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Voorwoord 

PLUS heeft een goed en actief jaar achter de rug. In 2012 werd 

duidelijk dat PLUS alle middelen in huis heeft om samen met 

de ondernemers succesvol de markt te kunnen blijven bewer-

ken. Met de gekozen positionering en strategie en met onze 

merkwaarden Aandacht, Kwaliteit, Lokaal en Verantwoord 

houden we de doelstelling om de beste servicesupermarkt 

van Nederland te worden stevig vast. ‘PLUS geeft meer’ is niet 

zomaar een slogan, maar een belofte. Een belofte aan onze 

klanten, onze leveranciers en aan de ondernemers.

Eind 2012 is opnieuw vastgesteld dat de gekozen koers 

wordt ondersteund en dat de focus nog meer gericht 

dient te worden op de snelheid en de consistentie om 

deze koers te implementeren. Het werken in een coöpera-

tieve vorm toonde ook in 2012 aan dat we door niemand 

kunnen worden ingehaald als we onze eigen weg volgen.

De coöperatie als organisatievorm werkt
Het jaar 2012 werd door de Verenigde Naties specifiek uit-

geroepen tot het Jaar van de Coöperatie, en meer en meer 

zien we in een veranderende wereld dat de coöperatie als 

organisatievorm springlevend is. De coöperatie biedt vele 

voordelen voor zelfstandig opereren en ontwikkelen met 

een langetermijnvisie. Primair gaat het hierbij om de on-

dernemers als eigenaar, terwijl de consument als onze da-

gelijkse klant een optimaal moderne supermarkt vereist. 

Een supermarkt die alle concurrentie aankan, maar tege-

lijkertijd een lokaal en duidelijk herkenbaar gezicht heeft.

Het was een bijzonder jaar voor PLUS, omdat ook binnen 

PLUS is ervaren dat de coöperatie de onderscheidende or-

ganisatievorm van de toekomst is. Onze organisatie van 

en voor zelfstandig ondernemers is ook in de uitdagende 

marktomstandigheden van het afgelopen jaar in staat ge-

bleken om individuele en collectieve ondersteuning te bie-

den. Juist in deze periode van overgang naar een nieuwe 

tijd - met andere visies op groei en waardecreatie - is het van 

eminent belang dat de coöperatie verdere ondersteuning 

biedt aan ondernemers om toekomstgericht te blijven ont-

wikkelen en investeren. De financiële instellingen vragen an-

dere zekerheden dan jaren geleden, maar de stabiliteit van 

ons bedrijf kan juist nu die meerwaarde blijven bewijzen.

Graag citeer ik uit het Manifest van de Levende Coöperatie 

(VN, 2012) een vijftal bestaansredenen en kenmerken van 

de coöperatie in haar algemeenheid: 

1  De coöperatie is een democratische organisatie die het 

bezit is van de leden. 

Het afgelopen jaar kenmerkte zich door grote turbulentie in de Nederlandse 

detailhandel. Toenemende onzekerheid voor burgers - en dus consumenten 

- en een afnemend consumentenvertrouwen hebben geleid tot consumeren 

met de hand op de knip en vooral tot kritischer aankopen doen. Ook het 

supermarktsegment heeft dit gevoeld, ondanks het feit dat er nog sprake was 

van groei, die overigens volledig inflatiegedreven is geweest.
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2  De coöperatie heeft een sociaal en economisch doel, 

maar zal te allen tijde mensen vóór winst stellen.

3  Onderzoek heeft uitgewezen dat de coöperatie duurzamer 

is dan elke andere organisatievorm. Zo blijken coöperaties 

weerbaarder tijdens economisch slechte (of minder welva-

rende) tijden en hebben nieuwe coöperaties een grotere 

kans om te slagen dan andere nieuw opgezette bedrijven.

4  De coöperatie heeft diepe wortels in de samenleving, 

doordat de banen en de winst die gecreëerd worden op 

de plek blijven waar ze ontstaan zijn.

5  Coöperaties hebben respect voor hun omgeving en staan 

bekend als trendsetters als het gaat om maatschappelijk 

verantwoord ondernemen.

Het is niet overdreven om te stellen dat we ons als PLUS heel 

goed in deze vijf punten herkennen en ons ermee willen iden-

tificeren. Geen externe aandeelhouders, maar de onderne-

mers zijn gezamenlijk eigenaar van onze organisatie. Dat wat 

we met elkaar bereiken, blijft in de onderneming. Hiermee 

onderscheiden we ons van andere landelijke supermarkten. 

De resultaten over 2012 hebben ertoe geleid dat we zowel 

de afnamebonus over 2012 als de betalingsvoorwaarden in 

2013 kunnen verbeteren. Uiteraard is dit maar een deel van 

de meerwaarde die juist in deze tijd zo noodzakelijk is om 

detailhandelsgericht service te verlenen en te ondersteunen. 

De tevredenheid is toegenomen
In 2009 is onze ambitie geformuleerd: PLUS wil de beste 

servicesupermarkt van Nederland worden. De strategie is 

gebouwd op de merkwaarden Aandacht, Kwaliteit, Lokaal 

en Verantwoord. Tegelijkertijd is het interne kwaliteitspro-

gramma IMPULS gelanceerd en het nieuwe winkelformat 

‘PLUS nieuwe generatie’ ontwikkeld. Stroomlijning van de 

organisatie, vooral op het gebied van logistiek, is een continu 

aandachtspunt met focus op verdere kostenverlagingen. Om 

onze ambitie te realiseren zijn er grote stappen gezet, maar 

het doel is eind 2012 nog niet bereikt. 

Het Ondernemer Tevredenheid Onderzoek dat afgelopen 

jaar gehouden is, toont aan dat de algehele tevredenheid 

van ondernemers over PLUS is toegenomen. In de zomer 

is er in nauw overleg en afstemming met ondernemers 

gewerkt aan de aanscherping van de strategie voor de  

komende drie jaar. Zowel het Ondernemer Tevredenheid 

Onderzoek als deze strategiesessies ondersteunen de ge-

kozen positionering, strategie en merkwaarden. PLUS is 

op koers en zal de ingeslagen weg voortzetten, maar is 

vanzelfsprekend niet ongevoelig voor de dynamiek in onze 

markt en de Nederlandse economie. Het is noodzakelijk om 

aan te scherpen en in te spelen op wat we gerust een lan-

gere periode van nieuwe realiteit mogen noemen.

De formule PLUS scoort
Resultaten van zowel interne als externe verkiezingen en be-

oordelingen laten zien dat we zowel met het reguliere for-

mat als met PLUS nieuwe generatie goed scoren. Zo zijn in 

het afgelopen jaar vier PLUS supermarkten uitgeroepen tot 

provinciewinnaar in de ‘Supermarkt van het Jaar’-verkiezing. 

Het is goed om te benadrukken dat we met PLUS nieuwe 

generatie het formuleconcept in handen hebben om onze 

ambitie integraal te kunnen waarmaken. Het strategie-

kompas (een intern instrument dat de mening van primai-

re klanten van alle supermarkten in Nederland meet) en 

de GfK-rapporten vormen onze barometer met betrek-

king tot klantwaardering. Ook in 2012 bevestigden beide 

bronnen dat PLUS nieuwe generatie aanslaat. De positie-

ve ontwikkeling zet door, waarbij we opmerken dat de 

verschillen tussen onze reguliere winkels en PLUS nieuwe 

generatie groter zijn geworden.  

De ontwikkeling van de supermarktbranche staat niet stil. 

Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van het formulecon-

cept PLUS nieuwe generatie. Wanneer er in een buurt of 

een wijk dagelijks boodschappen gedaan worden en een 

goede versbeleving en een compleet assortiment dichtbij 

bereikbaar moeten zijn, dan vult PLUS dat in. Lokaal de 

puntjes op de i zetten, dat is waar het gezicht en de betrok-

kenheid van de ondernemers het verschil maken.

Aandacht
In 2011 is de PLUS Factor geïntroduceerd. Dit is het interne 

programma rondom de merkwaarde Aandacht dat erop is 

gericht om ondernemers en medewerkers op de winkel-



9voorwoord

vloer te helpen om nog klantvriendelijker en meer klantge-

richt te worden. Het afgelopen jaar kreeg dit programma 

een vervolg: Scoren met Aandacht. Bij vrijwel alle PLUS 

supermarkten zijn twee of drie Aandacht Ambassadeurs 

aangewezen die verantwoordelijk zijn voor het concretise-

ren van de merkwaarde Aandacht in hun winkel.

Kwaliteit
Vanuit de merkwaarde Kwaliteit hebben we in 2012 onze 

focusgroepen AGF en Brood flink onder handen genomen. 

We zijn gestart met een nieuwe campagne voor onze AGF 

afdeling, waarbij zowel groente en fruit van het seizoen als 

onze telers centraal staan. De broodafdeling is compleet 

vernieuwd met eigen, verbeterde recepturen en duidelijke 

communicatie en navigatie. Daarnaast laat bijvoorbeeld ons 

‘Hier komt u voor terug’ assortiment laat zien dat we veel 

belang hechten aan onderscheidende kwaliteit.

Lokaal 
Lokaal maken de ondernemers en hun teams het verschil. 

Iedere dag opnieuw laten ze zien dat ze lokaal de bes-

te servicesupermarkt zijn. Talrijke voorbeelden illustreren 

dagelijks dat initiatieven die lokaal bedacht zijn - en al 

dan niet centraal ondersteund worden - zorgen voor een 

spraakmakende PLUS aanwezigheid.

Verantwoord
PLUS wil graag gezien worden als groene organisatie en wil 

dat ook waarmaken als het gaat om maatschappelijk ver-

antwoord ondernemen en duurzaamheid. Eerlijke handel 

en verantwoord geteelde landbouwproducten zijn cruciaal 

voor een duurzame voedselproductie op de lange termijn. 

In 2012 is hier opnieuw herkenbaar in geïnvesteerd, met 

als gevolg dat PLUS de grootste Fairtrade verkoper was en 

de hoogste score behaalde bij de EKO-tellingen voor zowel 

biologische als Fairtrade producten. 

Memorabel was het initiatief voor Pasen om als eerste en 

enige supermarkt in Nederland volledig op vrije uitloopei-

eren over te schakelen. Met betrekking tot het huismerk 

zijn in 2012 ook alle koffie, chocoladerepen en zelfs rozen 

honderd procent Fairtrade geworden. Bij PLUS Rechtuyt 

in Schoonhoven ging de honderd miljoenste Fairtrade 

banaan over de toonbank! Natuurlijk zijn op het gebied 

van logistiek ook de nodige stappen gezet. Zo hebben we 

onze C02-uitstoot aanzienlijk gereduceerd en het convenant 

Leefomgeving en Transport ondertekend.

De uitdagingen voor 2013
PLUS volgt de marktontwikkelingen, stelt daarbinnen haar 

eigen prioriteiten en kiest haar eigen weg. Communicatie 

staat hierbij centraal, met de samenleving, onze klanten, 

de leveranciers en primair met de ondernemers. Het verder 

ontzorgen van de PLUS ondernemers en consumenten is de 

uitdaging waar PLUS Retail voor staat. In het nieuwe drieja-

renplan is een veelheid aan initiatieven aangekondigd om dit 

te realiseren en zo onze marktpositie te verstevigen.

Alle genoemde initiatieven kunnen niet leiden tot een 

voorspelling, maar wel tot een terugblik over 2012 die, 

ondanks voldoende uitdagingen, vooruitgang laat zien die 

tot tevredenheid stemt.

De Bilt, 25 februari 2013

drs. J. Ferwerda, algemeen directeur
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De organisatie
PLUS is de supermarktformule waarmee de Sperwer 

Groep - full service organisatie van en voor zelfstandig 

ondernemers - zich in de markt manifesteert. De Sperwer 

Groep is opgericht in 1928 en heeft van oudsher een 

coöperatieve structuur. Alle ondernemers zijn er lid van.  

De Sperwer Groep is lid van Superunie. Deze inkooporga-

nisatie vertegenwoordigt circa 30 procent van de markt. 

De distributie naar de PLUS supermarkten vindt plaats 

vanuit drie regionale distributiecentra (fastmovers in droge 

kruidenierswaren) en drie landelijke distributiecentra (vers, 

diepvries en slowmovers). De Sperwer Groep heeft ook 

een 45 procentbelang in Spar Holding B.V., de organisatie 

van circa 419 (veelal kleinere) buurtwinkels.

De formule
Met de vier merkwaarden Aandacht, Kwaliteit, Lokaal en 

Verantwoord onderscheiden de 216 zelfstandige PLUS on-

dernemers zich met hun 255 supermarkten in een uiterst 

competitieve markt. De ondernemers en hun teams doen 

er alles aan om het doen van de dagelijkse boodschap-

pen zo makkelijk, leuk en voordelig mogelijk te maken.  

Zij kennen hun marktgebied als geen ander en zijn veelal 

erg actief in de buurt. Daarnaast bieden de PLUS super-

markten in veel gevallen ook een lokaal assortiment aan. 

PLUS staat dicht bij haar producten, klanten en mede-

werkers. Dus nemen we het voortouw als verantwoorde 

supermarkt. Zowel voor als achter de schermen is PLUS 

volop bezig haar bedrijfsvoering en het assortiment te ver-

duurzamen en haar klanten en medewerkers te helpen bij 

het maken van een bewuste, gezonde keuze. 

Het onderscheid
In 2012 realiseerden de ondernemers een consumentenom-

zet die een marktaandeel van 5,84 procent vertegenwoor-

digt. PLUS is nationaal onderscheidend, lokaal dominant en 

wil de meest servicegerichte supermarkt zijn. De serviceor-

ganisatie ondersteunt de ondernemers in de presentatie en 

exploitatie van hun PLUS supermarkt met formule- en huis-

merkontwikkeling, categorymanagement, communicatie, 

marketing, promoties, winkelautomatisering en opleidingen. 

Het onderscheidende vermogen van PLUS is overal op de 

winkelvloer tastbaar. Dit is de plek waar klanten beleven hoe 

er invulling wordt gegeven aan de vier merkwaarden van 

PLUS: Aandacht, Kwaliteit, Lokaal en Verantwoord.

Kerngegevens PLUS 
- Aantal ondernemers: 216

- Aantal winkels: 255

- Nieuwe winkels in 2012: 1

- Sluitingen in 2012: 5

- Gemiddeld aantal fte: 741

- Consumentenomzet 2012: € 1,97 miljard

Ondernemingsprofiel
Ondernemings-
profiel
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PLUS Vastgoed B.V.

Ondernemers

Coöperatieve Levensmiddelengroothandel
‘Nederlands Sperwerverbond’ U.A.

B.V. Sperwer Holding

PLUS Holding B.V B.V. Sperwer Assurantiën

Spar Holding B.V

(45 procent)

PLUS Retail B.V.

PLUS Financieringen B.V.

BESTUUR, RAAD VAN COMMISSARISSEN, DIRECTIE

Coöperatieve Levensmidde-

lengroothandel ‘Nederlands 

Sperwerverbond’ U.A.

Bestuur

drs. H.H. van Velzen, voorzitter

drs. J. de Boer

A.M.R. de Bruijn

A.P. van Reijen

G.J. Sturing 

C.W. Trommel

K.C. Vermeulen

Corporate secretary

mr. R.K.L. Ong 

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, MBA

E. Koot

P.L.J.M. Verbeeten

E.V.M. Werger, MBA

Directie

drs. J. Ferwerda

Corporate secretary

mr. R.K.L. Ong

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 Logistiek

B.V. Sperwer Assurantiën

drs. J. Ferwerda

P.J.J. Bevers
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(bedragen x € 1.000

* 53 weken

Resultaten 2012 2011 2010 2009* 2008

netto groepsomzet 1.536.810 1.535.059 1.481.706 1.473.867 1.425.896 

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

operationeel resultaat  45.770  39.507  25.385  37.458  42.123 

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

bonussen  31.991  25.114  25.082  25.137  24.637 

in % van de groepsomzet  2,1  1,6  1,7  1,7  1,7 

Vermogen

eigen vermogen  208.904  202.425  191.113  187.571  175.600 

totaal vermogen  437.479  416.867  415.500  415.350  431.656 

eigen vermogen in % totaal vermogen  47,8  48,6  46,0  45,2  40,7 

Kasstroom en investeringen

kasstroom uit operationele activiteiten  62.302  73.100  49.207  16.530  34.183 

investeringen (netto)  35.293  34.309  34.744  11.508  23.579 

afschrijvingen en amortisatie  32.417  39.185  30.242  22.862  20.856 

PLUS supermarkten

aantal winkels (ultimo) 255  259   267   268   274 

aantal m² verkoopvloeroppervlakte 244.572 245.817    249.770  246.758   250.069 

Aantal medewerk(st)ers met dienstverband

(fte) gemiddeld (excl. filialen)   741   770    795   821    824  
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PLUS in 2012: 
samen sterker
Aandacht, Kwaliteit, Lokaal en Verantwoord. Deze vier merkwaarden geven 

aan waar PLUS voor staat. De ondernemers vormen de organisatie, zij zorgen 

met hun teams voor herkenbaarheid van deze merkwaarden op de winkelvloer. 

In een coöperatie werk je altijd samen, daarom geloven we in de kracht van 

deze organisatiestructuur. De cijfers ondersteunen onze visie.  

Het marktaandeel liep door de sluiting van vijf PLUS supermarkten in 2012 iets 

terug (0,1 procent), maar het gemiddelde marktaandeel per winkel steeg.  

Onze klanten geven ons een steeds betere waardering, PLUS staat op een 

zevende plaats volgens het kerstrapport van het GfK. We kijken met gepaste 

trots terug naar de stappen die we inmiddels hebben gezet en bouwen onze 

strategie verder uit. We hebben er alle vertrouwen in dat de ondernemers ook 

in 2013 lokaal het verschil kunnen maken. Samen zorgen we ervoor dat PLUS 

als servicesupermarkt nationaal onderscheidend en lokaal dominant blijft. 
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Strategie

Ondanks het economisch zware weer zijn onze aspiraties re-

alistischer dan ooit. De inspanningen om de interne dienst-

verlening naar een hoger plan te tillen en de aandacht voor 

de klant voorop te stellen, werpen hun vruchten af. We zijn 

ervan overtuigd dat lokaal en zelfstandig ondernemerschap 

de toekomst heeft. Juist omdat we werken vanuit vertrou-

wen en samenwerking, waarbij de leden uit de organisa-

tie invloed hebben en voordeel halen uit die constructie.  

Onze onderlinge verbinding is cruciaal om ervaringen en 

successen uit te wisselen en van elkaar te leren. Dit sterkt 

ons en helpt om de doelstellingen te realiseren en de beste 

servicesupermarkt van Nederland te worden.

Commercie

De markt staat niet stil. De ondernemers krijgen op lokaal 

niveau te maken met gewijzigde marktomstandigheden.  

De uitdaging in de huidige economische tijd en de toege-

nomen concurrentie vereisen een nog slagvaardigere orga-

nisatie waarbij we ons richten op omzet- en margegroei.  

Dit betekent dat we nog nadrukkelijker inzetten op bijvoor-

beeld het ontwikkelen van assortimentsconcepten en onder-

scheidende loyaliteitscampagnes. Ook zien we graag dat ons 

motto ‘PLUS geeft meer’ in alle facetten van de organisatie 

zichtbaar is, zowel achter de schermen als op de winkelvloer.

Het merk PLUS is goed zichtbaar 
De afgelopen twee jaar heeft PLUS hard gewerkt aan 

versterking van het merk en de zichtbaarheid ervan.  

Op de winkelvloer ervaren klanten dat ze meer aandacht 

van onze medewerkers krijgen, dat er meer versproduc-

ten te vinden zijn en dat er meer voordeel te behalen is. 

Natuurlijk zien klanten dat ook terug in onze reclames.  

