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7voorwoord

Voorwoord 
In 2013 heeft PLUS opnieuw flinke stappen vooruit gezet om de beste 

servicesupermarkt van Nederland te worden. Het was ook het jaar waarin  

de strategie voor de jaren 2013-2015 is aangescherpt. Ondanks een economisch 

moeilijk jaar waarin de koopkracht van consumenten daalde, verhoogden 

we de investeringen ter ondersteuning van de PLUS ondernemers om onze 

gezamenlijke ambitie te verwezenlijken. Dat heeft al de eerste vruchten 

afgeworpen. Zo kreeg PLUS de eervolle onderscheiding ‘Klantvriendelijkste 

bedrijf van Nederland 2013’, steeg PLUS in de ranglijsten van de GfK-rapporten 

en boekten we goede resultaten in de Supermarkt van het Jaar 2014 

verkiezing. De ombouw naar het formuleconcept ‘PLUS nieuwe generatie’ 

speelt hierin een belangrijke rol. We liggen goed op koers om onze ambitie 

‘Beste servicesupermarkt van Nederland’ in 2015 te realiseren.

1 Voorwoord

PLUS nieuwe generatie slaat aan
De ombouw naar PLUS nieuwe generatie winkels, waarin 

we de dagelijkse boodschappen in alle opzichten makkelijker 

willen maken voor onze klanten, raakte het afgelopen jaar in 

een stroomversnelling. Vanaf het najaar openden per week 

gemiddeld twee tot drie omgebouwde winkels hun deuren. 

In totaal gingen vorig jaar bijna 50 winkels om naar PLUS 

nieuwe generatie, waarmee nu bijna de helft (45 procent) 

van alle PLUS supermarkten klaar is voor de toekomst. Want 

in essentie is dat waar de ombouw om draait. Het is een  

langetermijninvestering, waarbij de PLUS ondernemer zich 

nog nadrukkelijker kan onderscheiden op de merkwaarden 

Aandacht, Kwaliteit, Lokaal en Verantwoord. Het Onder- 

nemers Tevredenheid Onderzoek dat ieder jaar wordt ge-

houden laat dit ook zien: de tevredenheid van de PLUS onder- 

nemers voor de gekozen strategie en positionering neemt 

toe. Dat het formuleconcept PLUS nieuwe generatie aanslaat 

bij de klant staat vast: PLUS boekte over 2013 meer omzet, 

verhoogde het versaandeel en verbeterde haar imago.

Verbeterd prijsimago
Het Nederlandse supermarktlandschap stond afgelopen jaar 

mede in het teken van verhevigde concurrentie op prijs en 

een toenemende voorkeur van consumenten voor huis-

merken in plaats van A-merken. PLUS werkt op meerdere 

terreinen aan een beter prijsimago. Sinds het voorjaar 2013 

is er een duidelijk basisprijsniveau waardoor alle PLUS 

supermarkten dezelfde prijslijn hanteren en daarmee een 

concurrerend prijspeil hebben. Daarnaast hebben we in het 

afgelopen jaar hard gewerkt aan ons prijsimago met onder-

scheidende promoties, een betere executie en een duide-

lijker (prijs)identiteit. Om een voorbeeld te noemen: PLUS 

introduceerde in 2013 het budgetmerk OK€, bestaande uit 

een assortiment van ruim 200 basisproducten, naast onze 

bestaande PLUS Huismerk producten. Hiermee voorzien we 

in een duidelijke behoefte van de klant gegeven het huidige 

economische klimaat. 
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PLUS 2.0
Als landelijke servicesupermarkt met een dominante lokale 

identiteit, gelooft PLUS in de kansen die e-commerce biedt. 

In de huidige tijdsgeest voorziet een virtuele winkel in 

een duidelijke behoefte van de klant, als verlengstuk van 

de fysieke winkel. De PLUS ondernemers zijn zich hiervan  

nadrukkelijk bewust. Inmiddels zijn ruim 90 PLUS super- 

markten uitgerust met een gebruiksvriendelijke bestelsite. 

Het proces van logistiek, orderpicking en bezorgen is verder 

geoptimaliseerd en is daarmee een additioneel en werkbaar 

verkoopkanaal voor de zelfstandige ondernemers. De bood-

schappen kunnen zowel bezorgd worden vanuit de winkel 

op het huisadres van de klant of de klant kan de bood-

schappen zelf ophalen in of nabij de winkel. PLUS wil in 

2014 de bestelsite optimaliseren en naar meerdere winkels 

uitbreiden.

Intern het huis op orde
PLUS staat aan de vooravond haar ambitie van beste  

servicesupermarkt van Nederland te realiseren. Om de klant 

optimaal te kunnen bedienen, moet achter de schermen 

natuurlijk alles kloppen en logisch en efficiënt zijn ingericht. 

Alleen dan wordt de PLUS ondernemer werkelijk ontzorgd 

en kan hij richting de klant het verschil maken. In het  

afgelopen jaar heeft PLUS daarom intern verschillende  

initiatieven in gang gezet in het streven om de service- 

organisatie verder te professionaliseren. Hiermee verwachten 

wij alerter te kunnen reageren op ontwikkelingen in de 

markt en de ondernemers op termijn verder te kunnen ont-

zorgen. Zo blijft PLUS waar mogelijk en op verantwoorde  

wijze de efficiëntie binnen haar logistieke huishouding  

verder vergroten, de kosten verlagen en haar concurrentie- 

kracht behouden. In dit kader past ook de nieuwe behui-

zing van de serviceorganisatie, waarbij de drie locaties in  

De Bilt en Bilthoven nu op één locatie gevestigd zijn aan de  

Archimedeslaan 21 te Utrecht.

Coöperatie biedt voordeel
In de uitdagende marktomstandigheden heeft ons coöpera- 

tieve karakter afgelopen jaar wederom haar waarde bewezen. 

De PLUS ondernemers zijn betrokken bij de ontwikkeling van 

het formuleconcept PLUS nieuwe generatie, maar als zelf-

standig ondernemer ook bij de invulling van de lokale markt-

behoeften. Hierdoor zijn de ondernemers in staat beter in te  

spelen op de wensen van de consument en maken zij tegelijk 

deel uit van een groter geheel met een langetermijnvisie. 

We hebben in 2013 daarnaast een optimalisering doorge-

voerd van het bestuurlijk model om klaar te zijn voor de 

toekomst. De vernieuwing versterkt de samenwerking tussen 

ondernemers en PLUS Retail, waardoor slagvaardiger, daad-

krachtiger en marktgerichter kan worden opgetreden. 

