtingen. Na saldering resterende latente belasting-
vorderingen met een langlopend karakter, worden in de balans opgenomen 
onder de financiële vaste activa. Resterende latente belastingvorderingen met 
een kort lopend karakter worden onder de vorderingen opgenomen. Na saldering 
 resterende latente belastingverplichtingen worden opgenomen onder de voor-
zieningen.  
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 
(bedragen x € 1.000) 

Immateriële vaste activa 71.626 (v.j. 65.942) 
De mutaties in het verslagjaar kunnen als volgt worden weergegeven: 

Onder de afschrijvingen en waardeverminderingen is in 2011 per saldo een last 
ad 1.790 (v.j. 2.088) begrepen aan duurzame waardeverminderingen. 
De afschrijvingen en de duurzame waardeverminderingen worden in de winst- 
en verliesrekening verantwoord onder de amortisatie immateriële vaste activa. 

De betaalde bedragen voor leveringsrechten en goodwill worden in tien jaar 
 lineair afgeschreven. 

Onder software zijn onder andere de kosten van een intern ontwikkeld winkel-
automatiseringssysteem geactiveerd. Ter hoogte van de balanswaarde worden 
wettelijke reserves aangehouden. Software wordt in een termijn van vijf jaar 
lineair afgeschreven. 

Goodwill Software In uitvoering Totaal 2011 Totaal 2010

Leveringsrechten Overig

historische uitgaafprijzen  115.775  12.279  14.760  274  143.088  132.395 

cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

 58.545  11.023  7.578  -  77.146  61.536 

stand begin  57.230   1.256   7.182  274  65.942  70.859 

   

mutaties:

investeringen  10.469  10.328  883  1.207  22.887  20.507 

desinvesteringen  -  -2.568  -  -  -2.568  -9.672

overboekingen  2.652  -  -  -  2.652  - 

afschrijvingen en waarde-
verminderingen -13.105 -1.899 -2.283  - -17.287 -15.752

saldo mutaties  16  5.861 -1.400  1.207  5.684 -4.917

historische uitgaafprijzen  128.896  20.039  15.643  1.481  166.059  143.088 

cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen  71.650  12.922  9.861  -  94.433  77.146 

stand eind  57.246  7.117  5.782  1.481  71.626 
 

65.942
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Materiële vaste activa 129.123 (v.j. 137.933) 
De mutaties in het verslagjaar kunnen als volgt worden weergegeven: 

 

De toegepaste afschrijvingspercentages zijn: 
• bedrijfsgebouwen en bouwkundige voorzieningen  3-10%
• andere vaste bedrijfsmiddelen  10-20% 

Onder de bedrijfsgebouwen en terreinen zijn begrepen groothandelspanden en 
aan ondernemers verhuurde winkelpanden. De actuele waarde van de gezamen-
lijke bedrijfsgebouwen en terreinen bedraagt circa € 169 miljoen. Hierbij is de 
actuele waarde van de groothandelspanden gebaseerd op de extern getaxeerde 
onderhandse verkoopwaarde en de actuele waarde van de winkelpanden op de 
gekapitaliseerde huuropbrengsten. 

Op de vestigingspunten in ontwikkeling is in 2011 een duurzame waardevermin-
dering van € 7,6 miljoen (v.j. € 3,3 miljoen) ten laste van het resultaat gebracht. 
Deze waardevermindering heeft vooral betrekking op een lagere waardering van 
onroerend goed begrepen in de ontwikkeling van nieuwe vestigingspunten.

De panden bestemd voor verkoop van € 8,3 miljoen hebben betrekking op 
 winkel panden en bedrijfsterreinen welke (niet langer) bestemd zijn voor de 
 vestiging van een PLUS supermarkt maar om te worden afgestoten aan derden. 
Op deze projecten is in 2011 een duurzame waardevermindering van € 3,5 
 miljoen (v.j. € 1,3 miljoen) ten laste van het resultaat gebracht.

Bedrijfs-
gebouwen 

en terreinen

Andere vaste 
bedrijfs-

middelen

Vestigings-
punten in 

ontwikkeling

Panden 
 bestemd voor 

verkoop

Totaal 2011 Totaal 2010

historische uitgaafprijzen  136.102  46.852  26.786  15.184  224.924  203.840 

cumulatieve afschrijvingen 
en waardeverminderingen  50.606  30.617  2.345  3.423  86.991  72.501 

stand begin  85.496  16.235  24.441  11.761  137.933  131.339 

 

mutaties:

investeringen  5.173  8.940  11.632  115  25.860  33.869 

desinvesteringen -3.980 -3.977 -2.096 -67 -10.120 -12.785

overboekingen  3.402  - -6.054  - -2.652  - 

afschrijvingen en waarde-
verminderingen  -5.259 -5.543 -7.614 -3.482 -21.898 -14.490

saldo mutaties -664 -580 -4.132 -3.434 -8.810  6.594 

historische uitgaafprijzen  140.697  51.815  30.268  15.232  238.012  224.924 

cumulatieve afschrijvingen 
en waardeverminderingen  55.865  36.160  9.959  6.905  108.889  86.991 

stand eind  84.832  15.655  20.309  8.327  129.123  137.933 
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Financiële vaste activa 44.695 (v.j. 47.312) 
De mutaties in het verslagjaar kunnen als volgt worden weergegeven: 

 

Onder de niet geconsolideerde deelnemingen is begrepen het 45%-belang in de 
aandelen van Spar Holding B.V. te Zevenbergen. De overige hieronder opgeno-
men deelnemingen betreffen vooral kapitaaldeelnamen in winkelbedrijven 
waaraan geen of slechts een beperkte zeggenschap is verbonden. Voor zover aan 
deze deelnemingen risico’s zijn verbonden, zijn daarvoor de noodzakelijk geachte 
voorzieningen getroffen. Daarnaast is onder dit hoofd verantwoord het aandeel 
in het ledenkapitaal van de Coöperatieve Inkoopvereniging Superunie B.A. te 
Beesd. 

Onder vorderingen wordt voornamelijk verstaan: rentedragende leningen ver-
strekt aan leden-ondernemers. Hiervan dient contractueel in 2012 een bedrag 
van circa € 3,4 miljoen (v.j. € 3,1 miljoen) te worden afgelost. De in rekening 
gebrachte rente is gebaseerd op de gepubliceerde Interest Rate Swap (IRS) 
tarieven verhoogd met een marktconforme opslag. 

Voorraden 34.044 (v.j. 33.647) 
De voorraden bestaan uit bij de levensmiddelengroothandels en filialen aanwe-
zige handelsgoederen. Daarnaast zijn hieronder begrepen de voorraden van het 
externe vers distributiecentrum waarover PLUS Retail B.V. het prijsrisico loopt.

Niet gecon-
solideerde 

deelnemingen

Vorderingen Belasting 
latenties

Totaal 2011 Totaal 2010

 stand begin  22.908  23.457  947  47.312  44.295 

   

 mutaties in de boekwaarde: 

 verstrekkingen   35  8.418  -  8.453  13.644 

 aflossingen   -516  -9.547  -  -10.063  -10.504

 dividend  -4.165  -  -  -4.165  -3.150

 resultaat  3.298  51  -191  3.158  3.027 

 saldo mutaties -1.348  -1.078  -191  -2.617  3.017 

 
stand eind  21.560  22.379  756  44.695  47.312 
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Stand begin 
2011

Dotatie Vrijval Onttrekkingen Stand eind 
2011

pensioenen en overige uitge- 
stelde personeelsbeloningen  1.812  -  -46  -  1.766 

belastingen  8.961  -  -1.702  119  7.378 

garantiestellingen  16.666  5.889  -1.331  -6.073  15.151 

groot onderhoud  2.522  771 -34  -279  2.980 

overige voorzieningen  -  414  -  -  414 

 19.188  7.074  -1.365  -6.352  18.545 

 29.961  7.074 -3.113 -6.233  27.689 

Vorderingen 123.459 (v.j. 128.344) 
De vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

  

Liquide middelen 13.920 (v.j. 2.322) 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 

Groepsvermogen 202.425 (v.j. 191.113) 
Het groepsvermogen muteerde als volgt: 

  

Voor een nadere toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de toe-
lichting op de vennootschappelijke balans. 

Totaalresultaat rechtspersoon 11.312 (v.j. 3.542) 
Het totaalresultaat van de rechtspersoon is in 2011, evenals in 2010, gelijk aan de 
nettowinst. 

Voorzieningen 27.689 (v.j. 29.961) 
Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden gespecificeerd: 

Van de voorzieningen heeft een bedrag van circa € 7,6 miljoen een verwachte 
looptijd van minder dan één jaar, € 11,8 miljoen heeft een verwachte looptijd van 
tussen één en vijf jaar en € 8,3 miljoen een looptijd langer dan vijf jaar.

2011 2010

handelsdebiteuren  74.460  81.373 

overige vorderingen  48.999  46.971 

stand einde boekjaar  123.459  128.344 

2011 2010

stand begin boekjaar  191.113  187.571 

winst boekjaar  11.312  3.542

stand einde boekjaar  202.425  191.113
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Pensioenen en overige uitgestelde personeelsbeloningen 
De onder dit hoofd opgenomen voorzieningen hebben betrekking op aan het per-
soneel voorwaardelijk toegezegde pensioenrechten en jubileumuitkeringen. 