Eind 2010 verschenen Daantje, Daphne, Bianca en Edgar 

voor het eerst op de televisie. In 2012 is die aanpak met 

kracht voortgezet in diverse media. Dit vergrootte de naams-

bekendheid en zichtbaarheid van PLUS. De campagne werd 

beloond met een SAN Accent in de categorie Retail, de enige 

communicatievakprijs van, voor en door adverteerders.

De meest geslaagde loyaliteitsacties
In een tijd waarin prijzen onder druk staan, is loyaliteit 

van groot belang. Service-elementen spelen een belang-

rijke rol in de waardering van klanten. We hechten dan 

ook waarde aan de inhoud van onze loyaliteitscampagnes 

en aan hoe deze ontvangen worden door het publiek.  

Omdat we sinds medio 2011 Official Partner van de Ere-

divisie zijn, is het Eredivisievoetbal ook in 2012 een be-

langrijk thema geweest voor onze spaarcampagnes. We 

hebben dit jaar een pop-up spelerscampagne gehad en 

gaven Clubknallers - ofwel knikkers - weg. In de aanloop 

naar het EK voetbal trapte PLUS af met de spaarcampag-

ne voor de EK Juichbandjes. 

Er waren ook andere spraakmakende en goede loyaliteits-

campagnes. Het jaar begon met het sparen voor gratis 

Fontignac-messen, een actie die in november 2011 startte 

en tot en met januari 2012 doorliep. Daarnaast konden 

klanten ook dit jaar sparen voor Spiegelau-glazen, een 

campagne waarmee we in 2010 zijn gestart en die we in 

2012 hebben vernieuwd. Uit het klantenonderzoek bleek 

dat de Spiegelau-glazen een gewild spaaritem zijn. Dit jaar 

bleken vooral de dubbelwandige thee- en koffieglazen in 

trek. Ook de paasactie was een succes. Bijna 500.000 ge-

zinnen ontbeten aan het paaskleurkleed, een tafelkleed 

met een vrolijk paastafereel dat ingekleurd kon worden. 

Daarnaast was er het vakantiepakket. Dit bestond uit 

een plezierboek, een logboekje, memoriekaarten, zelf te 

maken ansichtkaarten en waterballonnen voor kinderen.  

Ideaal voor thuis, onderweg of op vakantie. Tot slot was 

het voor klanten van PLUS mogelijk om te sparen voor 

een gratis boodschappenpakket ter waarde van 40 euro. 

Deze actie liep tot begin 2013 door. 

PLUS is ook online
Voor alle PLUS supermarkten geldt dat de website in 

2011 is gepersonaliseerd. In 2012 hebben we de bestel-

site aangepakt: deze is gebruiksvriendelijker geworden.  

De bestelsite is inmiddels door vier ondernemers getest en 

naar aanleiding van hun bevindingen komt er een update 

beschikbaar voor de 70 PLUS supermarkten met een be-

stelsite. Afhankelijk van de kansen en mogelijkheden kan 
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elke ondernemer zelf beslissen of het haalbaar is om op 

korte termijn te starten met online verkoop. Verschillende 

PLUS ondernemers hebben hun belangstelling al getoond.

In alle winkels is sinds mei 2012 gratis WiFi aanwezig.  

Daarmee hadden we de primeur in Nederland. Via het draad-

loze PLUS netwerk hebben klanten met een smartphone of 

tablet direct toegang tot het internet van de supermarkt. 

Zonder in te loggen. De gratis dienst is geïntroduceerd op 

verzoek van klanten via het digitale PLUS klantenpanel. Met 

deze extra service kunnen klanten van PLUS snel en eenvou-

dig een recept opzoeken, kijken wat er op het online bood-

schappenlijstje staat of checken wat de visite graag drinkt. 

Andere nieuwe online initiatieven zijn de eigen wijn-

webwinkel PLUSwijnkelder.nl en de PLUS De Dag!-app.  

Ook kwam de mobiele website m.plus.nl online. Het wij-

nassortiment dat online wordt verkocht, is een aanvulling 

op het assortiment in de winkel. Wijnen voor de echte lief-

hebber dus, en dat alles voor zeer aantrekkelijke prijzen.  

De app bood klanten in de aanloop naar de feestdagen elke 

dag inspiratie. In de vorm van een scheurkalender toonden 

we dagelijks een leuke tip: van een lekker kerstrecept en 

een feestelijke tafelversiering tot de laatste aanbiedingen. 

Autoriteit op het gebied van wijn
PLUS heeft zichzelf de afgelopen jaren bewezen als dé 

wijnautoriteit binnen de supermarkten. Niet alleen stond 

PLUS zes jaar lang met het grootste aantal sterwijnen 

in de Wijnalmanak, ook de consument riep PLUS vo-

rig jaar voor de tweede keer uit tot de beste wijnsuper-

markt van Nederland (Bron: Wijn Imago Rapport 2011).  

Daarnaast speelt PLUS een voortrekkersrol als het gaat om 

het informeren van de klant over het product wijn. Eerst 

door externe adviseurs in te zetten op de winkelvloer, daar-

na door als eerste supermarkt een wijnopleiding te starten 

speciaal voor eigen personeel. Het afgelopen jaar studeer-

den ruim 70 PLUS wijnadviseurs af. De PLUS wijnadviseur 

is op gezette tijden in de winkel aanwezig om de klant te 

kunnen adviseren op het gebied van wijn. De wijnadviseur 

heeft een handboek met daarin informatie over alle wij-

nen in het assortiment en een speciaal notitieblok om een 

persoonlijk wijnadvies aan klanten te kunnen uitschrijven. 

De PLUS wijnadviseur kan bovendien zelf initiatieven ont-

plooien om klanten te laten kennismaken met de wijnen 

van PLUS. Denk aan het organiseren van een wijnproeverij. 

Zo geeft PLUS meer aandacht. 

Samen werken aan kwaliteit in vers
Samenwerken zit in het DNA van PLUS. We realiseren deze 

samenwerking niet alleen door middel van onze coöpera-

tieve organisatiestructuur, dit jaar hebben we het begrip 

samenwerking nog breder getrokken. Door samen te wer-

ken met leveranciers en telers, bijvoorbeeld. 

We willen in 2014 de beste bakkerijafdeling van Nederland in 

huis hebben. Om een onderscheidende positie in de markt 

te kunnen innemen was het noodzakelijk om keuzes te 

maken in de keten. Voor de verbetering en borging van de 

kwaliteit en voor optimale, innovatieve conceptontwikkeling 

kozen we het afgelopen jaar voor samenwerking met één 

bakkerijorganisatie. Vanaf medio juni 2012 is Bakkersland de 

bakkerijorganisatie die alle PLUS supermarkten voorziet van 

een breed assortiment van kwalitatief hoogstaande bakke-

rijproducten. Door krachten te bundelen, voor het collectief 

de juiste keuze te maken en op één moment de overstap te 

realiseren, tonen we lef en maken we echt het verschil. 

In alle winkels is begin oktober een compleet vernieuwde 

broodafdeling neergezet. Het assortiment, de recepturen 

en de presentatie hebben een kwaliteitsslag gemaakt.  

Voor het nieuwe brood wordt gebruikgemaakt van een 

nog betere kwaliteit grondstoffen. Het volledige broodas-

sortiment wordt gebakken volgens een eigen, kwalitatief 

nog betere receptuur. Hierdoor heeft het een betere smaak 

en geur, en is ook de houdbaarheid verbeterd. De presen-

tatie van de gehele broodafdeling is aangepast. Zo worden 

de Korenlanders ongesneden en onverpakt gepresenteerd. 

Dit draagt bij aan een ambachtelijke uitstraling en een be-

tere kwaliteitsbeleving. Daarnaast zijn de verpakkingen 

verbeterd: deze zijn voorzien van een uniek broodinforma-

tiesysteem, waarmee de klant wordt geïnformeerd over bij-

voorbeeld het vezelgehalte, allergenen en de aanwezigheid 

van zaden of pitten. Ten slotte zijn alle broodmedewerkers 
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tijdens roadshows bijgeschoold op het gebied van product-

kennis, presentatie en klantgericht verkopen.

In juli zijn we in alle PLUS supermarkten gestart met de nieu-

we campagne voor onze AGF-afdeling. Groente en fruit van 

het seizoen staan in deze campagne centraal. Deze produc-

ten komen dagelijks vers van het land, zijn vol van smaak en 

vitamines, én - dankzij het enorme aanbod - extra voordelig. 

Samen met onze vaste telers zorgen we ervoor dat de beste 

verse producten zo snel mogelijk in de winkels liggen. Net als 

wij willen de telers er zeker van zijn dat de door hen gekoes-

terde en verzorgde groente en fruit  in optimale staat worden 

aangeboden aan de klant. Die betrokkenheid van onze telers 

stellen we enorm op prijs. De klant profiteert van al dit voor-

delige lekkers en ‘plukt’ het seizoen bij PLUS. 

Naast brood en AGF vormen bloemen en planten een 

belangrijke versgroep waarmee we ons in 2012 nog ster-

ker profileerden op het gebied van service en kwaliteit.  

Na een succesvolle pilot met 40 enthousiaste pioniers is 

de nieuwe bloemen- en plantenafdeling sinds het najaar 

in ongeveer 65 PLUS supermarkten te vinden. Het assorti-

ment bestaat uit een combinatie van bloemen en planten, 

waarbij wordt ingespeeld op trends en de verschillende 

seizoenen. Alle bloemen en planten zijn rechtstreeks af-

komstig van kwekers. Hiermee wordt de logistieke keten 

sterk verkort, hetgeen de kwaliteit van de bloemen en 

planten ten goede komt. Dat we hierin geloven, bevesti-

gen we met een kwaliteitsgarantie van ten minste zeven 

dagen, die we afgeven op het complete assortiment. 

Verbeterde verpakkingen van het PLUS Huismerk 

In 2011 werd het hele versassortiment onder PLUS Huis-

merk voorzien van een nieuwe uitstraling. Het afgelopen 

jaar volgden 1.300 kruidenierswaren. We zijn bovendien 

gestart met het voeren van het groene Vinkje, de ge-

zondere keuze, op het etiket van onze versproducten.  

Naast de verpakking werden ook de kwaliteit én de ge-

zondheid van een groot aantal huismerkproducten aan-

zienlijk verbeterd. Met resultaat! Diverse producten wer-

den als beste getest of kwamen als beste koop uit de bus: 

PLUS Minisnacks, PLUS Groene thee, PLUS Diepvriesspi-

nazie à la crème, GIJS Extra belegen boerenkaas en de 

’Lekker mager & duurzamer’ hamburger. 

Verantwoorde herkomst van producten
Ons assortiment is altijd in beweging. De vraag van onze 

klanten verschilt immers van dag tot dag en ook per locatie 

zijn er duidelijke variaties te ontdekken. We kunnen met 

zekerheid zeggen dat onze klanten in de huidige econo-

mische tijd prijsbewuster zijn. Zij hebben daarnaast ook 

steeds meer oog voor het welzijn van mens, dier en mi-

lieu. Blijven inzetten op duurzaam - door onder andere 

een groot assortiment biologische en Fairtrade producten 

in huis te hebben - is ook dit jaar van belang gebleken. 

Daarin onderscheiden we ons. 

De jaarlijkse EKO-tellingen van Milieudefensie bewijzen 

dat we het grootste aanbod aan biologische producten 

in huis hebben. Gemiddeld zijn bij PLUS 356 biologische 

producten te vinden. Dat zijn maar liefst 116 producten 

meer dan vorig jaar. Hiermee zijn we voor het zevende 

jaar op rij de beste biologische supermarktketen die uit 

de tellingen naar voren komt. Met gemiddeld 102 Fair-

trade producten was PLUS ook in deze categorie over-

tuigend winnaar. Ten opzichte van 2011 heeft PLUS een 

enorme groei laten zien: het Fairtrade aanbod is vergroot 

met maar liefst 62 procent! 

PLUS verkoopt niet alleen de meeste Fairtrade producten, 

maar biedt ook de grootste keuze. Van alle retailers gaat 

volgens Stichting Max Havelaar bij PLUS het grootste aantal 

Fairtrade producten over de kassaband. Hiermee haken we 

in op de toenemende behoefte van consumenten aan duur-

zame, eerlijke en smaakvolle kwaliteitsproducten voor een 

aantrekkelijke prijs. In 2011 maakten we de volledige over-

stap naar Fairtrade voor ananas, alle thee van ons huismerk, 

twee huiswijnen en de haricots verts, peulen en sugar snaps. 

In 2012 volgden alle koffievarianten en de chocoladerepen 

van het huismerk. PLUS is de eerste supermarktketen die 

deze stap voor koffie zet. De PLUS koffieverpakkingen heb-

ben bovendien een nieuwe uitstraling, waardoor deze nog 

beter herkenbaar zijn in het schap. De smaaksterkte staat 

duidelijk aangegeven en op de verpakking staat welke kof-
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fiebonen zijn gebruikt, hoe de koffie is gebrand en voor 

welk moment van de dag de koffie het best geschikt is. Ook 

alle rozen die we in de nieuwe afdeling PLUS Bloemen en 

Planten verkopen, zijn Fairtrade. 

Het hoge aantal Fairtrade producten dat verkrijgbaar is in 

de PLUS supermarkten wordt voornamelijk veroorzaakt 

door de volledige overstap op Fairtrade bananen in 2010. 

De honderd miljoenste Fairtrade banaan werd afgelopen 

zomer verkocht bij PLUS Rechtuyt in Schoonhoven. Door de 

aankoop van Fairtrade bananen bij PLUS dragen klanten 

direct bij aan een betere toekomst van de bananenboeren 

en hun directe omgeving. Sinds de overstap heeft PLUS de 

bananenboeren in Colombia niet alleen een eerlijke prijs 

voor hun bananen betaald, maar ook een Fairtrade premie 

van ruim 700.000 euro. Van dit geld profiteren in totaal 

ruim 1.400 arbeiders; er zijn onder andere studiebeurzen 

voor de werknemers beschikbaar gesteld en er is geïnves-

teerd in de kwaliteit van huizen en de kwaliteit en produc-

tiviteit van scholen en irrigatiesystemen.

Niet alleen op het gebied van eerlijke handel zijn stappen ge-

zet, er is ook geïnvesteerd in meer dierenwelzijn. We maakten 

een start met het volledig vervangen van ons reguliere voor-

verpakte varkensvlees door Good Farming Star varkensvlees, 

dat voldoet aan het Beter Leven kenmerk 1-ster van de Die-

renbescherming. Aan het einde van het jaar introduceerden 

we Hollands Kalfsvlees met het Beter Leven kenmerk 1-ster 

en kwamen we met Hollandse Beter Leven kip. We voerden 

onder een ander label al langer een assortiment kippenvlees 

met het Beter Leven kenmerk 1-ster. Deze producten werden 

omgezet naar Hollandse Beter Leven kip en het assortiment is 

uitgebreid. Hierdoor heeft de consument een betaalbaar en 

meer verantwoord alternatief voor de meest verkochte kip-

producten. Na een succesvolle introductie van het concept 

Veluws wild in 2011 koos PLUS dit jaar als eerste supermarkt 

in Nederland voor honderd procent wild uit eigen land. 

Op één specifieke overstap van het afgelopen jaar zijn we 

extra trots: de volledige overstap van scharreleieren naar vrije 

uitloopeieren. Hiervoor kozen we een bijzonder startmoment. 

Sinds de week voorafgaand aan Pasen wordt het eierschap 

gevuld met uitsluitend vrije uitloopeieren en biologische eie-

ren. PLUS is de eerste supermarktketen in Nederland die deze 

volledige overstap maakt van scharrel- naar vrije uitloopeie-

ren. Hiermee bevestigen we opnieuw onze voortrekkersrol op 

het gebied van verantwoord ondernemen.

Winkelorganisatie

PLUS nieuwe generatie is succesvol
Welkom, betrokken, authentiek en bewust. Daarmee be-

schrijven we de PLUS supermarkten. In de PLUS nieuwe 

generatie winkels wordt extra nadruk gelegd op warmte, 

inspiratie en toegevoegde waarde. Het aanbod is breed, 

onderscheidend, uitnodigend, vers en herkenbaar. De win-

kel is overzichtelijk: overal waar de klant kijkt, ziet hij een 

prachtig uitgestald aanbod; gemakkelijk te vinden en inge-

deeld op basis van eetmomenten. Medewerkers zijn aan-

spreekbaar, want ze staan centraal in de winkel. Alles is in 

het werk gesteld om van boodschappen doen een waar 

feestje te maken en de binding met de klant te vergroten. 

PLUS gaat met de tijd mee. Het formuleconcept PLUS  

nieuwe generatie wordt daarom al sinds 2010 uitgerold.  

Eind 2011 waren er 35 winkels omgebouwd, in 2012 kwa-

men er 31 bij. Dit is nagenoeg een verdubbeling. Hiermee 

zijn belangrijke stappen gezet om als supermarktketen natio-

naal onderscheidend en lokaal dominant te zijn. PLUS nieuwe 

generatie voldoet in alle opzichten aan onze verwachtingen:  

de klanttevredenheid over de winkels groeit, de merkwaar-

den worden beter beoordeeld, het versaandeel stijgt en het 

prijsimago verbetert. Dat leidt tot loyalere klanten, een grote-

re klantenkring en een forse stijging van de omzet.

De ontwikkeling van de supermarktbranche staat niet stil. 

Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van het formulecon-

cept PLUS nieuwe generatie. Eind 2011 werd het nieuwe 

formuleconcept doorontwikkeld voor de winkels in de klein-

ste metrages. Met succes werd dit eind 2011 in een eerste 

pilot getest en vervolgens in 2012 bij een aantal winkels 

doorgevoerd. Daarnaast introduceerden we het nieuwe kof-

fiebelevingsconcept ‘een wereld van koffie’ en presenteren 



we het biologische assortiment nog nadrukkelijker. Verder 

bliezen we de actiestraat nieuw leven in en startten we met 

een test voor zelfscannen. Dit concept zal in 2013 verder 

worden uitgerold. Verder maken we met aangescherpte ver-

lichtingsplannen in onze verbouwde winkels producten nog 

beter zichtbaar voor de klant. Vanaf september verkopen 

we cadeaukaarten bij alle PLUS supermarkten. In totaal heb-

ben we 50 verschillende cadeaukaarten in ons assortiment.  

In december introduceerden we een eigen PLUS cadeaukaart. 

Hiermee kunnen klanten hun boodschappen afrekenen of ze 

kunnen deze kaart cadeau geven. Stuk voor stuk vernieuwin-

gen die bijdragen aan de service voor onze klanten. 

Scoren met Aandacht
Het jaar 2012 was het jaar van ‘Scoren met Aandacht’, 

onderdeel van de PLUS Factor, het interne programma 

rondom de merkwaarde Aandacht. Het programma helpt 

ondernemers en medewerkers op de winkelvloer om nog 

klantvriendelijker en klantgerichter te worden. Met de  

introductie van twee tot drie ‘Aandacht Ambassadeurs’ in de 

winkels creëren we een doorvertaling van onze merkwaarde 

op de winkelvloer. Via ruim 600 Aandacht Ambassadeurs 

worden medewerkers aan de hand van een aantal thema’s 

wekelijks geïnformeerd en geïnspireerd. 

Goede opleidingspartner
In 2012 heeft PLUS haar interne opleidingsprogramma - dat 

aangeboden wordt aan alle medewerkers op de winkelvloer 

- verder uitgebreid en geprofessionaliseerd. Alle trainingen 

worden aangeboden voor een zogenaamde opleidingsfee. 

De ondernemer betaalt op basis van het aantal medewer-

kers een vast bedrag per jaar en daarvoor mag hij onbeperkt 

een groot scala aan opleidingen afnemen. Het afgelopen jaar 

hebben we mede als gevolg hiervan wederom een record-

aantal inschrijvingen gehad. Het aantal cursisten is uitgeko-

men op ruim 10.000, een stijging met 3.000 ten opzichte 

van 2011. In 2013 gaan we verder met het professionaliseren 

van het aanbod en doet ook e-learning verder zijn intrede.