Verwachtingen voor 2014
PLUS ziet het jaar 2014 vol vertrouwen tegemoet. In het 

laatste kwartaal van 2013 zijn de eerste tekenen van een 

licht herstel van het consumentenvertrouwen gesignaleerd. 

Met de aangescherpte strategie en de verdere ombouw van 

de winkels naar PLUS nieuwe generatie verwacht PLUS de 

marktgroei minimaal te evenaren en het ondernemersrende-

ment verder te verbeteren. Ons coöperatieve model is daar-

bij leidend: de combinatie van een zelfstandige ondernemer 

die als beste weet waar de lokale klant behoefte aan heeft, 

gesteund door een nationale serviceorganisatie. Wij zijn 

dan ook overtuigd dat deze vorm van samenwerking een  

blijvende meerwaarde zal bieden aan ondernemer en klant. 

Utrecht, 24 februari 2014

De directie



2 De organisatie
PLUS is het coöperatieve huis voor zelfstandig supermarkt-

ondernemers in Nederland, met een duurzame bedrijfs-

voering als gezamenlijk doel. Het is de supermarktformule 

waarmee de Sperwer Groep zich in de markt manifesteert. 

De Sperwer Groep is opgericht in 1928 en heeft van ouds-

her een coöperatieve structuur. Alle ondernemers zijn er lid 

van. De Sperwer Groep is lid van Superunie. Deze inkoop- 

organisatie vertegenwoordigt circa 30 procent van de 

markt. De distributie naar de PLUS supermarkten vindt 

plaats vanuit drie regionale distributiecentra (fastmovers) 

en drie landelijke distributiecentra (vers, diepvries en slow- 

movers). De Sperwer Groep heeft ook een 45 procentbelang 

in Spar Holding B.V.

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

Verantwoord onderscheiden de 217 zelfstandige PLUS  

ondernemers zich met hun 254 supermarkten in een uiterst 

competitieve markt. De ondernemers en hun teams doen er 

alles aan om het doen van de dagelijkse boodschappen 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 supermarkten in veel 

gevallen ook een lokaal assortiment aan. PLUS staat dicht 

bij haar producten, klanten en medewerkers. We nemen 

het voortouw als verantwoorde supermarkt. Zowel voor als 

achter de schermen is PLUS volop bezig haar bedrijfsvoering 

en het assortiment te verduurzamen en haar klanten en 

medewerkers te helpen bij het maken van een bewuste, 

gezonde keuze. 

Het onderscheid
In 2013 realiseerden de PLUS ondernemers een consu-

mentenomzet van 2,0 miljard euro en een marktaandeel 

van 5,8 procent. PLUS is nationaal onderscheidend, lokaal 

dominant en wil de meest servicegerichte supermarkt zijn. 

De serviceorganisatie ondersteunt de ondernemers in de 

presentatie en exploitatie van hun PLUS supermarkt met 

formule- en huismerkontwikkeling, categorymanagement, 

communicatie, marketing, promoties, winkelautomatisering 

en opleidingen. Het onderscheidende vermogen van PLUS 

is overal op de winkelvloer tastbaar. Daar beleven klanten 

hoe er invulling wordt gegeven aan de vier merkwaarden 

van PLUS: Aandacht, Kwaliteit, Lokaal en Verantwoord.

Kerngegevens PLUS
•  Aantal ondernemers: 217

•  Aantal winkels: 254

•  Nieuwe winkels in 2013: 2

•  Sluitingen in 2013: 3

•  Gemiddeld aantal fte: 741

•  Consumentenomzet 2013: € 2,0 miljard

Ondernemingsprofiel
Ondernemings-
profiel
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StRUCtUUR PLUS

Ondernemerscoöperatie  

De Sperwer U.A.

Hoofdbestuur

K.C. Vermeulen, voorzitter

drs. A.E. Koehoorn MBA

G. Smit

G.J. Sturing

bc. C.W. Trommel

P.L.J.M. Verbeeten

Secretaris van de coöperatie 

mr. R.K.L. Ong

Sperwer Holding B.V.

Raad van commissarissen

drs. J. de Boer, voorzitter

drs. A.E. Koehoorn MBA

G. Smit

G.J. Sturing

bc. C.W. Trommel

P.L.J.M. Verbeeten

K.C. Vermeulen

Directie

drs. J.G.B. Brouwer

drs. M.C.G. Iacono RA

Corporate secretary

mr. R.K.L. Ong

PLUS Retail B.V. en 

zustermaatschappijen

Directie

drs. J.G.B. Brouwer, algemeen directeur

drs. M.C.G. Iacono RA, financieel directeur

ing. 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

Directie

drs. J.G.B. Brouwer

drs. M.C.G. Iacono RA

P.J.J. Bevers

3 Structuur PLUS

Ondernemers

Ondernemers- 

coöperatie  

De Sperwer U.A.

Sperwer  

Holding B.V.

B.V. Sperwer 

Assurantiën

PLUS Vastgoed B.V.

PLUS Holding B.V.

PLUS Retail B.V.

SPAR Holding B.V.

(45%)

PLUS Financieringen 

B.V.
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Vernieuwing bestuurlijke structuur Sperwer 
Coöperatie
Per 1 januari 2014 heeft de Sperwer Coöperatie, waar alle 

PLUS ondernemers lid van zijn, een vernieuwde bestuurlijke 

structuur. Het nieuwe model leidt tot een verdere profes-

sionalisering en efficiëntere besturing van de coöperatie. 

Er ontstaat een betere balans in de samenwerking tussen 

ondernemers en PLUS Retail, waardoor nog slagvaardiger, 

daadkrachtiger en marktgerichter kan worden opgetreden. 

De vernieuwde bestuurlijke structuur draagt zo bij aan het 

realiseren van de ambitie van PLUS om de beste service- 

supermarkt van Nederland te zijn. Het nieuwe bestuurlijke 

model omvat de volgende belangrijke wijzigingen:

•   De regiostructuur met drie regio’s is vervangen door een 

landelijke structuur met vijftien clusters van ondernemers. 

Deze verandering creëert een directere betrokkenheid 

van de leden en zorgt voor kortere lijnen tussen de onder- 

nemers en de coöperatie.

•  De overlegstructuur is aangepast:

 -  de voorzitters van alle clusters vormen een clusterraad 

die fungeert als platform om beleid te toetsen en 

draagvlak te creëren;

 -  in drie coördinatieteams (winkelorganisatie en  

logistiek / commercie / administratie, financiën en 

automatisering) worden operationele vraagstukken 

besproken en getoetst.