Voorziening garantiestellingen 
De voorziening voor verstrekte zekerheden en garanties is getroffen voor risico’s 
die verband houden met de financiering van derden en/of daarvoor verstrekte 
zekerheden of garanties. Tevens zijn onder dit hoofd voorzieningen opgenomen 
voor risico’s verband houdend met aan kopers van vestigingspunten gegaran-
deerde koopsommen bij eventuele toekomstige terugkoop van het vestigings-
punt. Daarnaast zijn hieronder begrepen de getroffen voorzieningen voor lasten 
samenhangend met de sluiting of voorgenomen sluiting van vestigingspunten. 

Langlopende schulden 44.616 (v.j. 46.812) 
De langlopende schulden betreffen:

  

Waarborgsommen
De waarborgsommen bestaan uit schulden aan leden-ondernemers. De waar-
borgsommen dienen op grond van de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaar-
den als zekerheid voor alle lopende vorderingen op de betreffende leden-onder-
nemers. De leden-ondernemers dienen een waarborgsom op te bouwen ter 
grootte van tweemaal de gemiddelde weekafname bij de groothandel. In 2011 
werd op de waarborgsommen een gemiddelde rente vergoed van 3,2% (v.j. 3,1%). 

Overige langlopende schulden 
De overige langlopende schulden hebben in het algemeen een resterende looptijd 
tussen één en vijf jaar en dragen een rente van gemiddeld 3,2% (v.j. 3,1%). 

Kortlopende schulden 142.137 (v.j. 147.614) 
Hieronder zijn opgenomen: 

2011 2010

waarborgsommen  36.676  38.420 

overige  7.940  8.392 

stand einde boekjaar  44.616  46.812 

2011 2010

kredietinstellingen  -    24.997 

handelscrediteuren  64.343  46.182 

zegelverplichtingen  11.976  11.961 

belastingen en sociale lasten  2.703  1.361 

bonussen aan leden-ondernemers en overige uitkeringen  29.628  27.111 

overige schulden  33.487  36.002 

stand einde boekjaar  142.137  147.614 
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< 1 jaar > 1 < 5 jaar > 5 jaar Totaal 2011 Totaal 2010

investeringen  12.953  1.330  -    14.283  12.986 

huurverplichtingen  41.776  124.228  43.011  209.015  199.929 

lease- en onderhouds-
verplichtingen

 
9.451 

 
5.585 

 
18 

 
15.054 

 
12.661 

overige langlopende 
verplichtingen  20.052  27.610  4.950  52.612  28.968 

totaal  84.232  158.753  47.979  290.964  254.544 

garanties  13.931  41.281  72.945  128.157  126.707 

Kredietfaciliteiten en zekerheden 

* Kredietfaciliteiten 
Per balansdatum beschikt de Sperwer Groep – bij een consortium van banken – 
over kortlopende kredietfaciliteiten van maximaal € 90 miljoen. Hiervan is 
€ 45 miljoen beschikbaar in de vorm van krediet in rekening-courant en € 45 
miljoen in de vorm van een gecommitteerde revolverende kredietfaciliteit. Deze 
faciliteit kan worden uitgebreid tot € 205 miljoen mits voldaan wordt aan een 
overeengekomen schulddekkingsratio. Van beide faciliteiten werd ultimo 2011 
geen gebruikgemaakt.

De rekening-courantfaciliteit is dagelijks opzegbaar. De revolverende krediet-
faciliteit heeft een looptijd tot oktober 2016. Zowel over opgenomen krediet in 
rekening-courant als over opgenomen kasgeldleningen is een variabele rente 
verschuldigd op basis van het euribortarief verhoogd met een variabele opslag.

* Gestelde zekerheden 
Als zekerheid voor deze verstrekte kredietfaciliteiten – inclusief de uitbreidings-
mogelijkheid – is het onroerend goed van de distributiecentra hypothecair ver-
bonden, is een positieve en negatieve hypotheekverklaring op de winkelpanden 
verstrekt en heeft (stille) verpanding van alle kortlopende vorderingen op afne-
mers plaatsgevonden evenals van de roerende zaken en voorraden van de Groep. 
De faciliteiten bevatten de gebruikelijke clausules ten aanzien van positieve en 
negatieve pledge, cross default en pari passu. De Sperwer Groep dient te voldoen 
aan een ratio met betrekking tot schulddekking (‘net debt/Ebitda’). Daarnaast 
zijn met de banken beperkingen overeengekomen met betrekking tot door de 
Sperwer Groep te verstrekken garanties, borgstellingen, aansprakelijkheden en 
acquisities. 