Beste PLUS van Nederland
De PLUS Verkiezing voor de ‘Beste PLUS van Nederland’ is 

in volle gang. Met deze verkiezing laten we zien dat al onze 

medewerkers zich willen inzetten om de beste servicesu-

permarkt van Nederland te worden. De PLUS Verkiezing 

bestaat uit drie delen: een voorronde, de halvefinaleronde 

en de finaleronde. In de voorronde streden alle 255 win-

kels tegen elkaar, hiervan gingen er 50 naar de halve finale.  

Inmiddels zijn we gevorderd tot de beste twintig winkels die 

begin 2013 aan de finaleronde zijn begonnen. Hiervan strij-

den uiteindelijk tien winkels tijdens het PLUS Event om de 

titel ‘Beste PLUS van Nederland’. Naast de PLUS Verkiezing 

startten we dit jaar een zoektocht naar uitzonderlijk PLUS 

Talent. Medewerkers die naast hun talent op de werkvloer 

bijvoorbeeld ook heel goed kunnen zingen, koken of een 

instrument bespelen. Zij maken kans om tijdens het PLUS 

Event op te treden in Studio 21 in Hilversum. 

Het verloop van aan- en verkoop
De afdeling Aan- en verkoop houdt zich bezig met de aan- 

en verkoop van bestaande PLUS supermarkten van en aan 

ondernemers. In 2012 zijn er vier supermarkten aangekocht 

van bestaande ondernemers en vier supermarkten verkocht 

aan nieuwe ondernemers. Daarnaast is er één nieuwe ves-

tiging als PLUS supermarkt geopend. Om uiteenlopende 

redenen zijn niet alle aangekochte supermarkten direct 

aan een (kandidaat-)ondernemer verkocht. Mede door de 

interne verkoop van de genoemde PLUS supermarkten én 

door de sluiting van een aantal verliesgevende PLUS super-

markten (die tijdelijk als filiaal werden geëxploiteerd) is het 

aantal PLUS supermarkten dat tijdelijk als filiaal werd geëx-

ploiteerd in 2012 verder afgenomen. Ook voor 2013 wordt 

een verdere afname van het aantal filialen voorzien.

Werving en selectie kandidaat-ondernemers
PLUS investeert in toekomstige zelfstandige ondernemers 

die de ambitie en kwaliteit hebben om een PLUS super-

markt te exploiteren. Daartoe zijn in 2012 de voorberei-

dingen getroffen voor de PLUS Aspirant Ondernemers 

Opleiding. Deze interne opleiding, die minimaal één jaar 

in beslag neemt, is een combinatie van theorie en stage-

opdrachten. Bestaande PLUS ondernemers spelen een be-

langrijke rol in dit programma. Jaarlijks worden maximaal 

tien kandidaat-ondernemers tot de opleiding toegelaten. 

De eerste lichting startte in februari 2013 met de opleiding.
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Risicobeheer
In vervolg op de inzet in 2010 en 2011 zijn we in 2012 on-

verminderd doorgegaan met het lokaliseren en proactief 

oplossen van risicobedrijven, al dan niet met financiële 

ondersteuning en al dan niet in combinatie met de over-

gang naar het nieuwe formuleconcept. Daarnaast is in 

2012 het debiteurenbeheer rondom de winkels aange-

scherpt. Dit heeft een verdere daling van de debiteu-

renontwikkeling en voorzieningen tot gevolg gehad.  

In 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 locaties, is overge-

gaan tot het saneren van dit deel van het winkelbestand.

Vastgoed

Ontwikkelingen in de vastgoedmarkt
De vastgoedmarkt is flink afgeremd. Dit heeft gevolgen 

voor zowel de bestaande markt als de nieuwbouwprojec-

ten. Veel ruimte voor nieuwe supermarkten in Nederland 

is er niet. In de Vinex-uitbreidingswijken in Nederland zijn 

de winkelvoorzieningen inmiddels gerealiseerd of ver-

geven, zodat nieuwbouw nog maar zelden plaatsvindt.  

Het komt nu aan op het uitbreiden en/of verbeteren van vast-

goed. Soms kan dat binnen een stedelijk herontwikkelings-

project, soms is dit een ‘stand-alone actie’ van PLUS. De rem 

die de kredietcrisis landelijk op de vastgoed- en woningmarkt 

zet, heeft impact op de snelheid waarmee we dergelijke 

nieuwbouwprojecten kunnen aanpakken. Herontwikkelin-

gen zetten vaak in op gecombineerde trajecten van winkels 

en woningen, maar door de stagnatie in de woningmarkt 

duurt het lang voordat voldoende woningen zijn verkocht 

om een project te kunnen beginnen. Hierdoor is de (her)ope-

ning van winkels in een aantal gevallen vertraagd. Dit om 

te voorkomen dat forse aanloopverliezen worden gemaakt. 

Ondanks deze ontwikkelingen hebben we in 2012 onge-

veer 1.770 m² BVO aan de winkelportefeuille toegevoegd.  

Drie winkels zijn verplaatst naar een nieuwbouwlocatie – 

Klazienaveen, Simpelveld en Renkum, samen goed voor 

6.720 m²  BVO – en er kwam een nieuwe winkellocatie bij 

in Moerkapelle. PLUS Moerkapelle voegt 1.330 m² BVO aan 

de winkelportefeuille toe. Ook implementeerden we in 2012 

een nieuw vastgoedbeheerssysteem. 

PLUS is vooral sterk in kleinere marktgebieden, in de wijken 

en buurten. In 2013 liggen onze kansen in het optimaliseren 

van het huidige bestand door uitbreiding, relocatie en het 

goed ontsluiten van onze winkels. Lokaal ondernemen we 

actie als het gaat om de directe omgeving en uitstraling van 

de huidige winkelpanden. 

Logistiek

Diverse verbeterslagen in de logistieke organisatie

Voor de afdeling Logistiek was 2012 een bewogen jaar.  

Onze distributiecentra zijn efficiënter ingedeeld en voldoen 

aan de laatste veiligheidseisen. Bovendien zijn de diverse 

goederenstromen geoptimaliseerd. Verder hebben we be-

sloten om het volledige transport van zowel PLUS Retail 

West als PLUS Retail Zuid onder te brengen bij een externe 

vervoerder. Beide distributiecentra hebben de afgelopen ja-

ren hard gewerkt om de kwaliteit van de dienstverlening 

sterk te verhogen. Er zijn diverse verbeterslagen doorge-

voerd. Om nog meer aansluiting te kunnen zoeken met de 

wensen van de klant, verder te kunnen innoveren en een 

kostenbesparing te kunnen realiseren, is het eigen wagen-

park verkocht. Alle chauffeurs die in dienst waren van PLUS 

Retail West en Zuid maakten de overstap naar een betrouw-

bare, gespecialiseerde vervoerder. Met deze ontwikkeling is 

het volledige vervoer van PLUS Retail, landelijk, uitbesteed 

aan externe dienstverleners. De vrachtwagens blijven gesta-

tioneerd op de regionale distributiecentra. De ritplanning 

blijven we in eigen beheer doen, net als het bijzetten van 

de crossdockstromen en overige expeditiewerkzaamheden. 

Een groot aantal PLUS vrachtwagens kreeg een nieuwe uit-

straling conform onze huisstijl met de pay-off ‘PLUS geeft 

meer’. Nu zijn we dus ook op de weg goed herkenbaar.

Veilig en duurzaam transport
In 2010 hebben we als eerste foodretailer de Lean & Green 

award ontvangen voor onze inspanningen om C02-uitstoot 
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te reduceren binnen ons distributienetwerk. Doelstelling 

is om in vijf jaar 20 procent C02-uitstoot te reduceren.  

Inmiddels zitten we na drie jaar op ruim 13 procent, en 

vertrouwen we erop dat we de afgesproken 20 procent 

binnen de overeengekomen tijd zullen realiseren. 

Naast meer aandacht, meer vers en meer voordeel be-

tekent ‘PLUS geeft meer’ ook borging en naleving van 

een veilige en duurzame leefomgeving en transport.  

Daarom heeft PLUS Retail met de Inspectie Leefomge-

ving en Transport een convenant ondertekend waarmee 

we onze verantwoordelijkheid onderstrepen voor nale-

ving van wet- en regelgeving. Verantwoord is een van 

de merkwaarden, en deze stap sluit daar goed bij aan.  

Zo ook de keuze van PLUS Volgerlanden in Hendrik-Ido- 

Ambacht, die als eerste PLUS supermarkt de weg opging 

met de nieuwste Mia Electric, een compacte, duurzame 

bezorgauto. We zijn trots op de stappen die we op deze 

manier samen en individueel weten te maken.

Management services

ICT
Voor wat betreft ICT heeft 2012 in het teken gestaan van een 

aantal grote projecten ter verbetering van de gehele ICT om-

geving. Op het gebied van  infrastructuur is ons nieuwe data 

center in Groenekan in gebruik genomen. Hiermee maakt 

PLUS een grote stap voorwaarts op het gebied van toe-

komstvastheid, compliance, veiligheid en kwaliteit. Tevens is 

een groot aantal systemen vervangen en/of uitgebreid.

Op het gebied van verbetering en vernieuwing van appli-

caties is vooruitgang geboekt in Personeelsplanning en 

E-dossier, Modulesturing, Business Intelligence en Internet. 

Hiernaast is in 2012 de Recall-procedure volledig geauto-

matiseerd, is in alle winkels WiFi uitgerold, en is een start 

gemaakt met een nieuwe mailomgeving voor de winkels. 

In 2012 is door KPMG een onderzoek uitgevoerd naar de be-

heersing en effectiviteit van de ICT van PLUS Retail om verde-

re structurele verbetering in gang te zetten. Naar aanleiding 

van de uitkomsten van dit onderzoek is een aantal verbe-

terprojecten bepaald die in 2013 zullen worden uitgevoerd.

Finance
Het rendement en de continuïteit van de supermark-

ten staan centraal in onze organisatie van en voor de  

ondernemers. Samen met de ondernemers blijven we hier-

aan werken. In 2012 verwachten wij dat het rendement 

licht is verbeterd, na een duidelijke verbetering in 2011.  

Verdere verbetering vindt ook plaats op het gebied van 

kasstromen. In 2013 zal de krediettermijn van de onderne-

mers met een week kunnen worden verlengd.

In 2012 heeft de financiering van de ombouw van 22 win-

kels naar de nieuwe generatie plaatsgevonden. Hiervan 

zijn negen winkels bancair gefinancierd onder borgstel-

ling door PLUS Financieringen en dertien winkels zijn door 

PLUS Financieringen gefinancierd. Voor de financiering van 

de winkels wordt gewerkt met een tweetal, met de ban-

ken overeengekomen, overkoepelende arrangementen.  

Het preferred arrangement met de Rabobank maakt hier 

onderdeel van uit. De vernieuwde arrangementen hebben 

in alle gevallen geleid tot betere en aangescherpte condi-

ties voor onze ondernemers.

Internal audit
De in 2011 openstaande vacature inzake internal audit is in 

2012 ingevuld en de internal audit functie is verder uitge-

bouwd. De doelstelling van internal audit is het bieden van 

zekerheid en het geven van advies aan het management 

over de kwaliteit van de beheersing van de bedrijfsproces-

sen, systemen en overige activiteiten van PLUS om hiermee 

de doelstellingen van de organisatie te helpen realiseren. 

Door internal audit wordt hiervoor jaarlijks een audit plan 

opgesteld dat wordt goedgekeurd door de directie en de 

raad van commissarissen. In 2012 zijn de eerste onderzoe-

ken conform het audit plan uitgevoerd.

Detailhandelsadministratie
Medio 2012 heeft PLUS Retail haar activiteiten op het 

gebied van de detailhandelsadministratie voor 117 PLUS  
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supermarkten ondergebracht bij Marshoek, een gespecia-

liseerde marktpartij voor de administratieve ondersteuning 

van ondernemers. De onderbrenging van de administra-

tieve dienstverlening bij een gespecialiseerde marktpartij 

biedt mogelijkheden tot uitbreiding en ontwikkeling van 

de financieel-administratieve dienstverlening aan de PLUS 

ondernemers. Ook biedt dit een basis voor toekomstige 

efficiëntie en kostenreductie, zowel voor de ondernemers 

als voor PLUS Retail. Bovendien zorgt deze stap voor meer 

ontwikkelingsmogelijkheden voor management en mede-

werkers van de detailhandelsadministratie. 

Organisatie en 
medewerkers
PLUS is altijd in beweging. De behoeften van de consument 

en de ondernemers staan daarbij voorop. PLUS voerde het 

afgelopen jaar een aantal organisatiewijzigingen door. Deze 

veranderingen hebben voornamelijk betrekking op de afde-

ling Commercie. Het commercieel management team is ver-

kleind en heeft een duidelijke operationele focus. Bovendien 

gaven wij meerdere medewerkers de mogelijkheid om door 

te groeien naar een zwaardere management positie. Met 

deze verandering neemt de slagvaardigheid van de afdeling 

Commercie verder toe, met duidelijker verantwoordelijkhe-

den en kortere communicatielijnen. Daarnaast zijn er ook uit-

breidingen om nieuwe initiatieven zoals e-commerce te kun-

nen ontwikkelen en het bedrijf verder te professionaliseren.

Zoals eerder in dit verslag benoemd heeft PLUS in 2012 het 

volledige transport van zowel PLUS Retail West als PLUS 

Retail Zuid in 2012 uitbesteed aan een externe vervoerder. 

Alle chauffeurs die in dienst waren van PLUS Retail West en 

-Zuid maakten de overstap naar een betrouwbare, gespeci-

aliseerde vervoerder. 

De detailhandelsadministratie werd ondergebracht bij een 

financieel retailspecialist. PLUS vindt het belangrijk dat de 

focus - ook bij de administratieve dienstverlening - maxi-

maal gericht is op serviceverlening. 

Op het gebied van medezeggenschap is in 2012 over veel 

onderwerpen constructief overleg geweest. Wij zijn de 

Ondernemingsraad zeer erkentelijk voor de openheid en 

transparantie in onze samenwerking en het wederzijds 

vertrouwen. Wij zijn in overleg met de Ondernemingsraad 

een nieuw Sociaal Plan overeengekomen voor de komende 

twee jaar. Daarnaast is onder andere de visitatieregeling en 

de ondernemingscode vastgesteld. 

Risicobeheersing

Algemeen
De Sperwer Groep opereert in de foodretail. Deze markt ken-

merkt zich door een sterke concurrentie, waarbij er sprake is 

van een aanhoudende neerwaartse druk op de consumenten-

prijzen. Binnen de detailhandel vertaalt zich dit in een neer-

waartse druk op de marges en resultaten. Dit wordt onder 

meer opgevangen door een beter verdienmodel, schaalver-

groting en efficiencyverbeteringen.  Vanuit de coöperatieve 

gedachte van de Sperwer Groep is het beleid primair gericht 

op de rentabiliteit en ondersteuning van de aangesloten  

ondernemers en kent de Sperwer Groep geen expliciete ren-

dementsdoelstelling. Het streven is gericht op het behouden 

van een goede finaciële positie om de continuïteit van de 

operatie te waarborgen. Andere kenmerken van de foodretail 

zijn een beperkte conjunctuurgevoeligheid en verhoogde ei-

sen aan de voedselveiligheid. Ten aanzien van de voedselvei-

ligheid voldoet de Sperwer Groep aan alle wettelijk gestelde 

eisen voor de traceerbaarheid van producten en de voorzie-

ning van productinformatie. Dit onderwerp krijgt doorlopend 

aandacht, zowel in de distributiecentra als in onze winkels 

(onder meer als onderdeel van het kwaliteitsprogramma  

IMPULS). Ook in 2012 is hier veel aandacht aan besteed. 

De getroffen risicomaatregelen zijn gericht op het vermin-

deren en beheersen van de risico’s waardoor de onderne-

mingsdoelstellingen worden gehaald, op het voldoen aan 

wet- en regelgeving en op het beheersen van specifieke 

risico’s, zoals het kredietrisico, het valuta- en renterisico 

en het liquiditeitsrisico.
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Organisatie van risicobeheersing
De directie is eindverantwoordelijk voor het beheersen van 

risico’s, het voldoen aan wet- en regelgeving en voor de 

betrouwbaarheid van de in- en externe (financiële) rappor-

tages. Risicobeheersing is een integraal onderdeel van de 

dagelijkse processen, waarbij de afdelingen primair verant-

woordelijk zijn voor de administratieve organisatie en inter-

ne controle. Daarnaast kent de organisatie de functie inter-

nal auditor. Hierbij wordt uitgegaan van een pragmatische 

aanpak met de juiste balans tussen beheersing en flexibiliteit. 

Per proces wordt een zogenaamd risicoraamwerk opge-

steld, waarbij de grenzen worden vastgesteld waarbinnen 

de processen van PLUS moeten worden uitgevoerd. 

Binnen de gecentraliseerde Finance-afdelingen vindt con-

tinu een proces plaats van verbetering van de beheersing 

van registratie- en rapportageprocessen. De directie en het 

management hechten veel waarde aan tijdige, adequate 

en betrouwbare managementrapportages en forecasts als 

middel om kansen en bedreigingen tijdig te signaleren en 

de juiste actie te kunnen ondernemen.

Een andere maatregel ter beperking en beheersing van  

risico’s is het bestaan van een centrale investeringscom-

missie. Deze multidisciplinair samengestelde commissie 

toetst vooraf alle belangrijke voorstellen voor investe-

ringen. Daarnaast worden de controlesystemen voor de 

financiële processen zoals gebruikelijk getoetst door de 

externe accountant in het kader van de controle op de jaar-

rekening. De uitkomsten daarvan worden met de directie 

en de raad van commissarissen besproken. De door de 

accountant gerapporteerde risico’s worden beoordeeld 

en de aanbevelingen worden systematisch opgevolgd.  

In aanvulling hierop sluit de Sperwer Groep verzekeringen 

af voor de gebruikelijke risico’s, waardoor de hiermee ge-

paard gaande financiële gevolgen zo veel mogelijk worden 

beperkt. De Sperwer Groep heeft een gedegen planning- 

en controlecyclus om de financiële resultaten te monitoren.

Kredietrisico
Het kredietrisico dat de Sperwer Groep loopt, is nauw 

verbonden met de financiële positie van de bij haar aan-

gesloten ondernemers. Het kredietrisico beperkt zich niet 

alleen tot de openstaande handelsvorderingen, maar 

omvat ook de financiering van de aangesloten onderne-

mers. 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 banken. 

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 zo veel mogelijk be-

heerst door een intensieve monitoring van de financiële 

positie van de winkels. Het monitorings- en bewakings-

systeem van de financiële resultaten van de winkels is in 

2012 verder ontwikkeld en geïntensiveerd. Ook worden 

de rentabiliteit en levensvatbaarheid van de winkels conti-

nu beoordeeld. In voorkomende gevallen worden onren-

dabele 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 kre-

dietbehoeften in relatie tot beschikbare kredietfacilitei-

ten wordt bewaakt dat er steeds ruimschoots voldoende 

liquiditeiten beschikbaar zijn, zodat de Sperwer Groep te 

allen tijde aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.  

Doordat de Sperwer Groep geen valutarisico’s kent en er 

sprake is van beperkte renterisico’s, worden de (toekomstige) 

kasstromen uit dien hoofde ook niet of nauwelijks beïnvloed.