•   Er is een personele unie gecreëerd tussen het hoofd- 

bestuur van de coöperatie en de raad van commissarissen 

van Sperwer Holding B.V. Door deze personele unie  

zijn de hoofdbestuurders tevens commissaris van  

Sperwer Holding B.V. en wordt de samenwerking  

tussen ondernemers en PLUS Retail B.V. geoptimaliseerd.  

De raad van commissarissen wordt aangevuld met drie 

externe commissarissen.

De voorbereidingen van de bestuurlijke vernieuwing van de 

coöperatie en haar dochtermaatschappijen vonden plaats in 

2013. Daartoe werd een regiegroep in het leven geroepen 

bestaande uit leden van de raad van commissarissen en het 

hoofdbestuur, de corporate secretary en adviesbureau LTP.  

Vervolgens is in een gezamenlijk traject met hoofdbestuur, 

raad van commissarissen en directie een voorstel gedaan 

voor deze bestuurlijke vernieuwing. De voorstellen zijn 

breed getoetst bij de diverse organen en ondernemersver-

tegenwoordigingen. Het traject is op 12 december 2013 

afgesloten met een bijzondere ledenvergadering van de  

coöperatie, waar de leden zich unaniem positief hebben uit-

gesproken over de vernieuwing van de bestuurlijke structuur. 

Tijdens deze bijzondere ledenvergadering is tevens een 

nieuw hoofdbestuur benoemd. Per 1 januari 2014 vormen 

de volgende ondernemers het hoofdbestuur:

 

•  K.C. (Krijn) Vermeulen, voorzitter;

•  drs. A.E. (Alfred) Koehoorn MBA;

•  G. (Gert) Smit;

•  G.J. (Guus) Sturing;

•  bc. C.W. (Cornelis) Trommel;

•  P.L.J.M. (Piet) Verbeeten. 
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(bedragen x € 1 mln)

Resultaten 2013 2012 2011 2010

consumentenomzet 1.988,2 1.967,7 1.965,0 1.910,0 

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

netto groepsomzet 1.549,9 1.536,8 1.535,1 1.481,7

operationeel resultaat  50,3  45,8  39,5 25,4 

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

bonussen  32,3  32,0 25,1  25,1

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

Vermogen

eigen vermogen  216,2  208,9 202,4 191,1 

totaal vermogen  467,2  436,2 416,9 415,5 

eigen vermogen in % totaal vermogen  46,3 47,9 48,6  46,0 

Kasstroom en investeringen

kasstroom uit operationele activiteiten  9,5  62,3 73,1  49,2 

investeringen (netto)  40,1 35,3 34,3 34,7

afschrijvingen en amortisatie  27,6  32,4 39,2 30,2

PLUS supermarkten

aantal winkels (ultimo) 254  255  259  267 

aantal m² verkoopvloeroppervlakte 247.956 244.572  245.817  249.770 

Aantal medewerk(st)ers met dienstverband

f.t.e. (gemiddeld, exclusief filialen) 741  741  770 795

4 Belangrijke cijfers

Belangrijke cijfers



5 Verslag van 
de directie

Ombouw in  
stroomversnelling
De totale supermarktomzetgroei in Nederland over 2013 is uitgekomen  

op 2,3 procent. Deze omzetstijging is volledig te danken aan prijsstijgingen. 

De supermarktprijzen zijn ten opzichte van 2012 met 3,2 procent gestegen 

mede als gevolg van hogere grondstofprijzen. Het aantal verkochte 

producten in de Nederlandse supermarkten is met 0,9 procent afgenomen. 

Deze ontwikkeling is nieuw voor de supermarktbranche, niet eerder was  

er een dergelijke structurele daling in het aantal verkochte producten.

Bij PLUS ontwikkelde de omzet zich in 2013 positief, autonoom is de omzet 

met 1,2 procent gestegen. De absolute omzet stijgt met 1,0 procent.  

De stijging van de gemiddelde prijs (2,8 procent) compenseert hierbij  

de volumedaling van 1,8 procent. Het feit dat PLUS enigszins achterblijft 

ten opzichte van de marktgroei, wordt voornamelijk veroorzaakt door 

de vele ombouwoperaties naar PLUS nieuwe generatie en de daarmee 

gepaard gaande tijdelijke sluitingsweken. Het marktaandeel van PLUS  

ten opzichte van andere servicesupermarkten is stabiel gebleven.

De PLUS nieuwe generatie winkels zijn de sterkste driver geweest van de 

PLUS groei. Gemiddeld genomen groeit de PLUS nieuwe generatie winkel 

met 10,0 procent in het eerste jaar na de ombouw en in het tweede jaar met 

5,0 procent. Daarnaast zorgden de zondagomzet en promo-omzet voor  

een extra stijging. Ook de marges konden op niveau worden gehouden 

mede door bovengemiddelde marges in de PLUS nieuwe generatie winkels  

en door scherp te blijven inkopen. 
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Strategie

Om in 2015 de beste servicesupermarkt van Nederland te 

zijn, is het belangrijk dat we nationaal onderscheidend zijn 

en lokaal herkenbaar en betrokken. Dat doen we door het 

herijken van onze strategie en positionering met als meest 

onderscheidende aspecten servicegerichtheid en vriende-

lijkheid van onze winkelmedewerkers. De vier merkwaarden 

Aandacht, Kwaliteit, Lokaal en Verantwoord blijven daarbij 

de bouwstenen vormen. 

De aanscherping van onze strategie voor de periode 2013-

2015 vertaalt zich in de volgende speerpunten: 

•   het verder ombouwen van de winkels naar PLUS  

nieuwe generatie;

•   het aanscherpen van ons prijsimago;

•   investeren in e-commerce;

•   verder professionaliseren van onze organisatie  

en processen.

Waarmee we eind 2015 hebben bereikt dat: 

•   PLUS de beste servicesupermarkt is van Nederland;

•   consumenten ons ervaren als onderscheidend en  

herkenbaar, lokaal betrokken met een eigen  

prijsidentiteit;

•   al onze winkels zijn omgebouwd naar PLUS  

nieuwe generatie;

•   e-commerce lokaal op de kaart staat;

•   de ondernemers de meerwaarde van de coöperatie 

duidelijk ervaren en herkennen.

Commercie

De consumentenbestedingen in Nederland stonden het  

afgelopen jaar onder druk als gevolg van de bezuinigingen. 