Risicobeheer 
In het kader van de normale bedrijfsvoering loopt de Sperwer Groep krediet-
risico, liquiditeitsrisico en marktrisico. Voor een toelichting hierover wordt ver-
wezen naar het hoofdstuk Risicobeheersing opgenomen als onderdeel van het 
verslag van de Directie op pagina 16. 

Niet in de balans opgenomen regelingen 
Een overzicht van de niet in de balans opgenomen regelingen per balansdatum is 
als volgt: 
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Investeringsverplichtingen 
De investeringsverplichtingen hebben voornamelijk betrekking op de aankoop 
van onroerend goed. 

Huurverplichtingen 
Door de vennootschap zijn verplichtingen aangegaan voor de huur van winkel-
panden, waartegenover rechten staan voor vrijwel gelijke bedragen, uit hoofde 
van het doorverhuren van de betreffende panden aan ondernemers. Voor huur-
contracten met een onbepaalde looptijd wordt uitsluitend de verschuldigde huur 
voor het komende jaar in het overzicht opgenomen, dit in verband met de wette-
lijk bepaalde opzegtermijn van één jaar welke voor dergelijke huurcontracten 
geldt. Van het totaalbedrag aan huurverplichtingen heeft, ultimo 2011, een 
bedrag van € 13,2 miljoen (v.j. € 12,1 miljoen) een voorwaardelijk karakter. Het 
betreft hier veelal met projectontwikkelaars overeengekomen huren voor nog op 
te leveren winkelpanden. 

Lease- en onderhoudsverplichtingen 
Deze verplichtingen hebben betrekking op lopende leasecontracten voor auto’s, 
onderhoudscontracten en licenties gericht op automatisering en diverse onder-
houdscontracten in de distributiecentra. 

Overige langlopende verplichtingen 
PLUS Retail B.V. heeft een langlopend contract gesloten met een logistieke 
dienstverlener omtrent het voorraadbeheer en de logistieke activiteiten van AGF 
en koelverse goederen. Gedurende de looptijd van het contract garandeert PLUS 
Retail B.V. de logistieke dienstverlener een overeengekomen normresultaat van 
€ 2,2 miljoen per jaar op deze activiteiten. Daarnaast is een contract gesloten 
met een logistiek dienstverlener omtrent het voorraadbeheer en de logistieke 
activiteiten van diepvriesgoederen. Dit contract heeft een looptijd van drie jaar. 

Garanties 
Ten behoeve van de financiering van de bedrijven van leden-ondernemers wor-
den door de Sperwer Groep aan bankiers garanties, verklaringen voor de terug-
koop van voorraden, inventaris en andere vaste activa, alsmede borgtocht -
verklaringen met betrekking tot bouwkundige voorzieningen afgegeven. Het 
obligo uit hoofde van deze verklaringen bedroeg 127.835 (v.j. 126.419). Aan een 
aantal ondernemers is een terugkoopgarantie verstrekt terzake van door hen 
betaalde goodwill bij de aankoop van hun bedrijf. Voor zover op deze verplichtin-
gen risico’s worden gelopen, die niet worden opgevangen door de waarde van de 
(terug) te kopen activa zijn voorzieningen getroffen. Als zekerheid voor het nako-
men van verplichtingen jegens derden zijn door de bank garanties, voor rekening 
en risico van de Sperwer Groep, verstrekt tot een bedrag van 322 (v.j. 288). 

Inkoopcontracten 
Naast de hiervoor genoemde verplichtingen zijn er ultimo 2011 en 2010 inkoop-
contracten afgesloten voor de levering van goederen en diensten die in een rede-
lijke verhouding staan tot de normale bedrijfsvoering.  
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2011 2010

goederen  1.336.711  1.282.118 

distributiefee  95.519  96.256 

groothandelsomzet  1.432.230  1.378.374 

diensten  56.686  57.999 

huren  46.143  45.333 

 1.535.059  1.481.706 

2011 2010

salarissen  40.552  38.093 

sociale lasten  6.103  5.184 

pensioenlasten  3.226  3.456 

overige personeelskosten  10.064  8.850 

 59.945  55.583 

2011 2010

filialen  406  221 

distributiecentra 494  519 

servicekantoor  276  276 

 1.176  1.016 

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

Netto-omzet 1.535.059 (v.j. 1.481.706) 
Deze omzet is als volgt opgebouwd: 

 

Personeelskosten 59.945 (v.j. 55.583) 
De personeelskosten zijn verantwoord onder kostprijs van de omzet, verkoop-
kosten en algemene beheerskosten. Dit bedrag is als volgt samengesteld: 