Informatiesystemen
De Sperwer Groep en de bij haar aangesloten onderne-

mers zijn in hoge mate afhankelijk van IT-systemen. Al onze 

IT-systemen zijn volledig gespiegeld neergezet op twee  

locaties. Zo zijn we verzekerd van de continuïteit van onze 

centrale systemen in geval van uitval en/of storing van een 

van deze systemen. In 2012 is ons nieuwe datacenter in 



Groenekan in gebruik genomen, mede ter waarborging 

van de continuïteit van de ICT-systemen. Ook is in 2012 

door KPMG een onderzoek uitgevoerd naar de beheersing 

en effectiviteit van de ICT van PLUS Retail. Naar aanleiding 

van de uitkomsten van dit onderzoek is een aantal verbe-

terprojecten bepaald die in 2013 zullen worden uitgevoerd.

De Spar organisatie

Ontwikkelingen en resultaat
Na de verhuizing in 2011 naar de nieuwbouw in Waalwijk 

stond 2012 vooral in het teken van de verdere ontwikkeling 

van de formule en de realisatie van een aantal projecten die 

zijn opgenomen in het ‘Masterplan Operations’.

Op de Formuledag werd de nieuwe opzet van de broodaf-

deling getoond. Niet alleen het vergezicht van een nieuwe 

generatie, maar ook de aanpassing van de bestaande afde-

ling. Ook de drie nieuwe modules voor AGF stonden op de 

beurs die hoorde bij de formuledag. Een nieuw en uiterst 

modern ontwerp van de verpakking van het huismerk is 

in 2012 geïntroduceerd. Inmiddels zijn ruim 150 artikelen 

voorzien van de nieuwe verpakking. Zo’n 300 artikelen lig-

gen op de tekentafel.

Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van Spar is een 

speciaal magazine ‘Samen feest vieren’ uitgebracht. Ook 

is er een jubileumkoektrommel met speciale Spar-koekjes 

op de markt gebracht. Consumenten konden 80 seconden 

gratis winkelen winnen in een commerciële actie.

Het proces van rationaliseren van assortiment in met name 

KW en non-food loopt gewoon door. Spar introduceerde 

Hollands rundvlees. Een nieuw assortiment tapas werd  

opgenomen en bleek zeer succesvol. Aan het einde van het 

jaar werd een molen met cadeaukaarten in de winkels ge-

plaatst. Een nieuwe service die goed bij Spar past.

In het kader van het Masterplan Operations is een aantal 

projecten afgerond in 2012. Op het gebied van veiligheid 

is een calamiteitenklapper ontwikkeld en een handboek 

veiligheid voor de winkels opgesteld. Waar nodig, is exter-

ne deskundigheid op afroep beschikbaar. 

Voor ondernemers is een planningsinstrument beschik-

baar om personeel in te roosteren.

Ook is een handboek P&O voor de winkels samengesteld. 

Deskundigheid – met name op het gebied van arbeids-

recht – is op afroep voor de ondernemers beschikbaar.

Het (digitale) handboek voor lokale activiteiten voor en 

door ondernemers is geactualiseerd en toegankelijk.  

Ook heeft in het kader van de HACCP de uitrol plaatsgevon-

den van schoonmaakboxen, abonnementen en systemen. 

Eind 2012 bedraagt het totaal aantal Spar-winkels 255, 

bestaande uit 169 dorpswinkels en 66 wijkwinkels, 10 

citystores en 10 recreatiewinkels. Onder de Attent-vlag 

worden 112 Attent Supers in de buurt en 52 Attent supers 

op vakantie geëxploiteerd.

De Spar Academie groeit als kool. Niet alleen zijn er vier 

nieuwe groepen MBO 2 gestart; ook zijn er vier groepen 

ondernemers aan de slag gegaan. Ook de wijncursus is 

een succes. In 2012 namen 105 Spar-medewerkers en -on-

dernemers deel aan deze cursus.



Het aanbod wordt steeds groter. Naast veiligheidstrainin-

gen is er een programma ‘bakplan op maat’ gestart om 

de broodverkoop verder uit te bouwen, en in december 

2012 is de aftrap gegeven voor een AGF-opleiding voor 

ondernemers en medewerkers.

De Spar Academie is daarmee een echte steunpilaar van 

de Spar-formule geworden. Het veelzijdige aanbod van 

hoge kwaliteit draagt bij aan het professionaliseren van 

Spar in alle geledingen.  

In de bedrijfsstructuur is in 2012 een vereenvoudiging 

doorgevoerd. Spar Holding B.V. had drie 100 procent doch-

termaatschappijen, te weten Distributiecentrum Zuid B.V.,  

Distributiecentrum Noord B.V. en B.V. Spar Centrale.  

In 2012 zijn beide distributiecentra gefuseerd met Spar 

Holding B.V en het ligt in de bedoeling dat B.V. Spar 

Centrale in 2013 eveneens fuseert met Spar Holding B.V. 

Hiermee is een transparante structuur gecreëerd en een 

vereenvoudiging van administratieve processen bereikt. 

De eerste helft van het jaar verliep de omzetontwikkeling 

moeizaam, onder druk van de markt. De zomer leek aan-

vankelijk ook matig, maar het tweede deel van de zomer 

kreeg de omzet een enorme impuls. Een groot deel van 

de achterstand ten opzichte van de markt werd ingelopen. 

De groothandelsomzet daalde in 2012 met 1,8 procent ten 

opzichte van 2011, deze lagere omzet leidde eveneens tot 

een lichte daling van de nettowinst ten opzichte van 2011.
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Financiële gang van zaken

Belangrijkste financiële ontwikkelingen 2012
Het operationele resultaat is met € 6,3 miljoen gestegen tot € 45,8 miljoen. De druk in de markt op prijzen en marges is meer 

dan gecompenseerd door betere inkoopcondities en kostenbesparingen te realiseren.

Het behaalde hogere operationele resultaat heeft het mogelijk gemaakt om over 2012 - naast de reguliere afnamebonus van 

2% - eenmalig een extra afnamebonus van 0,5% uit te keren. Ook maakte het hogere operationele resultaat het mogelijk 

om gedurende 2012 een bedrag van € 8,9 miljoen aan bijzondere uitkeringen aan de detailhandel te verstrekken in de vorm 

van extra kortingen op de verkoopprijs van geleverde goederen aan de ondernemers.

Voor een deel is dit te danken aan onze uitstekende financiële positie, waardoor een lagere toevoeging aan het eigen  

vermogen in de vorm van nettowinst voldoende is. De operationele kasstroom was in 2012 ook uitstekend, net als in 2011 

en kwam uit op € 62,3 miljoen, vooral door een goed werkkapitaalbeheer. Het banktegoed steeg in 2012 met € 26,4 miljoen 

tot € 40,3 miljoen.

(bedragen x € 1.000)

2012 2011 Toename in %

netto-omzet  1.536.810  1.535.059 0,1

bruto-omzetresultaat  145.884  145.382 0,3

kosten  87.716  89.614 -2,1

EBITA (vóór bonussen en bijzondere uitkeringen ondernemers)  58.168  55.768 4,3

amortisatie immateriële vaste activa  15.164  17.287 -12,3

bedrijfsresultaat (vóór bonussen en bijzondere uitkeringen ondernemers)   43.004   38.481 11,8

financiële baten en lasten  2.766  1.026 169,6

Operationeel resultaat  45.770  39.507 15,9

Operationeel resultaat

Ten behoeve van het inzicht in de ontwikkeling van de resultaten geven wij hierna een overzicht van het operationeel  

resultaat, waaruit bijzondere uitkeringen aan de ondernemers zijn geëlimineerd. Het operationele resultaat van de Sperwer 

Groep kan verkort als volgt worden weergegeven:



Consumentenomzet PLUS
De consumentenomzet van de PLUS supermarkten bedroeg over 2012 € 1.967,8 miljoen tegenover € 1.965,2 miljoen over 

2011, een stijging van 0,1%.
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Consumentenomzet Marktaandeel

De autonome omzetgroei van de PLUS supermarkten kwam over 2012 uit op 1,1% en is daarmee gelijk aan de landelijke 

groei van de consumentenomzet van 1,1%, gemeten door onderzoeksbureau GfK. Ten opzichte van de landelijke groei van 

de consumentenomzet in 2012 van 1,8% gemeten door onderzoeksbureau Nielsen blijft de autonome groei licht achter.

Het aantal PLUS supermarkten daalde per saldo van 259 eind 2011 tot 255 eind 2012. Er werden in 2012 vijf onrendabele winkels 

gesloten terwijl er één nieuwe PLUS supermarkt in Moerkapelle is geopend. Hierdoor bleef de absolute omzetgroei van 0,1% 

achter bij de autonome omzetgroei.

Het marktaandeel is fractioneel gedaald van 5,94% ultimo 2011 tot 5,84% ultimo 2012.
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Netto-omzet
De netto-omzet steeg met 0,1% van € 1.535,1 miljoen over 2011 tot € 1.536,8 miljoen over 2012. De netto-omzet heeft 

vooral betrekking op de leveringen aan de winkels. De hoogte van deze goederenomzet is afhankelijk van de ontwikkeling 

van de consumentenomzet van de PLUS supermarkten. De netto-omzet ontwikkelde zich als volgt:
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Bruto-omzetresultaat
Het bruto-omzetresultaat - exclusief bijzondere uitkeringen aan de ondernemers - steeg fractioneel met 0,3% tot € 145,9 

miljoen. In procenten van de omzet komt het bruto-omzetresultaat net als in 2011 uit op 9,5%.

Onder de kostprijs van de omzet worden de direct toerekenbare logistieke kosten opgenomen welke in 2012 daalden door 

in 2011 en 2012 ingevoerde efficiencyverbeteringen. De kostenbesparingen maakten het mogelijk de tarieven voor de 

logistieke dienstverlening aan de detailhandel met ingang van 2012 te verlagen. Hierdoor trad per saldo geen mutatie op 

in het bruto-omzetresultaat.

Kosten
De kosten daalden in 2012 met € 1,9 miljoen van € 89,6 miljoen in 2011 tot € 87,7 miljoen in 2012. In procenten van de omzet 

daalden de kosten van 5,8% in 2011 tot 5,7% in 2012.

Deze daling van de kosten is met name veroorzaakt door een lagere afwaardering van winkelprojecten. Hiertegenover staat 

een aantal kostenstijgingen op het gebied van ICT, ondersteuning van winkels en incidentele lasten. 
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(bedragen x € 1.000)

2012 2011 Toename in %

operationeel resultaat 45.770    39.507  15,9

reguliere afnamebonus (2,0%) 25.365    25.114 1,0

eenmalige afnamebonus (0,5%)  6.626   -

bijzondere uitkeringen ondernemers  8.913   3.294  170,6

 40.904  28.408 44,0

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen   4.866   11.099 

belastingen   -1.454   -3.090

resultaat deelneming   3.067  3.303 

Nettowinst   6.479    11.312  

Amortisatie immateriële vaste activa
De amortisatielasten van immateriële vaste activa (naast met name leveringsrechten betreft dit goodwill en software) daalden 

met € 2,1 miljoen tot € 15,2 miljoen. Hiervan is € 1,0 miljoen het gevolg van een lagere afwaardering van leveringsrechten en 

€ 1,0 miljoen is het gevolg van het wegvallen van afschrijving op in het verleden betaalde goodwill bij acquisities.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten kwamen in 2012 uit op een nettobate van € 2,8 miljoen (2011: € 1,0 miljoen). Deze toename 

is met name het gevolg van een bate in 2012 van € 1,7 miljoen uit hoofde van terugname van in het verleden getroffen 

voorzieningen op leningen.

De rentebaten daalden in 2012 vooral door een verlaging van de in rekening gebrachte rentetarieven voor verstrekte finan-

cieringen aan ondernemers. Hiertegenover staat een daling van de betaalde rente over door ondernemers aangehouden 

waarborgsommen en spaartegoeden door lagere rentetarieven. Daarnaast daalden de rentelasten door de overgang van 

gemiddeld een bankschuld in 2011 naar gemiddeld een banktegoed in 2012.

Nettowinst

Een overzicht van de ontwikkeling van de nettowinst is als volgt:
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Afnamebonussen
De directie van PLUS Retail stelt voor om over 2012 – evenals over 2011 - aan de ondernemers een afnamebonus van 2% 

van de goederenomzet uit te keren. Daarnaast wordt, vanwege het goede resultaat en de uitstekende financiële positie, 

voorgesteld om over 2012 – eenmalig – een extra afnamebonus van 0,5% aan de ondernemers uit te keren. In totaal wordt 

voorgesteld om over 2012 een afnamebonus van 2,5% uit te keren. Dit betekent over 2012 een uitkering aan afnamebo-

nussen van € 31,9 miljoen tegenover € 25,1 miljoen over 2011.

Bijzondere uitkeringen ondernemers
In 2012 is een bedrag van € 8,9 miljoen (2011: € 3,3 miljoen) aan extra marge doorgegeven aan de detailhandel. Door het 

doorgeven van extra marge aan de ondernemers werd bereikt dat de brutowinstmarges behaald door de PLUS supermarkten, 

ondanks marktdruk op prijzen en marges, op het voor 2012 begrote niveau zijn uitgekomen.

Totale uitkeringen aan ondernemers
De voorgestelde afnamebonussen en bijzondere uitkeringen aan ondernemers komen over 2012 in totaal uit op € 40,9 mil-

joen tegenover € 28,4 miljoen over 2011. In procenten van het operationele resultaat is dit 89,4% tegenover 71,9% over 2011.

2011 2012201020092008

20,0

-

10,0

In
 m

ilj
oe

ne
n 

€

30,0

40,0

50,0

60,0

Operationeel resultaat Uitkeringen ondernemers

Operationeel resultaat en uitkeringen ondernemers



36 VERSLAG VAN DE DIRECTIE

2011 2012201020092008

200,0

-

100,0

In
 m

ilj
oe

ne
n 

€

300,0

400,0

500,0

600,0

Eigen vermogen Totaal vermogen

Eigen vermogen in % totaalvermogen

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Solvabiliteit

Belastingen
De belastingdruk - de verhouding tussen de vennootschapsbelasting en het resultaat vóór belastingen - komt over 2012 uit 

op 29,9% tegenover 27,8% over 2011. Het nominale tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt in 2012, evenals in 

2011, 25,0%. De belastingdruk komt boven het nominale tarief voor de vennootschapsbelasting uit, vooral door de fiscaal 

niet aftrekbare afschrijving van goodwill.

Resultaat deelnemingen
Het 45%-aandeel in het niet-geconsolideerde resultaat van Spar bedraagt in 2012 € 3,1 miljoen. In 2011 was dit € 3,3 miljoen.

Nettowinst
Voorgesteld wordt om de nettowinst over 2012, € 6,5 miljoen, toe te voegen aan het eigen vermogen. Na deze toevoeging 

van de winst aan het eigen vermogen komt de solvabiliteit ultimo 2012 uit op 47,8% tegenover 48,6% ultimo 2011.
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Kasstromen en financiering

•   Positieve operationele kasstroom van € 62,3 miljoen, stijging banktegoed met € 26,4 miljoen.

•   Extra uitkeringen aan de ondernemers mogelijk gemaakt door verbetering van de resultaten en, evenals in 2011, een sterke 

verlaging van het werkkapitaal.

•   Investeringen op een niveau dat vergelijkbaar is met dat van voorgaande jaren.

•   Ultimo 2012 kent de Sperwer Groep, net als eind 2011, geen schulden aan kredietinstellingen.

(bedragen x € 1.000)

2012 2011 mutatie

nettowinst, afschrijvingen en amortisatie 35.284 47.199 -11.915

veranderingen in werkkapitaal, voorzieningen en dividend 27.018 25.901 1.117

kasstroom uit operationele activiteiten 62.302 73.100 -10.798

kasstroom uit investeringsactiviteiten -35.293 -34.309 -984

kasstroom uit financieringsactiviteiten -617 -27.193 26.576

Saldo kasstromen 26.392 11.598 14.794

Kasstroom uit operationele activiteiten
De operationele kasstroom is in 2012 gedaald met € 10,8 miljoen naar € 62,3 miljoen. Deze daling houdt vooral verband met 

hogere uitkeringen aan de ondernemers in 2012 van € 12,5 miljoen. Nadat in 2011 de kasstroom uit operationele activiteiten 

steeg met € 25,9 miljoen, vooral door het verlagen van het werkkapitaal, is in 2012 opnieuw sprake van een verbetering van 

de operationele kasstroom door een goede beheersing van het werkkapitaal. Het werkkapitaal daalde in 2012 met € 21,6 

miljoen, waarvan € 17,8 miljoen door een verdere verlenging van de betalingstermijnen van crediteuren. 
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Kasstroom uit investeringsactiviteiten
De investeringen bedroegen in 2012 per saldo € 35,3 miljoen tegenover € 34,3 miljoen over 2011. Deze investeringen zijn 

in beide jaren geheel gefinancierd met uit de operationele kasstroom beschikbaar gekomen middelen.

In immateriële vaste activa werd in 2012 € 11,9 miljoen geïnvesteerd. Deze investeringen hebben voor € 7,2 miljoen betrek-

king op de verwerving en het behoud van vestigingspunten en voor € 4,3 miljoen op software.

In materiële vaste activa werd in 2012 per saldo een bedrag van € 13,7 miljoen geïnvesteerd. Dit heeft betrekking op de 

ontwikkeling van nieuwe vestigingspunten, aankoop van winkelpanden, de activa van verworven filialen, vervangingsin-

vesteringen in de distributiecentra en de aanschaf van computerapparatuur.

De financiële vaste activa stegen in 2012 met € 9,7 miljoen, vooral door verstrekte leningen aan ondernemers ter financiering 

van de ombouw van hun winkels naar de nieuwe generatie.  
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Kasstroom uit financieringsactiviteiten
De negatieve kasstroom uit financieringsactiviteiten van per saldo € 0,6 miljoen heeft betrekking op terugbetaling aan  

ondernemers van bij de vennootschap aangehouden waarborgsommen. De Sperwer Groep kent eind 2012, net als eind 2011, 

geen schulden aan kredietinstellingen en beschikt over een bedrag van € 40,3 miljoen aan liquide middelen, € 26,4 miljoen 

meer dan eind 2011.
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Vooruitzichten

De koopkracht staat ook de aankomende jaren onder 

druk en de dynamiek in de markt voor supermarkten blijft 

groot. Daarnaast blijven stijgende grondstofkosten zorgen 

voor margedruk. 

De crisis gaat niet aan de consument voorbij. De over-

koepelende lange termijn trends, waarbij consumenten  

streven naar gemak en gezondheid, staan echter in onze 

ogen nog stevig overeind. Ook het besef dat er wat groei 

betreft een langere periode van nieuwe realiteit is aange-

broken, groeit. De g van groei afwegen tegen de g van 

goed zijn en beter willen worden, onderscheidend zijn en 

groen de kans geven alsook genieten mogelijk blijven ma-

ken, zijn de inzichten die aan belang toenemen. Aandacht 

is in dit verband de merkwaarde die indien juist ingevuld 

steeds meer tot lange termijn voordeel zal leiden. Want ook 

in deze tijd van economische tegenwind blijft het geloof in 

zelfstandig ondernemerschap hoog in het vaandel staan en 

investeren we in het verder mogelijk maken om de ambitie 

van de zelfstandig ondernemer te realiseren. 

Dynamiek vraagt om vernieuwing, 
stroomlijning en efficiëntie 
De supermarktsector is volop in ontwikkeling en dynami-

scher dan ooit. De concurrentie zit niet stil en investeert 

fors in formulevernieuwing, -restyling en ombouw. Juist in 

vergelijking met andere sectoren in de detailhandel is die 

dynamiek lonend, maar tegelijkertijd ook niet vrijblijvend. 

Eten en drinken is van alle dag en supermarkten winnen 

nog altijd terrein ten koste van speciaalzaken en horeca. 