Nederlanders zijn prijsbewuster geworden, vooral met het 

doen van de dagelijkse boodschappen. Een bezoek aan 

meerdere supermarkten op zoek naar de beste aanbie- 

dingen lijkt meer regel te zijn dan uitzondering. Tegen deze 

achtergrond heeft PLUS zich afgelopen jaar goed staande 

weten te houden. Sterker, ondanks de groei van discount 

en de ombouwgolf van andere supermarkten, is het 

marktaandeel stabiel gebleven. Belangrijker is dat we in 

het afgelopen jaar in alle opzichten concreet invulling 

hebben gegeven aan onze slogan ‘PLUS geeft meer’. Ook 

in economisch mindere tijden.

Klantvriendelijkste bedrijf van Nederland 
De inspanningen van PLUS op de winkelvloer en achter de 

schermen zijn niet onopgemerkt gebleven. PLUS streeft  

ernaar in 2015 de beste servicesupermarkt van Nederland 

te zijn. Bijzonder trots zijn we er dan ook op dat PLUS is 

uitgeroepen tot het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland 

2013. Bij deze prestigieuze onderscheiding, uitgevoerd 

door het onafhankelijk onderzoeksbureau MarketResponse, 

scoorde PLUS vooral hoog op oprechte betrokkenheid, 

beschikbaarheid en het nakomen van beloften. De grote 

betrokkenheid van de zelfstandige ondernemers, de service- 

strategie en de sterke klantinzichten vormen de drie pijlers 

in het behalen van de titel klantvriendelijkste bedrijf van 

Nederland 2013. De prijs vormt tevens het bewijs dat PLUS 

op de goede weg is haar ambitie van de beste service-

supermarkt van Nederland te verwezenlijken. Speciale 

aandacht in het onderzoek ging deze keer uit naar be-

schikbaarheid van personeel en oprechte betrokkenheid bij 

de klant. Sinds de herijking van de strategie in 2009 heeft 

PLUS veel aandacht besteed aan servicegerichtheid en 

vriendelijkheid van haar winkelmedewerkers. Zo is daar 

binnen het speciale interne programma de PLUS Factor met  

‘Scoren met Aandacht’ en ‘Aandacht Ambassadeurs’ hard aan  

gewerkt. PLUS is daarom bijzonder ingenomen met de onder-

scheiding en ziet het als een bevestiging dat klanten de focus 

van PLUS op servicegerichtheid erkennen én waarderen.

Scherpe acties
PLUS heeft meer stappen gezet in het afgelopen jaar om 

haar dienstverlening te verbeteren. In het kader van een aan-

gescherpt commercieel en promotioneel beleid hebben we 

vanaf het tweede kwartaal vele nieuwe commerciële initia- 

tieven gerealiseerd. Een aantal initiatieven waren de Euro-

pakkers, de claim ‘Nergens Goedkoper’, dagaanbiedingen 

onder de noemer ‘Shop tot het op is’ en speciale activiteiten 

rondom de kroning. Doordat klanten op dit moment meer 

op koopjes uit zijn en hiervoor zelfs meerdere winkels  

bezoeken, sloegen deze initiatieven aan en steeg het aantal 

klanten alsmede de omzet.

Ambachtelijk bereid brood
Met de introductie van het nieuwe broodconcept Koren- 

landers Rustiek verhoogde PLUS de kwaliteit van haar 

broodafdeling opnieuw. Het ambachtelijk bereide brood is 

vrij van e-nummers en gemaakt van de beste graansoorten. 

De introductie van Korenlanders Rustiek past in het streven 

van PLUS om in 2014 de beste bakkerijafdeling van Nederland 

te hebben. In 2012 werden daartoe al de eerste initiatieven 

genomen en die hebben geleid tot een compleet vernieuwde 

broodafdeling in alle winkels. Ambachtelijke uitstraling en 

een betere kwaliteitsbeleving staan daarbij centraal. Inmiddels 

is Korenlanders Rustiek brood in al haar verschillende vormen 

verkrijgbaar in 108 PLUS supermarkten. In 2014 zal dit concept 

verder worden uitgerold.

Meedenken met de klant
Daarnaast hielp PLUS haar klanten afgelopen jaar ook finan- 

cieel een handje met de introductie van scherp geprijsde 

basisproducten onder het nieuwe OK€ merk. De nieuwe 

productlijn, bestaande uit ruim 200 producten variërend 

van wasmiddel tot kattenvoer en van diepvriessnacks tot 

filterkoffie, sluit aan bij de huidige trend en krappere huis-

houdbudgetten. Naast de PLUS Huismerk producten voor-

ziet de OK€-lijn in een duidelijke behoefte van de klant. 

PLUS werkte ook stevig aan de verbetering van het prijs- 

imago. Naast de eerdergenoemde promoties, is ook het 

prijsniveau van alle PLUS supermarkten verlaagd en gelijk 

getrokken. Een belangrijke stap in een tijd waar klanten op 

de portemonnee letten.

Een greep uit de vele spaarcampagnes
Zoals ieder jaar lanceert PLUS campagnes met interessante 

spaaracties voor gewilde items of gratis boodschappen. 

Hoewel er al jaren een trend zichtbaar is dat klanten minder 

loyaal worden aan een merk of keten, past het in de traditie  

van PLUS om klanten in de winkel op gezette tijden wat 

extra’s te bieden. Dat zit in ons DNA en geeft concrete  

invulling aan onze slogan ‘PLUS geeft meer’. 

Voorwaarde voor de diverse acties is dat PLUS heel goed 

luistert naar de wensen van de consument. Zo bleek uit  

onderzoek onder klanten dat sparen voor gratis bood-

schappen zeer geliefd is. Met de actie sparen voor een  

gratis boodschappenpakket ter waarde van 50 euro heeft 

PLUS hier gehoor aan gegeven. In de periode van november 

2013 tot januari 2014 ontving de klant voor een volle 

spaarkaart een pakket met ruim twintig producten van  

verschillende A-merken en het PLUS Huismerk. Met de dure 

feestmaand december achter de rug leverde de actie onze 

klanten een mooi voordeel op waarvan dankbaar gebruik 

werd gemaakt.

Een andere succesvolle campagne was de spaaractie voor 

luxe handdoeken van het kwaliteitsmerk Walra. Uit onder-

zoek kwam naar voren dat handdoeken nuttige en geliefde 

items zijn voor dagelijks gebruik, maar waarvoor klanten 

niet geneigd zijn veel geld uit te willen geven. PLUS intro-

duceerde daarom in het voorjaar met een speciale spaar-

zegelactie de Walra handdoekenactie. Hiermee werd het 

zachte en hoogwaardige badtextiel voor veel klanten wel 

betaalbaar. Er werden maar liefst 1,5 miljoen handdoeken 

uitgedeeld.