 

Het gemiddeld aantal medewerkers (fte, exclusief inleenkrachten) is als volgt: 

 

B.V. Sperwer Holding kent één statutair Directeur, om deze reden worden geen 
beloningen bestuurders vermeld. De vergoeding aan Commissarissen bedroeg 
173 (v.j. 133). 
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Afschrijvingen en waardeverminderingen 39.185 (v.j. 30.242) 
Dit bedrag is als volgt samengesteld: 

 

Onder de afschrijvingen en waardeverminderingen is in 2011 per saldo een last ad 12.886 
begrepen aan duurzame waardeverminderingen. Vorig jaar was per saldo sprake van een 
last van 6.713 aan duurzame waardeverminderingen. 

De afschrijvingen op materiële vaste activa zijn verantwoord onder kostprijs van de omzet, 
verkoopkosten en algemene beheerskosten. De amortisatie op immateriële vaste activa is 
apart opgenomen in de winst- en verliesrekening. 

Financiële baten en lasten, bate 1.026 (v.j. bate 1.131) 
De financiële baten en lasten bestaan uit: 

 

Resultaat deelneming 3.303 (v.j. 3.270) 
Hieronder is opgenomen het aandeel in het resultaat van niet geconsolideerde 
deelnemingen. 

Belastingen 
Uitgedrukt in een percentage van het resultaat voor belastingen bedraagt de belasting naar 
de winst 27,8% (v.j. 10,2%). Het nominale tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt in 
2011 25,0% tegenover 25,5% vorig jaar. De belastingdruk komt in 2011 boven het nominale 
tarief voor de vennootschapsbelasting uit, met name door de fiscaal niet aftrekbare 
afschrijving van goodwill. In 2010 komt de belastingdruk onder het nominale tarief voor de 
vennootschapsbelasting uit, met name door een eenmalige belastingbate uit hoofde van 
correcties van over voorgaande jaren verschuldigde belasting.

2011 2010

amortisatie goodwill leveringsrechten  13.105  12.194 

amortisatie goodwill deelnemingen  1.899  1.287 

afschrijvingen software  2.283  2.271 

amortisatie immateriële vaste activa  17.287  15.752 

afschrijvingen materiële vaste activa  21.898  14.490 

 39.185  30.242 

2011 2010

Baten

opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren 1.883 1.927

rentebaten 1.279 1.545

3.162 3.472

Lasten

rentelasten -2.182 -1.886

duurzame waardeverandering financiële vaste activa 46 -455

1.026 1.131
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VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS PER 31 DECEMBER 2011, NA WINSTBESTEMMING
(bedragen x € 1.000)

 
VENNOOTSCHAPPELIJKE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011 
(bedragen x € 1.000)

pag. 31 december 2011 1 januari 2011

Activa  

Vaste activa  

immateriële vaste activa 74 80 1.123

financiële vaste activa 74 153.567 142.951

153.647 144.074

Vlottende activa

vorderingen 75 135 5.084

liquide middelen 56.311 52.050

56.446 57.134

Totaal activa 210.093 201.208

Passiva

Eigen vermogen

geplaatst kapitaal 75 227 227

agio 75 1.490 1.490

wettelijke reserves 75 22.150 24.196

overige reserves 75 178.558 165.200

202.425 191.113

Voorzieningen 76 7.096  -   

Kortlopende schulden 76 572 10.095

Totaal passiva 210.093 201.208

pag. 2011 2010

Resultaat deelnemingen 14.684 3.949

overige baten en lasten na belastingen 76 -3.372 -407

Nettowinst 11.312 3.542

Enkelvoudige
jaarrekening 2011
B.V. Sperwer Holding
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TOELICHTING OP DE VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS EN WINST- EN 
VERLIESREKENING 
(bedragen x € 1.000) 

Algemeen 
Voor de waarderingsgrondslagen en de grondslagen voor de resultaatbepaling wordt ver-
wezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. 

Met ingang van 2011 is de allocatie van financieringslasten en vennootschapsbelasting aan 
de vennootschap en haar dochtermaatschappijen gewijzigd. Vanaf 2011 worden de rente-
baten en -lasten die betrekking hebben op tegoeden bij of schulden aan kredietinstellingen 
van de Sperwer Groep verantwoord bij de vennootschap. Dit geldt eveneens voor de door de 
groep (latent) verschuldigde vennootschapsbelasting. Voorheen werden de financierings-
baten en -lasten alsmede de vennootschapsbelasting gealloceerd naar de vennootschap en 
de respectievelijke dochtermaatschappijen. Door deze wijziging komt het resultaat van de 
 vennootschap over 2011 3.441 lager uit dan wanneer de oude systematiek was toegepast. 
Het resultaat van de dochtermaatschappijen over 2011 komt met hetzelfde bedrag hoger uit.