Toch is het ook guur weer voor supermarkten met, naast de 

genoemde zwakke conjunctuur, sterk stijgende grondstof-

prijzen op de wereldmarkt. Het is dan ook niet te verwach-

ten dat die dynamiek af zal nemen. Om als PLUS onze posi-

tie te verstevigen is het dan ook noodzaak om het gekozen 

pad van winkelvernieuwing en formuleontwikkeling stevig 

verder te bewandelen. Dit, in combinatie met het noodza-

kelijk zoeken naar verdere stroomlijning en efficiëntie, is de 

uitdaging die continu wordt opgepakt en ook het motto 

blijft voor de komende periode. Zo richten we in de eerste 

helft van 2013 onze supply chain planning organisatie cen-

traal en per categorie in. Hiermee wordt een belangrijke 

stap gezet voor het optimaliseren van de gehele keten; van 

leverancier tot en met de consument.

Evolutie naar PLUS nieuwe generatie
Vanuit strategiesessies en onderzoeken is duidelijk gewor-

den op welke onderdelen we onszelf moeten verbeteren. 

Op veel onderdelen is al actie ondernomen of zijn er con-

crete plannen gemaakt. Er is geen sprake van een revolu-

tie, maar van een evolutie, waarbij e-commerce en online 

aanwezigheid - naast een versterking van een eenduidig 

scherp prijsbeeld - de belangrijkste aanscherpingen vor-

men. We bouwen voort op onze merkwaarden Aandacht, 

Kwaliteit, Lokaal en Verantwoord. De verdere ombouw 

naar het formuleconcept PLUS nieuwe generatie blijft cen-

traal staan. De gesprekken met vrijwel alle ondernemers 

over de overgang gaan niet over de vraag of, maar over de 

planning wanneer er kan worden overgeschakeld. 

Excellente executie
Om werkelijk te kunnen concurreren op onze merkwaar-

den Aandacht en Kwaliteit is een excellente executie enorm  

belangrijk. In onze communicatie kunnen we veel beweren, 

maar waar het om gaat is dat we onze boodschap waar-

maken. Op de winkelvloer beoordelen onze klanten of wij 

aan hun verwachting voldoen. Dat geldt voor iedere winkel, 

elke dag opnieuw. 

In het kader van de executie op de winkelvloer wordt het 

interne kwaliteitsprogramma IMPULS na vier jaar herzien. 

Om de ondernemers en hun teams nog gerichter te kunnen 

ondersteunen in de executie op de winkelvloer, starten we 

in 2013 met de inrichting van een Service Desk Winkels. 

Een omvattend project waarin de communicatiestromen en 

informatievoorziening tussen de winkelvloer en de service-

organisatie (en vice versa) bij elkaar komen.
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Vol vertrouwen verder
Speculeren over hoe de markt zich zal ontwikkelen en 

voorspellingen daarover doen is iets wat we graag aan 

anderen overlaten. PLUS heeft de strategie geformuleerd 

en de instrumenten tot haar beschikking om het geza-

menlijk vastgestelde drie jaren plan met vertrouwen uit 

te voeren met - in één adem - focus op consument en 

actief ondernemerschap. Het concentreren hierop is een 

voorwaarde om gezamenlijk als PLUS herkenbaar de beste 

servicesupermarkt te worden. Consistentie is hierbij van 

het allergrootste belang, want we willen tegen al onze 

stakeholders oprecht kunnen zeggen: PLUS geeft meer!

De Bilt, 25 februari 2013

drs. J. Ferwerda, algemeen directeur



In de winkel 
bij Gerrit 
Knikker
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We hebben 
de concurrentie 
teruggepakt!
Meer omzet, meer marge, meer winst. Daar zorgt het formuleconcept PLUS 

nieuwe generatie voor. Gerrit Knikker heeft dit het afgelopen jaar aan 

den lijve ondervonden. Hij startte in 2011 met de voorbereidingen, maar 

in 2012 was het voor zijn PLUS De Vrijheid in Elburg ook zover: de winkel 

sloot in week 2 en 3 om in week 4 volgens het formuleconcept PLUS nieuwe 

generatie te gaan werken. Dat heeft deze PLUS supermarkt geen windeieren 

gelegd. Ondernemer Gerrit Knikker vertelt:

“Mijn winkel was niet verouderd. Dus na het mogen mee-

denken over de nieuwe formule, zag ik eigenlijk geen 

noodzaak om over te gaan. Maar de concurrentie om 

me heen veranderde en toen ging ik rekenen. Het werd 

tijd het stukje verloren omzet terug te pakken. Er werden  

tekeningen gemaakt, want de winkel moest anders inge-

deeld. Ruimtelijker en opener, zodat je overal zicht op de 

kassa’s hebt. Nu komen klanten binnen bij het brood en 

zien in de verte al de slagerij. Terwijl ze naar de slagerij 

lopen, komen ze langs de groente, kaas en vleeswaren.  

De nadruk ligt dus heel duidelijk op vers.”

Een succesverhaal
“Ik weet dat PLUS nieuwe generatie een goede prijs-

stelling heeft. Maar haal je daar je klanten mee terug?  

Het jaar 2012 heeft voor mij bewezen dat dit is gelukt. 

De cijfers bevestigen dit. Vers is ontzettend gestegen: ik 

tel 35 procent meer omzet op agf, op brood 28 procent, 

op vlees elf procent en de omzet op kaas en vleeswaren is 

bijna twintig procent gestegen. De totale omzet voor de 

winkel is tien procent gestegen. Het bewijs dat vers domi-

nanter neerzetten werkt. Ik geloof er daarom heilig in dat 

we samen een nog grotere impact hebben. Als we binnen 

een paar jaar allemaal de formule PLUS nieuwe generatie 

voeren, praat dit namelijk onderling en met onze leveran-

ciers en klanten een stuk makkelijker. Alleen zo worden 

we nationaal onderscheidend en lokaal dominant.”

“Tijdens de feestdagen 
was het helemaal 
duidelijk te zien: PLUS 
De Vrijheid is sinds de 
overgang de winkel 
die alles in huis heeft.”





Gezelligheid in 
Bergschenhoek
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Wij doen geen 
bijzondere dingen, 
maar in gewone 
dingen zijn wij 
bijzonder goed
In 2012 werd de merkwaarde Aandacht in de spotlights gezet. Het programma 

‘Scoren met Aandacht’ werd gepresenteerd en tal van PLUS supermarkten 

wezen één of meerdere Aandacht Ambassadeurs aan. Zij houden via een 

speciaal scorebord bij hoe het met de merkwaarde binnen hun winkel gaat. 

Ook bij PLUS Koelhuis in Bergschenhoek kwam er extra aandacht voor 

Aandacht. En niet zonder resultaat. Ondernemer Jordy Koelhuis vertelt:

“Aandacht zit in alles en ik geloof in aandacht voor het  

positieve. Daarom heb ik vooral aandacht voor mensen waar 

ik ook weer energie van krijg. Voor juist die medewerkers 

die hun zaakjes goed voor elkaar hebben. Er werken in onze 

winkel meer dan 140 enthousiaste mensen. Door onze coa-

chende manier van leidinggeven binnen het management-

team wordt er een sfeer gecreëerd waarin mensen veel 

bewuster worden en begrijpen waar zij direct invloed op 

hebben. PLUS Koelhuis is dus erg mensgericht. Dat moet 

ook wel. Een boekje met regels opdreunen kan iedereen. 

Maar meedenken over zaken die op de werkvloer echt wer-

ken, daar moet je betrokken medewerkers voor creëren.” 

Breed draagvlak
“Wij zijn kritisch naar onszelf, dat is belangrijk. De wereld 

om ons heen verandert en wij moeten mee blijven gaan.  

Duidelijk communiceren is daarom een randvoorwaarde 

binnen PLUS Koelhuis. Om aan die randvoorwaarde te kun-

nen voldoen, hebben we binnen onze organisatie een aantal  

zaken aangepast. Zo is onze kantine bijvoorbeeld veranderd. 

Het is een gezellige plek met een bar, waar iedereen meer en 

makkelijker met elkaar in contact is. Op deze wijze ontstaat 

er een natuurlijk proces waarin mensen meer verbonden ra-

ken. Bij ons heerst er een aanspreekcultuur waarin we ideeën 

en signalen met elkaar delen. Geen wonder dus dat ook het 

scorebord en de piekenbuis voor ‘Scoren met Aandacht’ in 

de kantine nauwlettend door iedereen in de gaten wordt 

gehouden. Daarnaast willen wij maar wat graag de titel  

‘Beste PLUS van Nederland’ binnenhalen. Ik denk dat we dat 

kunnen. Door met elkaar de ‘gewone’ dingen binnen ons 

werk (en onze cirkel van invloed) goed te doen en dit met 

elkaar te delen. En daar zijn we ijzersterk in aan het worden!”



Vers uit 
Dommelen
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We zijn 
verantwoordelijk
voor elkaars werk
Een goede executie op de winkelvloer is van essentieel belang. Hier zien we 

op toe met het interne kwaliteitsprogramma IMPULS. Maar liefst 95 procent 

van alle beschikbare certificaten zijn in het voorjaar uitgereikt. Ruim 85 procent 

van de winkels heeft zelfs alle vier de certificaten in ontvangst mogen nemen. 

Zij scoorden met de audits Vol, Voordeel, Veilig en Vriendelijk. In het najaar 

stond voedselveiligheid centraal. Hieronder vallen onder meer het volgen 

van procedures rondom houdbaarheid, temperatuur en de algehele hygiëne.  

PLUS Korner in Dommelen scoort al jaren goed met IMPULS. Omdat zij de regels 

handhaven, hoe lastig dat soms ook is. Ondernemer Bernd Korner legt uit:

“Om alle deelcertificaten en het eindcertificaat voor IMPULS  

te verdienen moet je volgens een strak schema werken. 

Voor het thema Veilig & Vers is het vrij ingewikkeld om dit 

in de praktijk van alledag in en toe te passen. Zo wordt 

er extra goed gelet op gevoelige producten, zoals gehakt 

en rosbief. Een mysteryguest koopt deze producten, dus 

je weet nooit wanneer er wordt getest. Ook onze vakken 

worden steekproefsgewijs onder de loep genomen. Dit be-

tekent dat binnen de vulploeg iedereen altijd alles op houd-

baarheidsdatum moet hebben neergezet. Je snapt dat het 

met meer dan honderd man personeel soms lastig is om de 

regels en richtlijnen tot op de letter uit te voeren.”

Strenge werkplannen
“Ook aan het handhaven van de voorschriften voor 

voedselveiligheid zitten haken en ogen. Het is belangrijk 

dat je elke dag de temperatuur van alle koelingen meet.  

En dat je regelmatig schoonmaakt, is ook van groot belang.  

We hebben een HCCP-handboek en wat daarin voorge-

schreven wordt, volgen wij. Poetsen is echt niet de favoriete 

klus van mijn medewerkers. De regels zijn streng, vergeet 

ergens een vinkje te plaatsen - terwijl je wel gecontro-

leerd hebt of alles in orde is - en je verliest meteen punten.  

Dat maakt het halen van dit certificaat zo moeilijk. Nu 

lijkt het wellicht net of ik klaag, maar dat is allerminst zo.  

De regels zijn onderdeel van het spel. Het maakt ons ver-

antwoordelijk voor elkaars werk. Dit is goed. Het maakt 

ons spelletje interessanter en leuker. Kwaliteit leveren aan 

de klant, daar doen we het voor.” 

Om te voorkomen dat ons kwaliteitsprogramma IMPULS 

plichtmatig en voorspelbaar wordt, is in de loop van 2012 

met ondernemers in de klankbordgroep gesproken over 

een nieuwe opzet. Alle audits, keuringen en checks worden 

vanaf 2013 aangeboden in een geïntegreerd programma. 
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Verslag van de raad 
van commissarissen

Verslagjaar 2012
Het Nederlandse economische klimaat in 2012 wordt ge-

kenmerkt door een vertrouwens- en bestedingencrisis. 

Burgers en bedrijven houden de hand op de knip met als 

gevolg dat hele sectoren worden getroffen door faillisse-

menten en ontslagen, waardoor de negatieve economische 

spiraal zich verder ontwikkelt. In de detailhandel wordt met 

name de non-foodsector zwaar getroffen. Maar ook de 

wereld van de supermarkten wordt niet onberoerd gelaten. 

De marktgroei is zeer gering en er wordt op het scherpst 

van de snede geconcurreerd. Afhankelijk van het marktseg-

ment waarin de supermarktformules opereren is het voor 

elk van deze formules zaak om de juiste beslissingen te  

nemen, investeringen te doen en de positionering duidelijker  

 

te maken dan ooit. Voor PLUS staat daarbij voorop dat we 

in de top van het servicesegment actief zijn, dat we een 

coöperatie zijn van en voor zelfstandige ondernemers en 

dat we de menselijke maat en betrokkenheid bij de lokale 

markt van wijk en dorp met hoofdletters schrijven.  

Als toezichthouder heeft de raad van commissarissen zich 

ingezet om die consistente lijn en overtuiging vast te hou-

den en de discussie over de rol van de coöperatie in de 

huidige tijd aan te scherpen. Daarbij past het beleid om 

de verdere uitrol van het formuleconcept PLUS nieuwe 

generatie te stimuleren en om ook dit formuleconcept 

zelf verder te ontwikkelen. 

De raad van commissarissen van B.V. Sperwer Holding legt dit jaarverslag 

2012 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.



Onderdeel van de verdere ontwikkeling van onze formule 

is dat we het ondernemerschap van onze leden centraal 

stellen. Daarbij gaat het om zowel hun vakmanschap,  

creativiteit en betrokkenheid als hun verdienmodel. Onder-

nemerschap in deze tijd is niet eenvoudig, maar vertegen-

woordigt een waarde die onderscheidend is en onmisbaar 

voor PLUS. Het initiatief om een ondernemersopleiding te 

starten om zo de continuïteit en kwaliteit van zelfstandig 

ondernemerschap verder te kunnen ondersteunen, wordt 

van harte toegejuicht.

Het blijft mogelijk om in een markt waar zo veel op elkaar 

lijkt een eigen positie in te nemen. De sterke initiatieven 

van PLUS op het gebied van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen zijn door de raad van commissarissen als 

zeer positief en herkenbaar opgemerkt en ondersteund.  

Het betreft hier niet alleen assortimentsinitiatieven, maar 

ook verdere focus op diervriendelijkheid, energie-efficiency 

en de reductie van uitstoot van milieubelastende stoffen. 

De groene propositie van PLUS wordt door ons gezien als 

maatschappelijk relevant en claimbaar. De uitrol van het 

formuleconcept PLUS nieuwe generatie is bedoeld om die 

beweging te versterken, en de noodzakelijke inspanningen 

ter versterking van de naamsbekendheid zullen daarom on-

verminderd worden doorgezet. 

Natuurlijk is intensief overleg geweest tussen directie, raad 

van commissarissen en het bestuur van de coöperatie in-

zake verdere consolidatie binnen de sector. Met gezond 

verstand is gekeken naar mogelijkheden om hierin een 

actieve rol te spelen. Het vertrouwen in eigen kracht en 

de ontwikkeling van het marktaandeel per ondernemer 

zorgen ervoor dat we de toekomstige ontwikkelingen 

met vertrouwen tegemoet zien. Primair gaat het erom het  

ondernemersperspectief voor de leden van de coöperatie, 

die veelal een lokaal sterke positie innemen, te vergroten 

en de consument sterker aan ze te binden zonder dat ze de 

grootste willen of kunnen zijn. Maar de raad van commissa-

rissen ziet het ook als een groot goed dat onze coöperatie 

in moeilijke marktomstandigheden in staat is geweest om 

onze ondernemers rechtstreeks te ondersteunen. Ook daar 

zijn we een coöperatie voor. 

Directie en medewerkers
De raad van commissarissen heeft in zijn rol als werkgever 

de directie met raad en daad ter zijde gestaan om verdere 

professionalisering binnen de organisatie duidelijk vorm te 

geven. Het feit dat in een vroegtijdig stadium is gescha-

keld met betrekking tot de te voeren strategie Vastgoed 

heeft ertoe geleid dat de te nemen stappen hier ook wer-

kelijk gezet zijn en dat de afdeling en de organisatie hier-
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door zijn versterkt. Tegelijkertijd is juist de discussie over de  

focus op kernactiviteiten keer op keer centraal gesteld en 

zijn het afstoten van de Detailhandelsadministratie, even-

als het uitbesteden van het volledige transport transparant 

met elkaar besproken en zowel voor organisatie als mede-

werkers constructief gerealiseerd. We zullen er ook in de  

komende periode niet aan ontkomen om uiterst kritisch 

naar kostenontwikkelingen te kijken om de ondernemer en 

de consument te kunnen blijven bedienen. 

In 2012 heeft PLUS opnieuw invulling gegeven aan de 

functie van internal auditor in de persoon van Dimitrich 

Stöpetie. De functie was een tijdje onbezet, omdat de vo-

rige functionaris met haar partner meeverhuisde naar het 

buitenland. De internal auditor onderzoekt en controleert 

het goed en betrouwbaar functioneren van de interne 

organisatie. Robijn Ong bekleedt sinds begin vorig jaar, 

naast haar rol als bedrijfsjuriste, de functie van corporate 

secretary als verbindende schakel tussen directie, raad van 

commissarissen en het bestuur.

In 2012 heeft zowel het Ondernemer Tevredenheid Onder-

zoek als het Medewerker Tevredenheid Onderzoek plaats-

gevonden. De resultaten zijn met de directie besproken en 

van verdere actieplannen voorzien. Het aandachtspunt om 

meer en meer tot integratie van de centrale serviceorgani-

satie in De Bilt en de regio’s te komen, is meerdere keren 

aan de orde geweest en zal gespreksonderwerp blijven.

Activiteiten raad van commissarissen
In het verslagjaar vergaderde onze raad zeven keer, waar-

van één keer in aanwezigheid van het bestuur van de  

coöperatie. Daarnaast is onze raad een aantal keren bij-

eengekomen om specifieke onderwerpen te bespreken.  

Ook de remuneratiecommissie, die in 2011 nieuw leven 

werd ingeblazen, kwam afgelopen jaar een aantal keren bij 

elkaar. Vooralsnog heeft onze raad van commissarissen er 

bewust voor gekozen geen apart auditcomité in te richten. 

Conform de corporate-governanceaanbevelingen heeft de 

raad van commissarissen één keer in besloten kring – dus 

zonder directie – vergaderd om zichzelf en het functione-

ren 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. 

In een uitgebreide gezamenlijke sessie met de leden van 

het bestuur, directie en raad van commissarissen hebben 

we met inbreng van externe deskundigen stilgestaan bij de 

rolvastheid van elk der gremia.

De Bilt, 25 februari 2013

drs. J. de Boer
voorzitter raad van commissarissen



7
Jaarverslag 2012
Coöperatieve
Levensmiddelen
groothandel ‘Nederlands 
Sperwerverbond’ U.A.



59voorwoord

Verslag van
het bestuur
Verslag van het bestuur
Aan de leden van de Coöperatieve Levensmiddelengroot-

handel ‘Nederlands Sperwerverbond’ U.A.

Hierbij bieden we u het jaarverslag aan van de Coöperatieve 

Levensmiddelengroothandel ‘Nederlands Sperwerverbond’ 

U.A., dat is opgesteld door het bestuur en waarin de jaar 

rekening over 2012 is opgenomen. De jaarrekening is 

gecontroleerd door Ernst & Young Accountants LLP.  

De goedkeurende verklaring van de accountant is opgeno-

men in het vervolg van dit verslag.

We stellen u voor de jaarrekening, inclusief het daarin op-

genomen voorstel tot winstbestemming, vast te stellen en 

het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. 

Daarnaast stellen we u voor om het bestuur goedkeuring 

te verlenen om – onder gebruikmaking van het stemrecht 

verbonden aan de door de coöperatie gehouden prioriteit-

saandelen in het kapitaal van PLUS Retail B.V. – het  voor-

stel van de directie van PLUS Retail B.V., tot uitkering van 

2 procent bonus over de afname 2012 aan haar afnemers, 

goed te keuren. Daarnaast is door de directie van PLUS Re-

tail B.V. voorgesteld om, vanwege het goede resultaat over 

2012 en de uitstekende financiële positie, eenmalig een extra 

afnamebonus van 0,5 procent aan de PLUS ondernemers uit 

te keren. We stellen u voor ook dit voorstel goed te keuren.