De kracht van de diverse spaarcampagnes ligt vaak niet  

alleen in de originaliteit van de actien of de bruikbaarheid 

van het te sparen product. Ook in de herlancering van 

eerdere spraakmakende spaaracties weet PLUS klanten te 

prikkelen. PLUS herintroduceerde de Troetels, de bekende 

aaibare knuffelbeesten met hun fluweelzachte vachtje 

en erg populair onder de jongste PLUS klanten. Deze keer  

waren het 25 verdwaalde Globe Troetels waarvoor gespaard 

kon worden in alle PLUS supermarkten. Kinderen leren op 

een speelse manier meer over de dieren en hun leefgebied, 

waarbij aan alles is gedacht. Van het laatste nieuws in de 

wekelijkse Troetelkrant met puzzels waarbij een verdwaalde 

Troetel teruggespeeld kan worden naar zijn eigen leef- 

gebied, tot een bouwplaat compleet met bomen, bergen 

en rotsen waarmee kinderen de Troetels Speelwereld zelf in 

elkaar kunnen zetten. 



Tophockeyster Naomi van As nam als ambassadeur van 

het Jeugdsportfonds een cheque van 100.000 euro in ont-

vangst: de opbrengst van de PLUS Sinterklaasactie. Ruim 

98.000 kinderen hebben in de weken voorafgaand aan  

5 december hun schoentje gezet bij PLUS. Niet alleen  

kregen ze een leuk cadeautje van de Sint, door de schoen 

te zetten maakten ze ook andere kinderen blij. Voor elk 

gezet schoentje doneerde PLUS namelijk 1 euro aan het 

Jeugdsportfonds. PLUS vulde het bedrag aan tot 100.000 

euro en maakte daarmee veel kinderen blij die nu wel 

kunnen sporten. 

Nieuwe bestelsite voor 90 PLUS supermarkten
Zoals PLUS veel nadruk legt op de dialoog met de klant op 

de winkelvloer, zoekt PLUS het contact met de klant ook 

steeds meer online. Als landelijke servicesupermarkt geloven 

wij in de ‘bricks & clicks’-filosofie, omdat deze uiteindelijk 

erop neerkomt dat de klant het beste gediend is met zowel 

een fysieke als een virtuele winkel. 

De belangrijkste vernieuwing is dat de bestelsite veel ge-

bruiksvriendelijker is geworden en het bestelsysteem erachter 

voor de PLUS ondernemers efficiënter is ingericht. PLUS wil in 

2014 een grote slag maken met de uitbreiding van de bestel-

site naar meerdere winkels en begon in 2013 reeds hiervoor 

de voorbereidingen.

PLUS wordt steeds groener
Bij steeds meer producten gaat PLUS volledig over op een 

verantwoord alternatief voor dezelfde prijs. PLUS schrapt 

daarbij vanuit eigen overtuiging zelf het minder verant-

woorde alternatief uit het assortiment. In de praktijk kopen 

consumenten vaak minder verantwoord dan zij eigenlijk 

zouden willen. Bij PLUS hoeft de consument voor veel 

producten niet meer actief de verantwoorde keuze te 

maken en er ook niet extra voor te betalen. Zo verkoopt 

PLUS alleen nog maar Fairtrade huismerk koffie, thee en 

chocoladerepen, bananen en ananassen. Alle eieren in het 

schap zijn vrije uitloopeieren. Veel huismerk zuivel is gemaakt 

van weidemelk. Kortom, PLUS maakt het de klant makke- 

lijker om verantwoord boodschappen te doen. Met een 

nieuwe herkenbare reclamecampagne is hier ook veel aan-

dacht voor geweest.

In het afgelopen jaar heeft PLUS deze ‘groene lijn’ verder 

doorgetrokken. We zijn daarvoor voor het tweede jaar op rij 

beloond met de prijs van beste Fairtrade supermarktketen bij 

de EKO-tellingen van Milieudefensie. Van alle retailers heeft 

PLUS verreweg het grootste aanbod aan Fairtrade producten. 

Met gemiddeld 113 Fairtrade producten en een voorsprong 

van 36 producten op de nummer twee werd PLUS overtui-

gend winnaar. Ook in 2013 liet PLUS weer een groei zien in 

het Fairtrade aanbod met elf nieuwe producten. Daarnaast 

won PLUS Amersfoort de EKO-Award voor de supermarkt 

met het grootste aanbod aan biologische producten.

Bij de Transparantiebenchmark, een jaarlijks onderzoek naar 

de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving 

door het Ministerie van Economische zaken, is PLUS binnen 

de categorie Retail gestegen naar de tweede plaats. Daaruit 

blijkt dat PLUS nog transparanter is geworden in haar maat-

schappelijke verslaglegging. 

PLUS werkt al jaren nauw samen met verschillende ngo’s 

in haar streven naar meer verantwoorde producten in het  

assortiment. Een initiatief van PLUS om alle ngo’s uit te  

nodigen voor een gezamenlijke bijeenkomst kreeg in juni 

haar beslag. Daaruit kwam een grote waardering voor de 

vele initiatieven die PLUS de afgelopen jaren op duurzaam-

heid heeft genomen. Ook het initiatief zelf, om als eerste  

supermarktketen alle ngo’s bij elkaar om tafel te krijgen, 

werd alom gewaardeerd en smaakt naar meer.

Aansluitend op andere verbeteringen van PLUS op het  

gebied van dierenwelzijn, introduceerde PLUS begin 2013 

Hollandse Beter Leven kip. Het product voldoet aan het  

Beter Leven kenmerk 1-ster van de Dierenbescherming.  

Duidelijk is dat de klant op zoek is naar producten waarbij  

meer aandacht is voor dierenwelzijn. De omzet van dit  

kippenvlees is afgelopen jaar doorgegroeid naar een aan-

deel van 10 procent binnen het assortiment kip. Ook de 

variatie in aanbod slaat goed aan bij de consument.

 

Net als eerder met Hollands kalfsvlees, is PLUS in 2012 met 

varkensvlees gestart voor een volledige overgang naar 

duurzamer varkensvlees. Vanaf maart 2013 begonnen de 

eerste 40 ambachtelijke slagerijen van PLUS met het volledig  

vervangen van het reguliere varkensvlees door varkens-

vlees dat voldoet aan het Beter Leven kenmerk 1-ster van 

de Dierenbescherming. Eén ster van het Beter Leven ken-

merk betekent meer welzijn voor de varkens, zoals meer 

leefruimte, kortere transportritten en extra aandacht aan 

gezondheid van de dieren waardoor er minder medicijnen 

toegediend hoeven te worden. Duurzaamheid krijgt meer 

aandacht, zoals bij de samenstelling van het voer. PLUS is 

trots om te vermelden dat we op koers liggen om in 2014 

alle 140 ambachtelijke slagers van PLUS op duurzamer 

varkensvlees over te laten stappen.