Immateriële vaste activa 80 (v.j. 1.123) 
Dit betreft goodwill op deelnemingen. De mutaties in het verslagjaar kunnen als volgt wor-
den weergegeven:
 

Financiële vaste activa 153.567 (v.j. 142.951)
Het verloop is als volgt:

2011 2010

historische uitgaafprijzen 11.611 11.611

cumulatieve afschrijvingen 10.488 9.445

stand begin boekjaar 1.123 2.166

afschrijvingen -1.043 -1.043

historische uitgaafprijzen 11.611 11.611

cumulatieve afschrijvingen 11.531 10.488

stand einde boekjaar 80 1.123

Groepsmaat-
schappijen

Overige 
deelnemingen

Belasting-
latenties

Totaal 2011 Totaal 2010

stand begin boekjaar 120.848 21.409 695 142.952 142.573

mutaties in de boekwaarde:

aankopen  -   35  -   35 111

dividend  -   -4.165  -   -4.165 -3.150

resultaat 11.381 3.303 -191 14.493 3.417

overboeking van groeps-
maatschappijen  -    -    252  252  -   

saldo mutaties 11.381 -827 61 10.615 378

stand einde boekjaar 132.229 20.582 756 153.567 142.951
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Onder de overige deelnemingen is ultimo 2011 begrepen het 45%-belang in de 
aandelen van Spar Holding B.V. te Zevenbergen. Tevens is onder dit hoofd ver-
antwoord het aandeel in het ledenkapitaal van de Coöperatieve Inkoop-
vereniging Superunie B.A. te Beesd. 

Vorderingen 135 (v.j. 5.084) 
De vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

Geplaatst kapitaal 227 (v.j. 227) 
Geplaatst en volgestort zijn vijfhonderd gewone aandelen van € 453,78 nominaal 
per aandeel. De aandelen worden gehouden door de Coöperatieve Levens-
middelengroothandel “Nederlands Sperwerverbond” U.A. 

Agio 1.490 (v.j. 1.490)
Dit betreft het bedrag waarmee het bij uitgifte op de aandelen van de vennoot-
schap gestorte bedrag de nominale waarde overschreed. 

Wettelijke reserves 22.150 (v.j. 24.196)
Deze reserves zijn gevormd voor ingehouden winsten van direct of indirect 
gehouden deelnemingen waarvan de uitkering niet zonder beperking kan wor-
den bewerkstelligd, alsmede voor rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen 
van deze deelnemingen. Daarnaast zijn deze reserves gevormd voor in eigen 
beheer  ontwikkelde software. 

Het verloop van de reserves is als volgt:
 
 

Overige reserves 178.558 (v.j. 165.200) 
Het verloop van de reserves is als volgt:

2011 2010

stand begin boekjaar 165.200 160.797

bij: overboeking van wettelijke reserves 5.349 4.132

bij: volgens winstbestemming 8.009 271

stand einde boekjaar 178.558 165.200

2011 2010

vennootschapsbelasting - 3.318

groepsmaatschappijen - 1.295

overige 135 471

stand einde boekjaar 135 5.084

2011 2010

stand begin boekjaar 24.196 25.057

af: overboeking naar overige reserves -5.349 -4.132

bij: volgens winstbestemming 3.303 3.271

stand einde boekjaar 22.150 24.196
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Voorzieningen 7.096 (v.j. nihil) 
Hieronder is opgenomen de voorziening latente belastingen en kan als volgt wor-
den gespecificeerd: 

 

Kortlopende schulden 572 (v.j. 10.095) 
Hieronder zijn opgenomen: 

 

De schuld aan kredietinstellingen inzake opgenomen kortlopende kasgeld-
leningen is in 2011 afgelost. Voor een nadere toelichting op kredietfaciliteiten en 
gestelde zekerheden wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde 
balans. 

Kosten voor diensten die zijn uitgevoerd door Ernst & Young Accountants 
LLP 135 (v.j. 152) 
Hieronder zijn opgenomen: 

  

Overige baten en lasten -3.372 (v.j. -407) 
Dit betreffen de overige baten en lasten na belastingen. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid belastingen 
Alle in de consolidatie betrokken vennootschappen van de Sperwer Groep – met 
uitzondering van enkele dochtermaatschappijen van ondergeschikte betekenis –
vormen voor de heffing van vennootschapsbelasting en omzetbelasting een 
 fiscale eenheid en zijn hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars schulden uit hoofde 
van vennootschapsbelasting respectievelijk omzetbelasting. 