Het bestuur van de coöperatie heeft in 2012 acht keer ver-

gaderd, waarvan één keer in combinatie met de raad van 

commissarissen. Daarnaast hebben het bestuur, de raad 

van commissarissen en de directie elkaar dit jaar meer dan 

eens opgezocht om de ontwikkeling van de ondernemers-

rendementen met elkaar te bespreken. Het verbeterde  

inzicht in de ontwikkeling van deze rendementen, maar 

ook de hevige concurrentiestrijd in met name de eerste 

maanden van 2012, maakten deze overlegmomenten 

noodzakelijk. De kracht van ons coöperatieve model heeft 

zich in deze maanden weer eens volop bewezen. Nadat 

er in de eerste maanden door de meeste van de onderne-

mers een aanzienlijk lagere marge was gerealiseerd dan 

het jaar daarvoor, is in goed overleg besloten om achteraf 

uitonderhandelde inkoopcondities en leveranciersbonus-

sen rechtstreeks te laten terugvloeien naar de onderne-

mers via verlaagde inkoopprijzen van de producten van 

de betreffende leveranciers. Uiteindelijk hebben deze 

maatregelen ertoe geleid dat gemiddeld genomen de 

margedoelstelling voor ons formuleprofiel is gerealiseerd 

en hierdoor op hetzelfde niveau is uitgekomen als in 2011. 

Het Ondernemer Tevredenheid Onderzoek dat in 2012 

is gehouden, heeft op een aantal terreinen belangrijke  

verbeteringen laten zien ten opzichte van de scores in 2009, 

maar heeft ook belangrijke inzichten verschaft in de ter-

reinen waar de volgende verbeteringen gemaakt kunnen 

worden. Zo worden de logistieke prestaties van onze orga-

nisatie veel hoger gewaardeerd dan in 2009, maar zien we 

ook dat op het gebied van automatisering en op een aan-

tal commerciële terreinen nog verbeteringen mogelijk zijn.  

Dit onderzoek helpt ons om ook de komende jaren de juiste 

accenten binnen onze organisatie te kunnen leggen.

Het verdienmodel voor onze aangesloten ondernemers is 

al een aantal jaren een belangrijk aandachtspunt voor be-

stuur, raad van commissarissen en directie. Door de auto-

matiseringsslag die in de afgelopen jaren is gemaakt, zijn 

er ook op het gebied van de financiële administratie sterk 

verbeterde inzichten ontstaan in de exploitaties van de 

PLUS formule binnen de diverse omzetklassen. Deze inzich-



60 BESTUUR

ten hebben het afgelopen jaar nog niet geleid tot een ver-

nieuwd conditiestelsel, maar hebben wel richting gegeven 

aan het driejarenplan dat in de loop van het jaar is ontwik-

keld. Meer dan eens staat in dit driejarenplan het verdien-

model van de ondernemers en hun continuïteit voorop. De 

focus op de ombouw naar het formuleconcept PLUS nieuwe  

generatie vormt daarbij een wezenlijk onderdeel van dit 

driejarenplan. Binnen dit nieuwe formuleconcept komen 

onze merkwaarden Aandacht,  Kwaliteit, Lokaal en Ver-

antwoord het best tot hun recht. Onafhankelijke onder-

zoeksbureaus tonen inmiddels aan dat met dit concept 

vele van onze ondernemers de stap maken naar de beste 

servicesupermarkt in hun marktgebied.

Een lang gekoesterde wens van het bestuur is in de loop 

van 2012 uitgewerkt en volledig in de steigers gezet,  

de PLUS Aspirant Ondernemers Opleiding. Op terreinen als 

administratie, personeelsbeleid en dergelijke waren er al 

vele opleidingen waardoor ondernemers konden worden 

opgeleid tot zelfstandig ondernemer in de supermarkt-

branche. Maar om een echte PLUS ondernemer te worden, 

dienen ook ons coöperatieve samenwerkingsmodel en het 

lokale onderscheid dat je als PLUS ondernemer kunt maken 

goed doorleefd te worden. Onderwerpen als netwerken bin-

nen je marktgebied, van echte toegevoegde waarde zijn bin-

nen de lokale samenleving, kortom: de optimale gunfactor in 

je marktgebied nastreven, werden tot aan de dag van van-

daag nog onvoldoende in de opleidingssfeer aangeboden. 

Door een unieke samenwerking tussen vooraanstaande  

docenten uit de levensmiddelenbranche en een pool van 

ervaren PLUS ondernemers die hun diensten hebben aan-

geboden om ondernemerstalenten te begeleiden naar het 

PLUS ondernemerschap, werken wij aan de continuïteit van 

onze organisatie en de opvolging voor onze eigen bedrijven.

We hebben de marges van onze winkels in een competitie-

ve markt in 2012 in stand weten te houden door gedurende 

het jaar een bedrag van € 8,9 miljoen extra marge door 

te geven aan de ondernemers. Naast deze extra uitkering 

wordt door de directie van PLUS Retail voorgesteld om over 

2012 een extra afnamebonus van 0,5 procent uit te keren. 

Het resultaat van B.V. Sperwer Holding komt daarmee over 

2012 uit op € 6,5 miljoen tegenover € 11,3 miljoen over 

2011. Zonder de extra afnamebonus bedraagt het resultaat 

over 2012 van B.V. Sperwer Holding € 11,4 miljoen tegen-

over € 11,3 miljoen over 2011.

Het resultaat van de coöperatie betreft nagenoeg geheel 

het aandeel in het resultaat van de 100 procent dochter-

maatschappij B.V. Sperwer Holding en komt over 2012 

uit op een nettowinst van € 6,5 miljoen tegenover € 11,3  

miljoen in 2011. Voor nader inzicht in de door B.V. Sperwer 

Holding behaalde resultaten wordt kortheidshalve verwe-

zen naar het elders in dit jaarverslag van de Sperwer Groep 

opgenomen directieverslag en de jaarrekening van B.V. 

Sperwer Holding.

Het lagere resultaat – vooral door de extra ondersteuning 

van en uitkeringen aan de ondernemers – en daarmee de 

lagere toevoeging aan het eigen vermogen van de coöpe-

ratie, wordt vooral mogelijk gemaakt door de uitstekende 

solvabiliteit van de coöperatie.

Mijn zittingstermijnen als voorzitter van het hoofdbestuur 

zitten erop. Dit was mijn negende en tevens laatste verslag 

van het bestuur dat ik bij de jaarrekening heb gemaakt.  

Ik heb mijn werkzaamheden voor de coöperatie altijd 

met heel veel plezier gedaan en bedank dan ook een-

ieder met wie ik in de afgelopen jaren vanuit deze rol 

heb mogen samenwerken. Bovenal wil ik alle onderne-

mers bedanken die hun vertrouwen in ons bestuur ieder 

jaar weer hebben uitgesproken en mijn collega’s in het 

hoofdbestuur die hun vertrouwen in mij altijd met woord 

en daad hebben onderstreept.

Het bestuur bedankt de directie, medewerkers en raad van 

commissarissen van B.V. Sperwer Holding voor hun inzet in 

het afgelopen jaar. 

De Bilt, 25 februari 2013

Namens het hoofdbestuur,
drs. H.H. van Velzen
voorzitter
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(bedragen x € 1.000)

Balans per 29 december 2012, na winstbestemming pag. 29 december 2012 31 december 2011

Financiële vaste activa

deelneming B.V. Sperwer Holding 64 208.904 202.425

deelneming PLUS Retail B.V. 64 2 2

208.906 202.427

Vlottende activa

vorderingen 7 16

liquide middelen 374 360

381 376

Totaal activa 209.287 202.803

Eigen vermogen

wettelijke reserves 65 18.723 22.150

overige reserves 65 190.496 180.547

209.219 202.697

Langlopende schulden 65 62 64

Kortlopende schulden 6 42

Totaal passiva 209.287 202.803

(bedragen x € 1.000)

Winst- en verliesrekening over 2012 pag. 2012 2011

resultaat deelneming 6.479 11.312

overige baten en lasten 66 53 -5

Resultaat voor belastingen 6.532 11.307

belastingen -10 1

Nettowinst 6.522 11.308
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Consolidatie van deze deelneming met de financiële gegevens van de coöperatie is achterwege gebleven omdat dit geen 

beter inzicht geeft in de financiële positie van de coöperatie. De geconsolideerde jaarrekening van B.V. Sperwer Holding is 

volledig opgenomen in dit verslag.

Deelneming PLUS Retail B.V. 2 (2011: 2)
Dit betreft een deelneming van 1% in het kapitaal van PLUS Retail B.V., waarin in 2004 vijf prioriteitsaandelen zijn verkre-

gen. 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 prioriteitsaandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: 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:

2012 2011

Stand begin 202.425    191.113  

resultaat deelneming 6.479    11.312 

Stand eind  208.904  202.425

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 29 december 2012.

Waarderingsgrondslagen 
De jaarrekening van de coöperatie wordt opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Voor zover niet 

anders is vermeld, zijn de activa en de passiva daarbij opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Toelichting op de balans 
(bedragen x € 1.000) 

Financiële vaste activa 
Deelnemingen zijn gewaardeerd tegen (het aandeel in) de nettovermogenswaarde. 

Deelneming B.V. Sperwer Holding 208.904 (2011: 202.425)
Dit betreft een 100% dochtermaatschappij, die is gewaardeerd op de nettovermogenswaarde. De mutaties in het verslagjaar 

kunnen als volgt worden weergegeven: 
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Langlopende schulden 62 (2011: 64) 2012 2011

Stand begin 64   70

af: inname -2   -6 

Stand eind  62  64

2012 2011

Stand begin 22.150    24.196  

af: overboeking naar overige reserves -6.494   -5.349 

bij: volgens winstbestemming 3.067  3.303 

Stand eind 18.723  22.150

Overige reserves 190.496  (2011:180.547) 2012 2011

Stand begin 180.547    167.193  

bij: overboeking van wettelijke reserves 6.494   5.349 

bij: volgens winstbestemming 3.455  8.005 

Stand eind 190.496  180.547

• het vaststellen en wijzigen van algemene leveringsvoorwaarden en betalingscondities; 

• het vaststellen van de hoogte van de aan de afnemers toe te stane bonussen.” 

Liquide middelen 374 (2011: 360)
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Wettelijke reserves 18.723 (2011: 22.150)
Deze reserves zijn gevormd voor ingehouden winsten van direct of indirect gehouden deelnemingen waarvan de uitkering niet 

zonder beperking kan worden bewerkstelligd alsmede voor rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van deze deelnemingen. 

De reserve muteerde als volgt:
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Overige baten en lasten 53 (2011: - 5) 2012 2011

contributie ondernemers 60    61

rentebaten 1   3 

rente participatiebewijzen ondernemers -6 -7

overige kosten -2 -62

53  -5

Toelichting op de winst- en verliesrekening 
(bedragen x € 1.000) 

Als onderdeel van een juridische herstructurering van de Sperwer Groep in 2004 zijn de preferente aandelen die door de 

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 

PLUS ondernemers participaties uitgegeven 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 aanwezige leden van de coöperatie. Bij het be-

eindigen van het lidmaatschap vervallen de door deze participatiehouder gehouden participaties. Terugbetaling vindt alsdan 

plaats tegen de nominale waarde van de participaties. 

De Bilt, 25 februari 2013

Het bestuur, 

drs. H.H. van Velzen, voorzitter 

drs. J. de Boer

A.M.R. de Bruijn 

A.P. van Reijen 

G.J. Sturing

C.W. Trommel 

K.C. Vermeulen 



67JAARREKENING

2012 2011

toevoeging aan de wettelijke reserves 3.067   3.303  

toevoeging aan de overige reserves 3.455    8.005 

 6.522  11.308

Aansprakelijkheid ondernemers 
Artikel 29 van de statuten bepaalt hieromtrent: “Iedere verplichting van de ondernemers of oud-leden van de coöperatie om 

in een bij de ontbinding van de coöperatie blijkend tekort bij te dragen is uitgesloten.”

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 2012 groot 6.522 als volgt te bestemmen: 
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Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant
Aan: Het bestuur van Coöperatieve Levensmiddelengroot-

handel “Nederlands Sperwerverbond” U.A.

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 

van Coöperatieve Levensmiddelengroothandel “Nederlands 

Sperwerverbond” U.A.  te De Bilt gecontroleerd. Deze jaar-

rekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de 

winst-en-verliesrekening over 2012 met de toelichting, waar-

in zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grond-

slagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de coöperatie is verantwoordelijk voor het 

opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resul-

taat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen 

van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 

Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek 

(BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zo-

danige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het  

opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwij-

kingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over 

de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze 

controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 

waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist 

dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-

schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoe-

ren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat 

de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden 

ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen 

en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde 

werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant 

toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschat-

ten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van  

materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de  

accountant de interne beheersing in aanmerking die rele-

vant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor 

het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van 

controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstan-

digheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet 

tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de 

effectiviteit van de interne beheersing van de coöperatie.  

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid 

van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 

en van de redelijkheid van de door het bestuur van de coö-

peratie gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het 

algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-in-

formatie 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 Levensmiddelengroothandel “Neder-

lands Sperwerverbond” U.A. per 31 december 2012 en 

van het resultaat over 2012 in overeenstemming met Titel 

9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krach-
tens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij 

dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding 

van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat 

kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is 

opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met 

h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden 

wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoor-

delen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in 

artikel 2:391 lid 4 BW.

Amsterdam, 25 februari 2013

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs O.E.D. Jonker RA
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Geconsolideerde balans per 29 december 2012, na winstbestemming

(bedragen x € 1.000)

pag. 29 december 2012 31 december 2011

Activa

Vaste activa
immateriële vaste activa 80   68.855    71.626  

materiële vaste activa 81   125.033   129.123  

financiële vaste activa 82    52.918   44.695  

   246.806    245.444   

Vlottende activa

voorraden 83   34.361  34.044 

vorderingen 83   116.000   123.459  

liquide middelen 83   40.312     13.920  

  190.673  171.423 

Totaal activa   437.479   416.867 

Passiva

groepsvermogen 84   208.904     202.425 

voorzieningen 84  27.947  27.689 

langlopende schulden 85  36.059  36.676 

kortlopende schulden 85  164.569  150.077  

Totaal passiva  437.479  416.867 

Geconsolideerde 
jaarrekening 2012 
B.V. Sperwer Holding
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(bedragen x € 1.000)

pag. 2012 2011

Netto-omzet 89  1.536.810  1.535.059 

kostprijs omzet 1.399.839  1.392.971

Bruto-omzetresultaat   136.971   142.088 

verkoopkosten 51.358 55.634

algemene beheerskosten 36.358 33.980

87.716 89.614

Bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële vaste activa en bonussen 49.255 52.474

amortisatie immateriële vaste activa 90  15.164 17.287

Bedrijfsresultaat vóór bonussen   34.091 35.187 

financiële baten en lasten 91   2.766 1.026 

Resultaat voor bonussen en belastingen   36.857 36.213 

bonussen  31.991 25.114

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  4.866  11.099

belastingen  -1.454  -3.090

resultaat deelneming 91  3.067  3.303

Nettowinst  6.479  11.312

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012
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(bedragen x € 1.000)

Overzicht van kasstromen van de groep over 2012

Kasstroom uit operationele activiteiten 2012 2011

nettowinst 6.479 11.312  

af: resultaat deelnemingen   -3.612  -3.298

   2.867    8.014

afschrijvingen en waardeverminderingen    32.417     39.185 

veranderingen in werkkapitaal: 

- voorraden  -317  -397

- vorderingen   7.459  4.885  

- kortlopende schulden. exclusief bankkrediet   14.492    19.520  

  21.634   24.008 

mutaties in voorzieningen  258  -2.272  

  21.892   21.736 

kasstroom uit bedrijfsoperaties   57.176  68.935

ontvangen dividend      5.126    4.165 

kasstroom uit operationele activiteiten     62.302      73.100 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   

investeringen immateriële vaste activa  -11.904    -22.887

investeringen materiële vaste activa  -24.436  -25.860

desinvesteringen immateriële vaste activa -  2.568 

desinvesteringen materiële vaste activa  10.784   10.120  

(des)investeringen in financiële vaste activa   9.737-    1.750 

 -35.293  -34.309 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

langlopende schulden (per saldo)  -617  -2.196

kortlopend bankkrediet -  -24.997

 -617  -27.193

Saldo kasstromen   26.392  11.598 

liquide middelen begin boekjaar  13.920  2.322  

liquide middelen einde boekjaar  40.312  13.920  

Mutatie liquide middelen  26.392  11.598 
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Algemene toelichting

Algemeen
Statutair valt het boekjaar samen met het kalenderjaar De fei-

telijke 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 29 december 2012. Het 

boekjaar 2012 omvat evenals het boekjaar 2011 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 zeggen-

schap wordt uitgeoefend. De financiële gegevens van de 

groepsmaatschappijen 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 jaar-

rekening, 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 aan-

gemerkt als verbonden partij. Transacties tussen groeps-

maatschappijen 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 vrijstelling 

conform artikel 2:402 BW.

Grondslagen kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 

methode. De betaalde koopsom (onder aftrek van verkre-

gen geldmiddelen) van verworven deelnemingen wordt  

opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactivitei-

ten. 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 Levensmiddelengroothandel “Nederlands  

Sperwerverbond” U.A., houdster van alle aandelen in het 

kapitaal van B.V. Sperwer Holding. Diverse vorderingen 

op en schulden aan de afnemers van de PLUS vennoot-

schappen 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 transac-

ties met verbonden partijen.

Waarderingsgrondslagen

Algemeen
De jaarrekening van de vennootschap wordt opgesteld in 

overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 

grondslagen voor de financiële verslaglegging, conform  

Titel 9 Boek 2 BW. Voor zover niet anders is vermeld, zijn 

de activa en de passiva daarbij opgenomen tegen ge-

amortiseerde kostprijs.

 

Schattingen
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het op-

stellen van de jaarrekening 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 veronderstellin-

gen worden voortdurend beoordeeld. Belangrijke schattin-

gen en veronderstellingen zijn gehanteerd voor, met name, 

de bepaling van de aanspraak op leveranciersbijdragen, voor-
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zieningen voor de lasten samenhangend met de sluiting van 

onrendabele vestigingspunten, bijzondere waardeverminde-

ringen van vaste activa en voorzieningen voor kredietrisico’s  

 

•  Voor kredietrisico’s samenhangend met 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. In 2012 heeft een wijziging van 

de methode van het inschatten van deze risico’s plaats-

gevonden. Hierbij zijn de ingeschatte risico’s voor de  

verschillende financieringsvormen en kredietrisico’s aan-

gepast op basis van ervaringscijfers over de afgelopen 

jaren. Per saldo heeft de schattingswijziging nagenoeg 

geen invloed op de resultaten over 2012. Ook op de resul-

taten voor de komende jaren heeft de schattingswijziging 

naar verwachting geen materiële invloed.

•  Op de met de sluiting van onrendabele winkels samen-

hangende 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 veronderstellingen en schattingen ge-

hanteerd. Voor te sluiten vestigingspunten is ultimo 2012 

een bedrag van € 1,7 miljoen (2011: € 4,0 miljoen) opge-

nomen onder de voorzieningen.