Op het gebied van wijnen heeft PLUS al jaren een repu-

tatie hoog te houden. In 2013 introduceerde PLUS een 

nieuwe serie Fairtrade en biologische huiswijnen waarmee 

het assortiment verantwoorde producten wederom werd 

vergroot. Al vele jaren is de wijnafdeling van PLUS onder-

scheiden met diverse prijzen. Afgelopen jaar kreeg PLUS 

de onderscheiding ‘Beste Wijnafdeling van Nederland’ op 

basis van onderzoek door het onafhankelijke marktonder-

zoeksbureau Nielsen. PLUS scoorde vooral op informatie 

over wijn en deskundigheid van het personeel boven- 

gemiddeld. De wijnafdeling scoorde daarnaast het hoogst 

op onder andere kwaliteit van de wijnen, maar ook op 

zoekgemak, inrichting en overzichtelijkheid. 

Aan de basis van dit succes ligt de unieke PLUS Wijn- 

opleiding die PLUS in 2011 is begonnen. Afgelopen zomer 

studeerde de tweede lichting deelnemers van PLUS af tot 

‘PLUS Wijnadviseur’. Inmiddels hebben 119 PLUS mede-

werkers de opleiding met succes doorlopen. 

PLUS Prijzenkast
Ieder jaar vallen PLUS vele prijzen ten deel voor de onder- 

scheidende dienstverlening en de hoogwaardige kwaliteit 

van het assortiment. De prijzenkast van PLUS kreeg er ook 

in 2013 diverse onderscheidingen bij. Naast de al genoemde 

onderscheidingen, kreeg het ontwerp van PLUS Huismerk 

wasmiddelen de bronzen Pentaward 2013 in de categorie  

private label toegekend. De verpakking van de PLUS was-

middelen heeft een belangrijke rol gespeeld bij de restyling 

van het PLUS Huismerk. Door een simpele en heldere visuele 

boodschap op de verpakking maakt PLUS het keuzeproces 

voor de consument in de winkel eenvoudiger.

PLUS viel ook in de prijzen bij de jaarlijkse Industributie- 

trofee verkiezing gehouden door Foodmagazine en EFMI 

Business School. Fabrikanten kunnen in deze verkiezingen 

retailers beoordelen op de kwaliteit van samenwerking  

en beoordeelden PLUS als best gewaardeerd in category- 

management. Het is voor de vierde keer op rij dat PLUS 

de categorymanagement Industributie prijs wint en het 

toont aan dat het coöperatieve organisatiemodel van 

PLUS hand in hand gaat met vruchtbare samenwerking 

met haar leveranciers.

In het verlengde hiervan organiseerde PLUS dit jaar voor het 

eerst een verkiezing voor de beste buitendiensten van de 

leveranciers als waardering voor de goede relatie. Leveran-

ciers hebben grote invloed op de executie van het winkel-

beleid en vervullen daarmee indirect een rol in de ambitie 

van PLUS om de beste servicesupermarkt van Nederland te 

zijn. De PLUS ondernemers verkozen Bakkersland als beste 

buitendienst in de categorie ‘vers’. In de categorie ‘kruide-

nierswaren, diepvries en zuivel’ kreeg de buitendienst van 

Unilever de meeste waardering van de PLUS ondernemers.
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Winkelorganisatie

Dinsdag 23 oktober 2013 was een gedenkwaardige dag 

voor PLUS. De opening van de 100e compleet vernieuwde 

PLUS supermarkt markeerde een mijlpaal in de ombouw 

van onze winkels naar het formuleconcept PLUS nieuwe 

generatie. Met een nadrukkelijke focus op vers is de winkel- 

indeling overzichtelijker en het assortiment wordt logisch 

en zichtbaar gepresenteerd. Daarnaast is het assortiment 

uitgebreid, met vooral ambachtelijk bereide producten die 

voor het oog van de klant vers worden bereid: de bakker 

bakt vers brood, de vleeswaren worden vers gesneden en 

het vlees is van de ambachtelijke slager. Steeds opnieuw 

zijn de vier merkwaarden Aandacht, Kwaliteit, Lokaal en 

Verantwoord het vertrekpunt van de nieuwe inrichting.

Op schema met ombouw
PLUS heeft in 2013 letterlijk flink aan de weg getimmerd 

met de ombouw naar PLUS nieuwe generatie winkels. In 

totaal gingen 48 PLUS supermarkten ‘om’, waarmee de  

teller eind 2013 op 114 kwam. Daarmee is PLUS bijna op 

de helft van het totale winkelbestand en goed op weg om  

in 2015 de laatste PLUS nieuwe generatie winkel op te  

leveren. Met gemiddeld twee tot drie openingen per week 

in het najaar verwacht PLUS dit tempo in het voorjaar 2014 

door te zetten.

Hoewel de ombouw een groot aantal vaste formule- 

elementen bevat, is er voor de PLUS ondernemer altijd 

ruimte voor lokale accenten bij de inrichting van de nieuwe 

winkel. PLUS moedigt dit ook aan: het is de lokale onder-

nemer die met zijn winkelmedewerkers dagelijks in con-

tact staat met de lokale klant en weet wat de wensen zijn 

en wat er speelt. PLUS nieuwe generatie is in die zin ook 

geen vast format, maar een dynamisch formuleconcept dat 

steeds in beweging is en naar de klant luistert. Goede lokale 

initiatieven worden omarmd en worden landelijk geïmple-

menteerd. Daarin zijn in 2013 belangrijke stappen gezet om 

als supermarktketen nationaal onderscheidend en lokaal 

dominant te zijn.

De feedback van klanten over PLUS nieuwe generatie is zeer 

bemoedigend. PLUS peilde daarvoor in het afgelopen jaar 

regelmatig de reacties van klanten na een bezoek aan een 

nieuwe PLUS supermarkt. Nadrukkelijk is gebleken dat de 

PLUS nieuwe generatie goed aansluit bij het DNA van de 

beste servicesupermarkt van Nederland.

Betere service voor ondernemers 
Naar aanleiding van het Ondernemer Tevredenheid Onder-

zoek is in 2013 de basis gelegd voor een nieuw organisatie- 

en begeleidingsmodel waarbij het vergroten van de service 

centraal staat. 