Artikel 2:403 BW 
Voor de uit rechtshandelingen van de meegeconsolideerde groepsmaatschap-
pijen voortvloeiende verplichtingen zijn verklaringen van hoofdelijke aansprake-
lijkheid (zoals bedoeld in artikel 2:403 BW) gedeponeerd. 

2011 2010

controle van de jaarrekening 126 120

andere controle-opdrachten 5 17

andere niet controlediensten 4 15

135 152

2011 2010

kredietinstellingen  -   10.000

vennootschapsbelasting 495 -

overige 77 95

stand einde boekjaar 572 10.095

2011 2010

stand begin boekjaar  -    -   

bij: overboeking van groepsmaatschappijen 8.679  -   

bij: correctie voorgaande jaren 119 -

af: vrijval -1.702  -   

stand einde boekjaar 7.096  -   
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Overzicht 
deelnemingen

De rechtstreeks door B.V. Sperwer Holding gehouden deelnemingen zijn:

Volledig geconsolideerd
•  PLUS Holding B.V., De Bilt (100%)
•  PLUS Retail B.V., De Bilt  (100%)
 – Meijers Plusmarkten Heerlen B.V., Heerlen (100%)
 – Meijers Plusmarkten Simpelveld B.V., Simpelveld (100%)
• PLUS Vastgoed B.V., De Bilt (100%)
• PLUS Financieringen B.V., De Bilt  (100%)
• B.V. Sperwer Assurantiën, De Bilt  (100%)

Niet geconsolideerde deelnemingen
•  Spar Holding B.V., Zevenbergen  (45%)

Deelnemingen van te verwaarlozen betekenis voor het wettelijk vereiste inzicht 
zijn niet in dit overzicht opgenomen.

De Bilt, 22 februari 2012

De Raad van Commissarissen  De Directie
drs. J. de Boer, voorzitter  drs. J. Ferwerda, Algemeen Directeur
K.L. van den Doel
mr. R. ter Haar
drs. A.E. Koehoorn
E. Koot
P.L.J.M. Verbeeten
Ba E.V.M. Werger
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Overige gegevens

STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE DE WINSTBESTEMMING

Artikel 36 van de statuten luidt:
1.   De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
2.   Uitkeringen kunnen slechts plaatshebben tot ten hoogste het uitkeerbare deel 

van het eigen vermogen.
3.   Uitkering van de winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waar-

uit blijkt dat zij geoorloofd is.
4.   De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande in 

lid 2 bepaalde, besluiten tot uitkering van interim-dividend en tot uitkeringen 
ten laste van een reserve.

5.   De vordering van de aandeelhouder tot uitkering van dividend vervalt door 
een tijdsverloop van vijf jaren.

WINSTBESTEMMING

Voorgesteld wordt om de nettowinst over 2011 ad 11.312 toe te voegen aan de 
reserves. Van de winst dient een bedrag van 3.303 te worden toegevoegd aan de 
wettelijke reserves. Voorgesteld wordt om het restant ad 8.009 toe te voegen aan 
de overige reserves.

BIJZONDERE ZEGGENSCHAPSRECHTEN

De Coöperatieve Levensmiddelengroothandel “Nederlands Sperwerverbond” U.A. 
is houder van vijf prioriteitsaandelen in het kapitaal van de besloten vennoot-
schap PLUS Retail B.V.
Aan deze prioriteitsaandelen is stemrecht verbonden tot het nemen van beslui-
ten tot:
a.  Het vaststellen en wijzigen van algemene leveringsvoorwaarden en 

betalingscondities.
b.  Het vaststellen van de hoogte van de aan de afnemers te verstrekken 

bonussen.

Voor besluiten tot het uitoefenen van stemrecht op die aandelen behoeft het 
bestuur de goedkeuring van de Algemene Vergadering van de Coöperatieve 
Bond.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE 
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Directie en Raad van Commissarissen 
van B.V. Sperwer Holding