•  Voor vestigingspunten in ontwikkeling ten panden be-

stemd voor verkoop - in de balans opgenomen onder de 

materiële vaste activa - worden in voorkomende geval-

len bijzondere waardeverminderingen ten laste van het 

resultaat gebracht. Deze bijzondere waardeverminde-

ringen betreffen het verschil tussen de verwachte op-

brengstwaarde en de verwachte totale ontwikkelings-

kosten respectievelijk verkrijgingskosten. De bepaling van 

de verwachte opbrengstwaarde is in belangrijke mate  

gebaseerd op schattingen en veronderstellingen. Ultimo 

2012 is voor een bedrag van € 19,2 miljoen (2011: € 28,6 

miljoen) aan vestigingspunten in ontwikkeling en panden 

bestemd voor verkoop opgenomen in de balans.

Vergelijking met vorig jaar
Tot en met 2011 werden de spaartegoeden van onderne-

mers – aangehouden bij de Groep - verantwoord onder 

de langlopende schulden. In 2012 heeft een nadere bepa-

ling van het kort – en langlopende karakter van de spaar-

tegoeden plaatsgevonden. Hierbij worden kortlopende 

spaartegoeden vanaf 2012 gepresenteerd onder de kort-

lopende schulden. Ultimo 2012 betreft dit een bedrag van 

€ 6,0 miljoen (2011: € 7,9 miljoen). Daarnaast zijn enkele 

wijzigingen van ondergeschikte betekenis in de verdeling 

van kosten over verkoopkosten en algemene beheerskos-

ten aangebracht.Beide herrubriceringen hebben geen 

invloed op de hoogte van het vermogen en resultaat.  

Ten behoeve van het vereiste inzicht zijn voor beide wijzi-

gingen in de presentatie de vergelijkende cijfers over 2011 

dienovereenkomstig aangepast.

Immateriële vaste activa
* Goodwill - Leveringsrechten
Onder dit hoofd worden verantwoord de betaalde bedra-

gen voor de verwerving of verlenging van het recht tot 

levering van goederen en diensten aan bij de vennoot-

schap aangesloten zelfstandige ondernemers, vastge-

legd in een zogenaamde samenwerkingsovereenkomst.  

Deze goodwill wordt gewaardeerd tegen kostprijs ver-

minderd met lineair berekende afschrijvingen over een 

periode van tien jaar, of zoveel korter als de looptijd van 

een individueel afgesloten samenwerkingsovereenkomst. 

Indien sprake is van duurzame bijzondere waardevermin-

dering vindt afwaardering plaats tot lagere realiseerba-

re waarden ten laste van het resultaat. De realiseerbare 

waarde van leveringsrechten wordt bepaald op basis van 

de contante waarde van de verwachte toekomstige kas-

stromen gegenereerd door het betreffende vestigings-

punt, waarbij marktconforme discontovoeten – voor be-

lasting – worden gehanteerd.

 

* Overige goodwill
Hieronder wordt opgenomen de goodwill met betrekking 

tot verworven deelnemingen, verworven activa en activi-

teiten, alsmede verworven filialen. Goodwill met betrek-

king tot verworven deelnemingen vormt het verschil tussen 
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de verwervingskosten en de nettovermogenswaarde van 

de verworven deelnemingen, berekend tegen de door de 

Sperwer Groep gehanteerde grondslagen. Goodwill met 

betrekking tot verworven activa en activiteiten wordt be-

paald 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 perio-

de 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 deelnemingen wordt bepaald op basis van 

de contante waarde van de verwachte toekomstige kas-

stromen 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 verkoop van het filiaal 

aan een zelfstandig ondernemer.

 

* Software
Gekochte softwarelicenties worden gewaardeerd tegen 

aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen. Deze zijn 

gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De uit-

gaven 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 vervaardigde software 

worden verminderd met afschrijvingen gebaseerd op de  

geschatte economische levensduur. Ter hoogte van de ba-

lanswaarde wordt een wettelijke reserve aangehouden.  

Uitgaven samenhangend met de implementatie van software, 

onderhoud van softwareprogramma’s en uitgaven van onder-

zoek worden verantwoord in de winst- en verliesrekening.

 

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 

aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen, geba-

seerd op de geschatte economische levensduur met uit-

zondering van de grond, waarop niet wordt afgeschreven.  

De afschrijvingen worden naar tijdsgelang, volgens de lineai-

re methode vanaf het moment van ingebruikneming van het 

actief, berekend over de aanschafwaarde. Voor kosten van 

groot onderhoud van de bedrijfsgebouwen is een voorzie-

ning groot onderhoud 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 ingebruikne-

ming of realisatie van de bouw, bouwrente toegerekend. 

Waar nodig worden extra afschrijvingen verricht tot lagere 

bedrijfswaarden of opbrengstwaarden. De bedrijfswaar-

de wordt bepaald wordt bepaald op basis van de contante 

waarde van de verwachte toekomstige kasstromen gege-

nereerd door het betreffende actief, waarbij marktconfor-

me discontovoeten – 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 deel-

nemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke 

en financiële beleid kan worden uitgeoefend, 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 betekenis wordt 

in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kun-

nen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten.  

In de winst - en verliesrekening wordt het aandeel van de 

vennootschap in het resultaat van de deelnemingen opge-

nomen. Indien en voor zover de vennootschap niet zon-

der beperking uitkering van de positieve resultaten aan 

haar kan bewerkstelligen, worden de resultaten in een 

wettelijke reserve opgenomen. Het aandeel in de recht-

streekse vermogensvermeerderingen en -verminderingen 

van de deelnemingen wordt ook in de wettelijke reserve 

opgenomen. Minderheidsdeelnemingen in (commandi-

taire) samenwerkingsvormen met ondernemers alsmede 

in inkoop- en marketingorganisaties zijn gewaardeerd 

tegen verkrijgingsprijs, tenzij verwacht wordt dat sprake 
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is van een duurzame waardevermindering. De onder dit 

hoofd opgenomen vorderingen worden gewaardeerd te-

gen geamortiseerde kostprijs verminderd met bijzonde-

re waardeverminderingen als gevolg van oninbaarheid.  

De waardeverminderingen zijn gebaseerd op de financiële 

positie van de betreffende debiteur en worden verwerkt in 

de winst – en verliesrekening. Tevens worden onder dit hoofd 

langlopende latente belastingvorderingen verantwoord.

Voorraden
De voorraden handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen de 

laatst bekende inkoopprijzen danwel de lagere opbrengst-

waarde. Deze waarderingswijze kan leiden tot ongereali-

seerde prijsstijgingen. Gezien de hoge omloopsnelheid van 

de voorraden is deze invloed van te verwaarlozen betekenis 

op de resultaten.

 

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen onder aftrek van een 

voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Die wordt individu-

eel bepaald op basis van de ouderdom van de openstaande 

vorderingen en verminderd met mogelijk te compenseren 

verschuldigde bedragen aan de betreffende debiteur.

 

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waar-

van het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afge-

wikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. 

De omvang van de voorziening wordt bepaald door de 

beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 

de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balans-

datum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd 

tegen nominale waarde, met uitzondering van de voorzie-

ning voor pensioenen en overige uitgestelde personeelsbe-

loningen die op actuariële wijze wordt bepaald.

 

* Pensioenregelingen
Binnen de Sperwer Groep bestaat een aantal pensioenre-

gelingen dat samenhangt met verschillende CAO’s voor  

medewerkers werkzaam in de verschillende distributiecen-

tra en het servicekantoor en voor medewerkers werkzaam 

in eigen winkelfilialen. Een deel van deze pensioenrege-

lingen is ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfondsen.  

Daarnaast kent de Sperwer Groep een aantal pensioenre-

gelingen die zijn ondergebracht bij verzekeringsmaatschap-

pijen. Deze regelingen hebben betrekking op geïndexeerde 

middelloonregelingen en een eindloonregeling. De indexatie 

van opgebouwde pensioenaanspraken is voorwaardelijk 

van aard – jaarlijks dient hiertoe door de werkgever een 

besluit te worden genomen – doch in beginsel volgt de 

Sperwer Groep voor de (in)actieve werknemers het indexa-

tiebeleid van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de 

Groothandel in Levensmiddelen.

 

Op basis van RJ – Uiting 2009-6: ‘271.3 Personeelsbelonin-

gen – Pensioenen’ gaat de Sperwer Groep voor de verwer-

king van de pensioenlasten uit van de “verplichting aan de 

pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering dient:

1. De rechtspersoon de aan de pensioenuitvoerder te be-

talen premies als last in de winst- en verliesrekening te 

verantwoorden.

2. De rechtspersoon aan de hand van de uitvoerings-

overeenkomst te beoordelen of, en zo ja, welke ver-

plichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de  

pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansda-

tum bestaan. Deze eventuele aanvullende verplichtingen 

leiden tot lasten voor de rechtspersoon.

3. De waardering van de eventuele aanvullende verplichtin-

gen de beste schatting te zijn van de bedragen die nood-

zakelijk zijn om deze per balansdatum af te wikkelen.

 

*   Voorziening pensioenen en overige 
 uitgestelde personeelsbeloningen

Hiernaast is een voorziening voor voorwaardelijk toegezegde 

pensioenaanspraken en een voorziening voor jubileumuitke-

ringen opgenomen. De belangrijkste gehanteerde actuariële 

uitgangspunten bij het bepalen van de voorziening zijn:
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Ultimo 2012 Ultimo 2011

disconteringsvoet pensioenregeling 3,40%   4,90%  

disconteringsvoet jubileumregeling 2,70%   4,10% 

algemene salarisstijging 1,50% 1,50%

prijsinflatie 2,00% 2,00%

overlevingstabel
Proj.BM/V 
2010-2060

Proj.BM/V 
2010-2060

Actuariële winsten en verliezen worden in het resultaat ver-

werkt 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 voorziening opgeno-

men, gewaardeerd tegen het geldende tarief voor de ven-

nootschapsbelasting.

 

* Overige
Hieronder zijn opgenomen een voorziening voor groot 

onderhoud aan gebouwen om deze lasten gelijkmatig te 

verdelen over een aantal boekjaren, een voorziening voor 

risico’s met betrekking tot afgegeven garanties en zeker-

heden, een voorziening voor risico’s terzake van lopen-

de huurverplichtingen en een reorganisatievoorziening.  

Een reorganisatievoorziening wordt getroffen wanneer 

er een gestructureerd reorganisatieplan is goedgekeurd 

en met de reorganisatie een aanvang is gemaakt of deze 

bekend is gemaakt.

 

Zegelverplichtingen
Zegelverplichtingen worden onder de kortlopende schul-

den opgenomen voor de nominale waarde van de uitge-

geven 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 ervaringscijfers uit het verleden.

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 verslag-

jaar aan derden in rekening 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 leve-

ranciers aan de ondernemers geleverd. De Groep verzorgt 

de contractvoorwaarden, de commerciële aansturing en de 

financieel-administratieve afwikkeling. Om deze redenen 

worden de voor deze leveringen aan ondernemers in reke-

ning gebrachte bedragen in de omzet opgenomen. In het 

kader van haar dienstverlening treedt de Sperwer Groep 

onder meer op als intermediair tussen leveranciers van goe-

deren 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.
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Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de  

direct aan geleverde goederen en diensten toe te reke-

nen inkoopwaarde, op basis van een waardering van de 

voorraden tegen de laatst bekende inkoopprijs en onder 

aftrek van leveranciersbijdragen. Daarnaast vallen hieronder 

de direct aan de omzet toe te rekenen overige kosten. 

Hieronder begrepen zijn de kosten van de aangehouden 

distributiecentra (waaronder huisvestings, - personeels – 

en afschrijvingskosten) en de kosten van logistieke dienst-

verlening door derden.

 

Kosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hier-

voor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toe-

gerekend 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 jaar-

rekening bekend zijn geworden en daarnaast wordt voldaan 

aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

 

* Verkoopkosten
Onder verkoopkosten worden met name verantwoord de 

marketingkosten, de personeelskosten samenhangend met 

stafafdelingen die zich bezig houden met winkelorganisa-

tie en commerciële activiteiten, kosten met betrekking tot 

ondersteuning van winkelexploitaties en getroffen voorzie-

ningen op handelsvorderingen.

 

* Algemene beheerskosten
De algemene beheerskosten bestaan in belangrijke mate uit 

de kosten van stafafdelingen.

 

Afschrijvingen
De afschrijvingen worden berekend op basis van de histo-

rische aanschafwaarden van de (im)materiële vaste activa 

met inachtneming van de geschatte economische levens-

duur. Waar nodig worden extra afschrijvingen verricht tot 

lagere bedrijfswaarden of opbrengstwaarden.

Rentebaten en -lasten
Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig in de winst- en 

verliesrekening verwerkt en toegerekend aan de opeenvol-

gende verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom.

Bonussen
De Sperwer Groep kent voor haar afnemers een bonus-

regeling. 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 onderne-

mers 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 Model-

len Jaarrekening. In deze beroept de Sperwer Groep zich 

op artikel 2:362 lid 4 BW waarin aangegeven wordt dat 

van de voorschriften afgeweken moet worden indien het te  

verschaffen 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 commer-

ciële en fiscale waardering van activa en passiva ontstaan 

latente belastingvorderingen en -verplichtingen. Belasting-

latenties worden tegen nominale waarde en tegen het gel-

dende tarief voor de vennootschapsbelasting gewaardeerd. 

Voor zover mogelijk vindt saldering plaats van latente belas-

tingvorderingen en -verplichtingen. Na saldering resterende 

latente belastingvorderingen met een langlopend karakter, 

worden in de balans opgenomen onder de financiële vaste 

activa. Resterende latente belastingvorderingen met een 

kortlopend karakter worden onder de vorderingen opge-

nomen. Na saldering resterende latente belastingverplich-

tingen worden opgenomen onder de voorzieningen.
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historische uitgaafprijzen  128.896  20.039  15.643  1.481 238.012  143.088 

cumulatieve afschrijvingen en

waardeverminderingen  71.650  12.922  9.861  -  94.433  77.146 

Stand begin  57.246  7.117  5.782  1.481  71.626  65.942 

mutaties

investeringen  7.228  303  4.373  -  11.904  22.887 

desinvesteringen  -  -  -  -  -  -2.568

overboekingen  1.811  -  -  -564  1.247  2.652 

afschrijvingen en waarde verminderingen  -12.011  -1.301  -2.610  -  -15.922  -17.287

Saldo mutaties  -2.972  -998  1.763  -564  -2.771  5.684 

historische uitgaafprijzen  137.935  20.342  20.016  917  179.210  166.059 

cumulatieve afschrijvingen en

waardeverminderingen  83.661  14.223  12.471  -  110.355  94.433 

Stand eind  54.274  6.119  7.545  917  68.855  71.626 

Leverings-
rechten

Overig

Goodwill Software In uitvoe-

ring

Totaal 2012 Totaal 2011

Toelichting op de geconsolideerde balans
(bedragen x € 1.000)

 

Immateriële vaste activa 68.855 (2011: 71.626)
De mutaties in het verslagjaar kunnen als volgt worden weergegeven:

Onder de afschrijvingen en waardeverminderingen is in 2012 per saldo een last ad 1.563 (2011: 1.790) 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. 



81JAARREKENING

Onder software zijn onder andere de kosten van een intern ontwikkeld winkelautomatiseringssysteem geactiveerd.  

Ter hoogte van de boekwaarde van dit systeem wordt een wettelijke reserve aangehouden. Software wordt in een termijn 

van vijf jaar afgeschreven.

De toegepaste afschrijvingspercentages zijn: 

• bedrijfsgebouwen en bouwkundige voorzieningen 3-10%

• andere vaste bedrijfsmiddelen 10-20% 

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 begin    84.832  15.655 20.309 8.327 129.123 137.933

mutaties

investeringen   4.557  3.091 16.650 138 24.436 25.860

desinvesteringen  -1.903  -1.211  -7.430  -240  -10.784  -10.120

overboekingen   11.814   1.551  -11.183  -3.429  -1.247  -2.652

afschrijvingen en waarde verminderingen  -6.669  -5.858  -2.416  -1.552  -16.495  -21.898

Saldo mutaties  7.799  -2.427  -4.379  -5.083  -4.090  -8.810

historische uitgaafprijzen   155.165   55.246 28.305 11.701 250.417 238.012

cumulatieve afschrijvingen en

waardeverminderingen   62.534  42.018  12.375 8.457 125.384 108.889

Stand eind   92.631 13.228 15.930 3.244 125.033 129.123

Materiële vaste activa 125.033 (2011: 129.123) 
De mutaties in het verslagjaar kunnen als volgt worden weergegeven: 

Bedrijfs-

gebouwen 

en terreinen

Andere 

vaste 

bedrijfs-

middelen

Vestigings 

punten in 

ontwikke-

ling

Panden 

bestemd 

voor 

verkoop

Totaal 2012 Totaal 2011
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Stand begin  21.560 22.379 756 44.695 47.312

mutaties:  

verstrekkingen - 19.519 - 19.519 8.453

aflossingen  -1.078  -7.804 -  -8.882  -10.063

dividend  -5.126 - -  -5.126  -4.165

resultaat  3.612  -1.131 231 2.712 3.158

Saldo mutaties  -2.592   10.584 231 8.223  -2.617

Stand eind   18.968 32.963  987 52.918 44.695

Niet gecon-

solideerde 

deelnemingen 

Vorderingen Belasting- 

latenties

Totaal 2012 Totaal 2011

Onder de bedrijfsgebouwen en terreinen zijn begrepen groothandelspanden en aan ondernemers verhuurde winkelpanden. 

De actuele waarde van de gezamenlijke bedrijfsgebouwen en terreinen bedraagt circa € 175,3 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. 

Onder de afschrijvingen op vaste bedrijfsmiddelen is in 2012 een bedrag van € 1,7 miljoen aan duurzame waardevermindering 

begrepen. Dit heeft betrekking op activa van afgestoten filialen.

Op de vestigingspunten in ontwikkeling is in 2012 een duurzame waardevermindering van € 2,4 miljoen (2011: € 7,6 miljoen) 

ten laste van het resultaat gebracht. Deze waardevermindering heeft vooral betrekking op een lagere waardering van on-

roerend goed begrepen in de ontwikkeling van nieuwe vestigingspunten.

De panden bestemd voor verkoop van € 3,2 miljoen hebben betrekking op winkelpanden en bedrijfsterreinen welke  

(niet langer) bestemd zijn voor de vestiging van een PLUS supermarkt maar om te worden afgestoten aan derden. Op deze pan-

den is in 2012 een duurzame waardevermindering van € 1,6 miljoen (2011: € 3,5 miljoen) ten laste van het resultaat gebracht.

 

Financiële vaste activa 52.918 (2011: 44.695)
De mutaties in het verslagjaar kunnen als volgt worden weergegeven:
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Onder de niet-geconsolideerde deelnemingen is begrepen het 45%-belang in de aandelen van Spar Holding B.V. te Waalwijk. 

De overige hieronder opgenomen 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 verstrekt aan ondernemers. Hiervan dient contrac-

tueel in 2013 een bedrag van circa € 4,1 miljoen (2011: € 3,4 miljoen) te worden afgelost. De in rekening gebrachte rente is 

gebaseerd op de gepubliceerde Interest Rate Swap (IRS)- tarieven verhoogd met een marktconforme opslag.

De latente belasting aanspraak kent een looptijd van langer dan een jaar.

Voorraden 34.361 (2011: 34.044)
De voorraden bestaan uit bij de distributiecentra en filialen aanwezige handelsgoederen. Daarnaast zijn hieronder begrepen 

de voorraden van het externe vers distributiecentrum waarover PLUS Retail het prijsrisico loopt.

Vorderingen 116.000 (2011: 123.459)
De vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2012 2011

handelsdebiteuren 78.199    74.460  

overige vorderingen 37.801   48.999 

Stand eind  116.000  123.459

De daling van de overige vorderingen houdt voor een bedrag van € 8,4 miljoen verband met lagere vooruitbetaalde huren 

voor vestigingspunten en overige lagere vooruitbetalingen.