Om de toegevoegde waarde van de specialisten volledig 

tot recht te laten komen, is een Servicebureau Winkelorga-

nisatie ingericht met zowel proces- als productspecialisten. 

Hiermee is het servicebureau in staat de PLUS ondernemers 

op maat te bedienen in de ondersteuning op de winkel-

vloer. Met een speciaal daarvoor in het leven geroepen 

transitieteam is winkelorganisatie sinds de zomer volop aan 

het werk met de invulling van het nieuwe organisatie- en 

begeleidingsmodel. PLUS verwacht dat winkelorganisatie 

‘nieuwe stijl’ begin 2014 volledig operationeel is.

Gelijktijdig heeft PLUS het afgelopen jaar hard gewerkt om 

de informatiestroom tussen het servicekantoor, de onder-

nemers en alle PLUS supermarkten te verbeteren. Hiertoe is 

in 2013 gestart met een pilot voor een centrale PLUS Help-

desk waar de winkels één centraal coördinatiepunt hebben 

waar zij met al hun vragen terecht kunnen.

Daarnaast is er een pilot gestart met een nieuw intranet- 

platform, PLUS.PUNT, waarop alle informatiestromen richting 

winkelvloer beter gestroomlijnd worden. Het vormt een 

laagdrempelig digitaal platform dat optimale communicatie  

faciliteert. Dit draagt bij aan een betere onderlinge informatie 

uitwisseling, kennisdeling en betrokkenheid. PLUS zet hier- 

mee komend jaar belangrijke stappen in het realiseren van 

een betere serviceorganisatie. Dit komt de service aan de 

klant, de zelfredzaamheid van de ondernemers en de  

efficiency van de organisatie ten goede.

Opleiding
PLUS heeft het afgelopen jaar wederom veel tijd en  

energie gestoken in het faciliteren van opleidingen voor  

eigen winkelmedewerkers. Het is aan de PLUS ondernemer 

of hiervan gebruik wordt gemaakt. Duidelijk is dat veel 

PLUS ondernemers hier de voordelen van zien en er dan  

ook veelvuldig gebruik van maken. Net als in 2012 hebben 

ook in 2013 ongeveer 10.000 PLUS medewerkers een  

training of opleiding gevolgd.

 

Door het ontzorgen van PLUS ondernemers op deelge- 

bieden komt ruimte vrij voor meer aandacht op de winkel- 

vloer en daarmee voor de klant. Bovendien draagt het  

opleidingspakket bij aan het vergroten van de kennis op de 

winkelvloer. Nieuw in 2013 was de intrede van e-learning, 

waarbij cursisten op afstand in een digitale omgeving  

opdrachten konden uitvoeren. 

Begin van het jaar startte PLUS een unieke interne onder- 

nemersopleiding met een eerste groep van tien aspirant 

ondernemers. Met een eigen kweekvijver kiest PLUS na-

drukkelijk voor kwaliteit op lange termijn. De aspirant 

ondernemers krijgen gedurende de 1-jarige opleiding 

een combinatie van theorie en praktijkgerichte lessen met 

afsluitend een ondernemingsplan als eindopdracht. Daar-

naast is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling 

en de coöperatieve cultuur, waarbij de deelnemers ook bij 

succesvolle PLUS ondernemers stage lopen. Na minimaal 

een jaar zijn de kandidaat ondernemers klaar om als PLUS 

ondernemer aan de slag te gaan. 

Beste PLUS van Nederland
Voor de tweede keer in de geschiedenis mochten de PLUS 

ondernemers André en Joyce van Reijen uit Veldhoven zich 

in 2013 de beste PLUS supermarkt van Nederland noemen. 

Bijzonder was dat de winkel aan de vooravond van de finale 

overstapte op het formuleconcept PLUS nieuwe generatie. 

De jury oordeelde dat met de aandacht en passie van onder- 

nemersechtpaar André en Joyce van Reijen zowel mede-

werkers als klanten zich op alle fronten perfect thuis voelen 

in de vernieuwde winkel. 

Alle 254 PLUS supermarkten streden mee in de spannende 

interne wedstrijd. Met deze verkiezing laat PLUS zien dat 

alle medewerkers zich inzetten om de beste servicesuper-

markt van Nederland te worden. De supermarkten worden 

onaangekondigd bezocht en beoordeeld door onafhanke-

lijke jury’s op het gebied van hygiëne, klantvriendelijkheid, 

organisatie en presentatie. 

Tijdens de speciaal georganiseerde feestavond vielen ook 

andere PLUS ondernemers in de prijzen. PLUS Kogelman 

uit Ruurlo eindigde op de tweede plaats en werd daarnaast 

uitgeroepen tot beste servicesupermarkt. De derde prijs 

ging naar PLUS Blaak uit Numansdorp. PLUS Rijsemus uit 

Asten kreeg de award voor beste lokale PLUS ondernemer.  

PLUS dominant aanwezig in  
supermarktverkiezingen 
PLUS is goed vertegenwoordigd in de finale van de Super-

markt van het Jaar 2014 verkiezing. Maar liefst drie PLUS  

supermarkten zijn doorgedrongen tot de finale van de twintig- 

ste editie van deze landelijke supermarktverkiezingen. 

Dit zijn PLUS André en Joyce van Reijen uit Veldhoven 

(Noord-Brabant) en PLUS Benders uit Venlo (Limburg). PLUS 

Peter en Antoinette de Wit uit Nieuwstadt (Limburg) staat 

als finalist in de buurtsupermarkt verkiezing. Alle drie de 

finalisten zijn PLUS nieuwe generatie winkels.

Initiatieven op de winkelvloer
In het streven van PLUS om de beste servicesupermarkt van 

Nederland te worden, is afgelopen jaar begonnen met de 

uitrol van zelfscanning in de eerste PLUS nieuwe generatie 

winkels. Uit onderzoek blijkt dat wachten in de rij voor de 

kassa de grootste irritatie is tijdens het doen van de bood-

schappen. PLUS ondernemers zien in zelfscanning een ideaal 

middel om het serviceniveau in de winkel te verhogen. Het 

doen van boodschappen maken we zo nog makkelijker, snel-

ler en extra leuk. Inmiddels is de zelfscanner in negentien 

PLUS nieuwe generatie winkels beschikbaar. De reacties van 

klanten zijn positief. PLUS rolt het zelfscanning concept 

verder uit in 2014, ook in de kleinere PLUS supermarkten.
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‘Scoren met Aandacht’ is ook in 2013 een belangrijk thema 

geweest van de PLUS Factor. De PLUS Factor is het interne 

programma rondom de merkwaarde Aandacht dat erop is 

gericht om ondernemers en medewerkers op de winkelvloer 

te helpen om nog klantvriendelijker en meer klantgericht te 

worden. Het afgelopen jaar concretiseerden de Aandacht 

Ambassadeurs bij de PLUS supermarkten de merkwaarde 

Aandacht onder andere door de thema’s ‘Aandacht voor 

elkaar’ en ‘Verras de klant’.