VERKLARING BETREFFENDE DE 
JAARREKENING

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaar-
rekening 2011 van B.V. Sperwer Holding te De Bilt 
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de 
geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 
december 2011 en de geconsolideerde en enkel-
voudige winst- en verliesrekening over 2011 met 
de toelichting, waarin zijn opgenomen een over-
zicht van de gehanteerde grondslagen voor finan-
ciële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de Directie 
De Directie van de vennootschap is verantwoor-
delijk voor het opmaken van de jaarrekening die 
het vermogen en het resultaat getrouw dient weer 
te geven, alsmede voor het opstellen van het jaar-
verslag, beide in overeenstemming met Titel 9 
Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk 
Wetboek (BW). De Directie is tevens verantwoor-
delijk voor een zodanige interne beheersing als 
het noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkin-
gen van materieel belang als gevolg van fraude of 
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een 
oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in 
overeenstemming met Nederlands recht, waaron-
der de Nederlandse controlestandaarden. Dit ver-
eist 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 jaar-
rekening geen afwijkingen van materieel belang 
bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaam-
heden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaar-
rekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn 
afhankelijk van de door de accountant toegepaste 
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschat-
ten van de risico’s dat de jaarrekening een afwij-
king van materieel belang bevat als gevolg van 
fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen 
neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van 

de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daar-
van, gericht op het opzetten van controlewerk-
zaamheden die passend zijn in de omstandig-
heden. Deze risico-inschattingen hebben echter 
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te bren-
gen over de effectiviteit van de interne beheer-
sing van de vennootschap. Een controle omvat 
tevens het evalueren van de geschiktheid van de 
gebruikte grondslagen voor financiële verslag-
geving en van de redelijkheid van de door de 
Directie van de vennootschap gemaakte schattin-
gen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld 
van de jaarrekening. 

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

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een 
getrouw beeld van de grootte en samenstelling 
van het vermogen van B.V. Sperwer Holding per 
31 december 2011 en van het resultaat over 2011 
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE BIJ OF 
KRACHTENS DE WET GESTELDE EISEN

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

Amsterdam, 22 februari 2012

Ernst & Young Accountants LLP
w.g. drs. O.E.D. Jonker RA
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SERVICEORGANISATIE

Utrechtseweg 340 
3731 GD De Bilt  
Postbus 21 
3730 AA De Bilt 
telefoon 030 - 2219211  
fax 030 - 2202074
e-mail directie@sperwer.nl 
www.sperwer.nl
www.plusretail.nl
www.plus.nl

B.V. Sperwer Holding
PLUS Holding B.V.
PLUS Retail B.V.
PLUS Vastgoed B.V.
PLUS Financieringen B.V.
B.V. Sperwer Assurantiën
 

SPAR HOLDING B.V. 

Zijlweg 18
5145 NR Waalwijk
Postbus 50
5140 AB Waalwijk
telefoon 088 - 4457777
www.sparholding.nl
www.spar.nl

GROOTHANDELSBEDRIJVEN

PLUS Retail B.V. | Oost
Industriestraat 67
7482 EW Haaksbergen
Postbus 80
7480 AB Haaksbergen
telefoon 053 - 5731400
fax 053 - 5731408
e-mail directie@oost.plusretail.nl

PLUS Retail B.V. | Zuid
Afrikastraat 10 
6014 CG Ittervoort
Postbus 3722
6014 ZG Ittervoort
telefoon 0475 - 567900
fax 0475 - 565187 
e-mail directie@zuid.plusretail.nl

PLUS Retail B.V. | West  
Nijverheidsweg 61
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
Postbus 100
3340 AC Hendrik-Ido-Ambacht
telefoon 078 - 6841414
fax 078 - 6819618
e-mail directie@west.plusretail.nl

LANDELIJK DISTRIBUTIECENTRUM

PLUS Retail B.V. | Beemster
Insulindeweg 1
1462 MJ Middenbeemster
telefoon 0299 - 689455
fax 0299 - 683730
e-mail directie@beemster.plusretail.nl

Adressen
SPERWER GROEP

Disclaimer  Deze publicatie is door vdbj_ samengesteld in opdracht van de Sperwer Groep. Niets uit deze uitgave 
mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, film of op welke andere wijze dan ook 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Sperwer Groep. De Sperwer Groep sluit iedere 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.

Fotografie pagina 34-35: Corinne de Korver80
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PLUS Huismerk is succesvol vernieuwd
  met een herkenbaar design In alle PLUS

supermarkten staat een sapmachine PLUS weet als
geen ander spaarcampagnes te vermarkten
PLUS is met drie tv-reclames genomineerd voor een Gouden Loeki 
           Ruim zevenduizend PLUS
  medewerkers volgen
      jaarlijks een cursus via PLUS 
Distributie centrum Haaksbergen heeft het NK
Speeddocking gewonnen PLUS kreeg de 
NIMA Award 2011 in de categorie 
Duurzaam Ondernemen Nieuwe 

    financieringsovereenkomst met Rabobank en 

ING Rabobank als preferred bank voor de 
ondernemersfinancieringen PLUS heeft de 
   schoonste groenten en fruit
PLUS heeft vijf finalisten in de 
verkiezing Beste Supermarkt 
van Nederland
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