Liquide middelen 40.312 (2011: 13.920)
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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pensioenen en overige uitgestelde personeelsbeloningen  1.766 498 - - 2.264

belastingen 7.378 - -1.826 - 5.552

garantiestellingen 15.151 7.953 -664 -6.766 15.674

groot onderhoud 2.980 784 - -314 3.450

overige voorzieningen 414 700 - -107 1.007

 27.689 9.935 -2.490 -7.187 27.947

Stand begin 

2012

Dotatie Vrijval Onttrekkingen Stand eind 

2012

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

 

Totaalresultaat rechtspersoon 6.479 (2011: 11.312)
Het totaalresultaat van de rechtspersoon is in 2012, evenals in 2011, gelijk aan de netto winst.

Voorzieningen 27.947 (2011: 27.689) 
Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden gespecificeerd: 

2012 2011

Stand begin 202.425    191.113

winst boekjaar 6.479   11.312

Stand eind  208.904  202.425

Groepsvermogen 208.904 (2011: 202.425)
Het groepsvermogen muteerde als volgt:

Van de voorzieningen heeft een bedrag van circa € 9,3 miljoen een verwachte looptijd van minder dan een jaar, € 12,7 miljoen 

heeft een verwachte looptijd van tussen een en vijf jaar en € 5,9 miljoen een looptijd langer dan vijf jaar.
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Pensioenen en overige uitgestelde personeelsbeloningen
De onder dit hoofd opgenomen voorzieningen hebben betrekking op aan het personeel voorwaardelijk toegezegde pen-

sioenrechten en jubileumuitkeringen. De dotatie van € 0,5 miljoen houdt verband met de lagere discontovoet.

 

Voorziening garantiestellingen
De voorziening voor garantiestellingen 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 gegarandeerde koopsommen bij eventuele toekomstige terugkoop van het 

vestigingspunt. Daarnaast zijn hieronder begrepen de getroffen voorzieningen voor lasten samenhangend met de sluiting of 

voorgenomen sluiting van vestigingspunten. De garantiestellingen zijn in 2012 voor een bedrag van € 6,7 miljoen aangesproken.

Overige voorzieningen
Hieronder is mede begrepen een voorziening voor de verwachte lasten verband houdend met de reorganisatie van het supply 

chain management.

Langlopende schulden 36.059 (2011: 36.676)
De langlopende schulden betreffen door ondernemers gestorte waarborgsommen. De waarborgsommen dienen op grond 

van de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden als zekerheid voor alle lopende vorderingen op de betreffende onder-

nemers. De ondernemers dienen een waarborgsom op te bouwen ter grootte van tweemaal de gemiddelde weekafname 

bij de groothandel. In 2012 werd op de waarborgsommen een gemiddelde rente – gebaseerd op het IRS tarief- vergoed van 

2,1% (2011: 3,1%). 

 

Kortlopende schulden 164.569 (2011: 150.077)
Hieronder zijn opgenomen:

2012 2011

handelscrediteuren 82.127 64.343

zegelverplichtingen 13.387 11.976

belastingen en sociale lasten 3.196 2.703

spaartegoeden ondernemers 5.964 7.940

bonussen aan ondernemers en overige uitkeringen 33.307 29.628

overige schulden 26.588 33.487

Stand eind  164.569  150.077
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De spaartegoeden van ondernemers zijn dagelijks opvraagbaar en dragen ultimo 2012 een rente van 1,9% (2011: 2,6%).

 

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 gecomitteerde revolverende kredietfaciliteit. Deze faciliteit kan worden uitgebreid tot € 205 miljoen mits 

voldaan wordt aan een overeengekomen schulddekkingsratio. 

 

De rekening-courantfaciliteit is dagelijks opzegbaar. De revolverende kredietfaciliteit 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.

Per balansdatum werd, evenals vorig jaar, geen gebruik gemaakt van de kredietfaciliteiten.

 

* Gestelde zekerheden
Als zekerheid voor deze verstrekte kredietfaciliteiten - inclusief de uitbreidingsmogelijkheid - is het onroerend goed van de 

distributiecentra hypothecair verbonden, is een positieve en negatieve hypotheekverklaring op de winkelpanden verstrekt 

en heeft (stille) verpanding van alle kortlopende vorderingen op afnemers 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 kredietrisico, liquiditeitsrisico en marktrisico. Voor een 

toelichting hierover wordt verwezen naar het hoofdstuk Risicobeheersing opgenomen als onderdeel van het verslag van de 

directie op pagina 27.
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Niet in de balans opgenomen regelingen
Een overzicht van de niet in de balans opgenomen regelingen per balansdatum is als volgt:

investeringen 10.402 483 - 10.885 14.283

huurverplichtingen 41.651 119.376 44.370 205.397 209.015

leaseverplichtingen en onderhoud 9.858 9.041 - 18.899 15.054

overige langlopende verplichtingen 20.137 14.805 2.877 37.819 52.612

Totaal 82.048 143.705 47.247 273.000 290.964

Garanties 23.061 65.964 30.575 119.600 128.157

< 1 jaar > 1 < 5 jaar > 5 jaar totaal 2012 totaal 2011

Investeringsverplichtingen
De investeringsverplichtingen hebben voornamelijk betrekking op de aankoop van onroerend goed.

 

Huurverplichtingen
Door de vennootschap zijn verplichtingen aangegaan voor de huur van winkelpanden, waartegenover rechten staan voor 

vrijwel gelijke bedragen, uit hoofde van het doorverhuren van de betreffende panden aan ondernemers. Voor huurcontracten 

met een onbepaalde looptijd wordt uitsluitend de verschuldigde huur voor het komende jaar in het overzicht opgenomen,  

dit in verband met de wettelijk bepaalde opzegtermijn van één jaar welke voor dergelijke huurcontracten geldt. Van het to-

taalbedrag aan huurverplichtingen heeft, ultimo 2012, een bedrag van € 6,3 miljoen (2011: € 13,2 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 onderhoudscontracten 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 de 

logistieke dienstverlener een overeengekomen normresultaat van circa € 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 diep-

vriesgoederen. Dit contract heeft een resterende looptijd van twee jaar.
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Garanties
Ten behoeve van de financiering van de bedrijven van ondernemers worden door de Sperwer Groep aan bankiers garanties, 

verklaringen voor de terugkoop van voorraden, inventaris en andere vaste activa, alsmede borgtochtverklaringen met betrekking 

tot bouwkundige voorzieningen afgegeven. Het obligo uit hoofde van deze verklaringen bedroeg € 106.379 (2011: €  111.715). 

Aan een aantal ondernemers is een terugkoopgarantie verstrekt terzake van door hen betaalde goodwill bij de aankoop van hun 

bedrijf. Voor zover op deze verplichtingen risico’s worden gelopen, die niet worden opgevangen door de waarde van de (terug) 

te kopen activa zijn voorzieningen getroffen. Als zekerheid voor het nakomen van verplichtingen jegens derden zijn door de 

bank garanties, voor rekening en risico van de Sperwer Groep, verstrekt tot een bedrag van € 331 (2011: € 322).

Inkoopcontracten
Naast de hiervoor genoemde verplichtingen zijn er ultimo 2012 en 2011 inkoopcontracten afgesloten voor de levering van 

goederen en diensten die in een redelijke verhouding staan tot de normale bedrijfsvoering. 
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2012 2011

goederen 1.339.275 1.336.711

distributiefee 94.230 95.519

groothandelsomzet 1.433.505 1.432.230

diensten 56.066 56.686

huren 47.239 46.143

1.536.810 1.535.059

Netto-omzet 1.536.810 (2011: 1.535.059) 
Deze omzet is als volgt opgebouwd: 

2012 2011

salarissen 39.793 40.552

sociale lasten 6.203 6.103

pensioenlasten 4.144 3.226

overige personeelskosten 9.001 10.064

59.141 59.945

Personeelskosten 59.141 (2011: 59.945)
De personeelskosten zijn verantwoord onder kostprijs van de omzet, verkoopkosten en algemene beheerskosten. De perso-

neelskosten zijn als volgt samengesteld:

Toelichting op de geconsolideerde 
winst- en verliesrekening 
(bedragen x € 1.000) 
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2012 2011

amortisatie goodwill leveringsrechten 11.253 13.105

amortisatie goodwill deelnemingen 1.301 1.899

afschrijvingen software 2.610 2.283

amortisatie immateriële vaste activa 15.164 17.287

afschrijvingen materiële vaste activa 15.102 21.897

30.266 39.184

Onder de afschrijvingen en waardeverminderingen is in 2012 per saldo een last ad 7.276 begrepen aan duurzame waarde-

verminderingen. Vorig jaar was per saldo sprake van een last van 12.866 aan duurzame waardeverminderingen. 

De amortisatie immaterïele vaste activa is voor een bedrag van 15.164 apart opgenomen in de winst- en verliesrekening.  

De afschrijvingen materiële vaste activa zijn voor een bedrag van 15.102 verantwoord onder kostprijs van de omzet, verkoop-

kosten en algemene beheerskosten. Daarnaast is een bedrag van 2.151 ten laste van de voorziening garantiestellingen gebracht.

B.V. Sperwer Holding kent één statutair directeur; om deze reden worden geen beloningen bestuurders vermeld. De vergoeding 

aan commissarissen bedroeg  € 153 (2011: € 173). 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 30.266 (2011: 39.184) 
Dit bedrag is als volgt samengesteld:

2012 2011

filialen  395  406 

distributiecentra  476  494 

servicekantoor  265  276 

 1.136  1.175 

Het gemiddeld aantal medewerkers (fte, exclusief inleenkrachten) is als volgt:
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2012 2011

Baten

opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren 1.540 1.883

overige rentebaten 1.011 1.279

2.551 3.162

Lasten

rentelasten -1.461 -2.182

duurzame waardeverandering financiële vaste activa 1.676 46

2.766 1.026

Resultaat deelneming 3.067 (2011: 3.303) 
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 29,9% (2011: 27.8%). 

Het nominale tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt in 2012, evenals in 2011, 25,0%. De belastingdruk komt boven 

het nominale tarief voor de vennootschapsbelasting uit, met name door de fiscaal niet-aftrekbare afschrijving van goodwill. 

Financiële baten en lasten, bate 2.766 (2011: bate 1.026) 
De financiële baten en lasten bestaan uit: 



Enkelvoudige 
jaarrekening 2012 
B.V. Sperwer Holding

9
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Enkelvoudige jaarrekening 
2012 B.V. Sperwer Holding 
Vennootschappelijke balans per 29 december 2012, na winstbestemming

(bedragen x € 1.000)

pag. 29 december 2012 31 december 2011

Activa

Vaste activa

immateriële vaste activa 95  -   80

financiële vaste activa 96    157.061   153.567  

157.061 153.647

Vlottende activa

vorderingen   49 135

liquide middelen   57.644   56.311

57.693 56.446

Totaal activa   214.754   210.093 

Passiva

Eigen vermogen

geplaatst kapitaal 96 227 227

agio 96 1.490 1.490

wettelijke reserves 97 18.723 22.150

overige reserves 97 188.464 178.558

208.904 202.425

Voorzieningen 97 5.552 7.096

Kortlopende schulden 98 298 572

Totaal passiva 214.754 210.093
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pag. 2012 2011

resultaat deelnemingen 8.410 14.684

overige baten en lasten na belastingen 98 -1.931 -3.372

Nettowinst 6.479 11.312

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2012 

(bedragen x € 1.000)
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2012 2011

historische uitgaafprijzen 11.611 11.611

cumulatieve afschrijvingen 11.531 10.488

stand begin boekjaar 80 1.123

afschrijvingen -80 -1.043

historische uitgaafprijzen 11.611 11.611

cumulatieve afschrijvingen 11.611 11.531

Stand eind  -   80

Immateriële vaste activa nihil (2011: 80) 
Dit betreft goodwill op deelnemingen. De mutaties in het verslagjaar kunnen als volgt worden weergegeven:

Toelichting op de vennootschappelijke balans en 
winst- en verliesrekening 

(bedragen x € 1.000) 

Algemeen 
Voor de waarderingsgrondslagen en de grondslagen voor de resultaatbepaling wordt verwezen naar de toelichting op de 

geconsolideerde jaarrekening. 
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Stand begin 132.229 20.582 756 153.567 142.952

mutaties:

aankopen/terugstortingen - -20 - -20 35

dividend - -5.126 - -5.126 -4.165

resultaat 5.344 3.066 230 8.640 14.493

overboeking van groepsmaatschappijen - - - - 252

Saldo mutaties 5.344 -2.080 230 3.494 10.615

Stand eind 137.573 18.502 986 157.061 153.567

Groepsmaat-

schappijen

Overige

deelnemingen 

Belasting- 

latenties

Totaal 2012 Totaal 2011

Onder de overige deelnemingen is begrepen het 45%-belang in de aandelen van Spar Holding B.V. te Waalwijk.  

Tevens is onder dit hoofd verantwoord het aandeel in het ledenkapitaal van de Coöperatieve Inkoopvereniging Superunie 

B.A. te Beesd. 

Geplaatst kapitaal 227 (2011: 227) 
Geplaatst en volgestort zijn vijfhonderd gewone aandelen van € 453,78 nominaal per aandeel. De aandelen worden ge-

houden door de Coöperatieve Levensmiddelengroothandel “Nederlands Sperwerverbond” U.A. 

Agio 1.490 (2011: 1.490)
Dit betreft het bedrag waarmee het bij uitgifte op de aandelen van de vennootschap gestorte bedrag de nominale waarde 

overschreed. 

Financiële vaste activa 157.061 (2011: 153.567) 
Het verloop is als volgt:
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2012 2011

Stand begin 178.558 165.200

bij: overboeking van wettelijke reserves 6.494 5.349

bij: volgens winstbestemming 3.412 8.009

Stand eind 188.464 178.558

2012 2011

Stand begin 7.096 -

bij: overboeking van groepsmaatschappijen  -   8.679

bij: correctie voorgaande jaren 98 119

af: vrijval -1.642 -1.702

Stand eind 5.552 7.096

Overige reserves 188.464 (2011: 178.558) 
Het verloop van de reserve is als volgt:

Voorzieningen 5.552 (2011: 7.096) 
Hieronder is opgenomen de voorziening latente belastingen, deze muteerde als volgt: 

Wettelijke reserves 18.723 (2011: 22.150)
Deze reserve is gevormd voor ingehouden winsten van direct of indirect gehouden deelnemingen waarvan de uitkering niet 

zonder beperking kan worden bewerkstelligd, alsmede voor rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van deze deelne-

mingen. Daarnaast is deze reserve gevormd voor in eigen beheer ontwikkelde software. 

Het verloop van de reserve is als volgt:

2012 2011

Stand begin 22.150 24.196

af: overboeking naar overige reserves -6.494 -5.349

bij: volgens winstbestemming 3.067 3.303

Stand eind 18.723 22.150
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2012 2011

 jaarrekeningcontrole 120 126

 andere aan de controle gerelateerde werkzaamheden 23 9

143 135

Kosten voor diensten die zijn uitgevoerd door Ernst & Young Accountants LLP 143 (2011: 135) 
Hieronder zijn opgenomen: 

Overige baten en lasten – 1.931 (2011: – 3.371) 
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 groepsmaatschappijen voortvloeiende verplichtingen zijn ver-

klaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid (zoals bedoeld in artikel 2:403 BW) gedeponeerd. 

2012 2011

groepsmaatschappijen 123  -   

vennootschapsbelasting 42 495

overige 133 77

Stand eind 298 572

Kortlopende schulden 298 (2011: 572) 
Hieronder zijn opgenomen: 
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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 Simpelveld B.V., Heerlen (100%)

  - Meijers Plusmarkten Heerlen B.V., Heerlen (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., Waalwijk (45%)

Deelnemingen van te verwaarlozen betekenis voor het wet-

telijk vereiste inzicht zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Wet Bestuur en Toezicht
Op grond van het - per 1 januari 2013 -  in werking ge-

treden artikel 276 Boek 2 BW dient er binnen de directie 

en de raad van commissarissen van B.V. Sperwer Holding 

sprake te zijn van een evenwichtige verdeling van de zetels 

over vrouwen en mannen. Van een evenwichtige verde-

ling is sprake als tenminste 30% van de zetels wordt bezet 

door vrouwen en tenminste 30% door mannen. Ultimo 

2012 worden alle zetels binnen de directie en de raad van 

commissarissen bezet door mannen.

De directie van B.V. Sperwer Holding wordt gevormd door 

één natuurlijk persoon, om deze reden kan niet worden 

voldaan aan de eisen van de artikel 276 Boek 2 BW.

De leden van de raad van commissarissen zijn allen vóór 

2012 benoemd en treden af volgens een vast rooster. In 

de toekomst zal bij het benoemen van nieuwe leden van 

de raad rekening worden gehouden met de eisen conform 

Boek 2 BW inzake een evenwichtige verdeling van de ze-

tels over vrouwen en mannen.

De Bilt, 25 februari 2013

De raad van commissarissen

drs. J. de Boer, voorzitter

K.L. van den Doel

mr. R. ter Haar

drs. A.E. Koehoorn, MBA

E. Koot

P.L.J.M. Verbeeten

E.V.M. Werger, MBA

De directie

drs. J. Ferwerda, algemeen directeur
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Overige gegevens

Statutaire bepalingen inzake de 
winstbestemming
Artikel 3O van de statuten luidt:

1.   Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de 

jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

2.   De winst staat ter vrije beschikking van de algemene 

vergadering van aandeelhouders.

3.   De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts 

uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is 

dan het geplaatst kapitaal, vermeerderd met de reserves 

die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

4.   De vennootschap mag tussentijds uitkeringen doen mits 

aan het bepaalde in het vorige lid is voldaan.

5.   Bij de berekening van winstverdeling tellen de aandelen 

die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mede, 

tenzij op die aandelen een recht van vruchtgebruik rust.

6.   Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves 

mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de 

wet dat toestaat.

Winstbestemming
Voorgesteld wordt de nettowinst over 2012 ad 6.479 toe te 

voegen aan de reserves. Van de winst dient een bedrag van 

3.067 te worden toegevoegd aan de wettelijke reserves. 

Voorgesteld wordt het restant ad 3.412 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 vennootschap PLUS Retail B.V.

Aan deze prioriteitsaandelen is stemrecht verbonden tot 

het nemen van besluiten tot:

a.   het vaststellen en wijzigen van algemene leveringsvoor-

waarden 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 aan-

delen behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene 

vergadering van de Coöperatieve Bond.

Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant
Aan: directie en raad van commissarissen van B.V. 

Sperwer Holding

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 

2012 van B.V. Sperwer Holding te De Bilt gecontroleerd.  

Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkel-

voudige balans per 31 december 2012 en de geconsolideerde 

en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2012 met de 

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie 
De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het 

opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resul-

taat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstel-

len van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 

9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek 

(BW). De directie is tevens verantwoordelijk voor een zoda-

nige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het op-

maken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwij-

kingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oor-

deel over de jaarrekening op basis van onze controle.  

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming 

met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse contro-

lestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons 

geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle 

zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 

zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen af-

wijkingen van materieel belang bevat. 



Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter 

verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de 

toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werk-

zaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toe-

gepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten 

van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van mate-

rieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de 

accountant de interne beheersing in aanmerking die re-

levant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor 

het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van 

controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstan-

digheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet 

tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de 

effectiviteit van de interne beheersing van de vennoot-

schap. Een controle omvat tevens het evalueren van de 

geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en van de redelijkheid van de door de direc-

tie van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede 

een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-in-

formatie 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 2012 en van het resul-

taat over 2012 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of 
krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden 

wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aan-

leiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover 

wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 

2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder 

b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd.  

Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij 

dat kunnen beoordelen,verenigbaar is met de jaarrekening 

zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. 

Amsterdam, 25 februari 2013

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

Regionale distributiecentra

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

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

Disclaimer 

Deze publicatie is een uitgave van PLUS Retail, afdeling 

PR & Interne Communicatie. 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 aansprake-

lijkheid voor schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.

Adressen 