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 2013 zijn er vier supermarkten aan-

gekocht van bestaande ondernemers en vier supermarkten 

verkocht aan nieuwe ondernemers. Daarnaast zijn er twee 

nieuwe vestigingen als PLUS supermarkt geopend door de 

overname van twee C1000 winkels van ondernemer Hans 

Bouwmans in Deurne. Mede door de interne verkoop van 

de genoemde PLUS supermarkten en door de sluiting van 

een aantal verliesgevende PLUS supermarkten is het aantal 

PLUS supermarkten dat tijdelijk als filiaal werd geëxploi-

teerd in 2013 verder afgenomen, van zestien filialen begin 

2013 naar tien eind 2013. Ook voor 2014 wordt een verdere 

afname van het aantal filialen voorzien.

Vastgoed

Samen onder één dak
Door het aflopen van het huurcontract van het service- 

kantoor in De Bilt ontstond voor PLUS Retail een unieke kans 

om de huisvestingsmogelijkheden opnieuw te bekijken. Al 

snel ontstond de gedachte om van de gelegenheid gebruik 

te maken en ook de vestiging in Bilthoven bij de verhuis-

plannen te betrekken. Door de drie vestigingen (twee in De 

Bilt en één in Bilthoven) op één plek samen te brengen is 

een betere samenwerking tussen alle medewerkers moge-

lijk. Na een grondige zoektocht werd een pand gevonden 

aan de Archimedeslaan 21 in Utrecht. Het pand beslaat 

5.500 m2 en biedt ruimte aan meer dan 350 medewerkers. 

De bereikbaarheid, parkeervoorzieningen en de locatie - 

niet ver van de huidige kantoren in De Bilt en Bilthoven - 

hebben een belangrijke rol gespeeld in de keuze voor het 

huidige pand. Naast de praktische overwegingen en het  

realiseren van een kostenbesparing, sluit de verhuizing goed 

aan op het duurzame beleid dat PLUS voert. Het bestaande 

gebouw, dat ongeveer 25 jaar oud is en een periode leeg 

heeft gestaan, is geheel gerenoveerd en opnieuw ingericht. 

PLUS heeft bewust gekozen voor een duurzame oplossing 

om een oud gebouw een nieuwe levenscyclus te bieden. 

Speciale aandacht is daarbij uitgegaan naar de functionali- 

teiten, waarmee veel aandacht voor onze merkwaarden 

Aandacht, Kwaliteit, Lokaal en Verantwoord mogelijk 

wordt gemaakt. Zo is bijvoorbeeld de inrichting volledig 

transparant, met veel glas, waardoor het de samenwerking 

tussen collega’s stimuleert.

Ook is er een testwinkel, een multifunctioneel restaurant 

met proefkeuken, een groot opleidingslokaal en zijn er 

ruime vergadermogelijkheden en ontmoetingsplekken. Dit 

stelt ons in staat om zowel de dienstverlening naar de PLUS 

ondernemers als de interne samenwerking verder te opti-

maliseren en past in het streven van PLUS de beste service- 

supermarkt van Nederland te worden. Sinds 17 februari 

2014 zijn alle medewerkers over naar het nieuwe pand. 

Ontwikkelingen in de vastgoedmarkt
Net als in voorgaande jaren is in 2013 de ontwikkeling van 

het aantal nieuwbouwprojecten beperkt gebleven. Enerzijds 

komt dit door de stagnerende woningbouwontwikkeling. 

Anderzijds is de supermarktdichtheid in Nederland groot, 

waardoor er niet veel witte vlekken meer zijn. PLUS con-

centreert zich daarom vooral op het optimaliseren van 

de bestaande winkels. Dit doen we door uitbreiding en 

relocatie, maar ook met aanpassingen aan bijvoorbeeld 

parkeervoorzieningen om zo de marktpositie van de PLUS 

supermarkten te verbeteren. PLUS blijft de vastgoedmarkt 

nauwlettend in de gaten houden en zal daar waar zich  

kansen voordoen, deze ondanks de stagnerende vastgoed- 

markt ten volle benutten. 

In 2013 heeft PLUS 9.761 m2 BVO nieuw vastgoed in ge-

bruik genomen. Dit is exclusief de twee in 2013 verworven  

winkels in Deurne die naar PLUS zijn omgebouwd. Dit opper- 

vlak bestaat voor 4.476 m2 BVO die door uitbreidingen 

aan achttien winkels is toegevoegd. Verder zijn drie winkels  

gereloceerd met een totale oppervlakte van 5.285 m2 BVO. 

Deze winkels hadden voor relocatie een oppervlakte van 

3.299 m2 BVO, waardoor deze gereloceerde winkels 1.986 

m2 BVO groter zijn geworden op de nieuwe locatie.

Logistiek

In ons streven de beste servicesupermarkt van Nederland 

te worden, past een optimale logistieke en duurzame 

organisatie. PLUS Retail heeft in dit kader in 2013 belang-

rijke wijzigingen doorgevoerd in haar logistieke structuur  

ter verbetering van de interne processen. Hiermee verwach-

ten wij alerter te kunnen reageren op ontwikkelingen in  

de markt en de ondernemers op termijn verder te kunnen 

ontzorgen. Zo blijft PLUS waar mogelijk en op verantwoorde 

wijze de efficiëntie binnen haar logistieke structuur verder 

vergroten, de kosten verlagen en haar concurrentiekracht 

behouden.

Centrale aansturing per categorie
Na diverse verbeterslagen in 2012, is PLUS Retail begin 

2013 overgegaan tot een centraal aangestuurde en per 

categorie ingedeelde supply chain planning organisatie. 

Waar de aansturing van de bevoorradingsketen voorheen  

decentraal plaatsvond, is de aansturing van de goederen- 

stroom nu per categorie georganiseerd en niet langer per 

distributiecentrum. Sinds de zomer vindt de aansturing 

van de goederenstroom centraal plaats door de afdeling 

Supply Chain Planning. Deze afdeling organiseert de  

goederenstromen van alle distributiecentra: de drie regio- 

nale distributiecentra (fast movers) en drie landelijke  

distributiecentra (vers, diepvries en slow movers). 

PLUS heeft hiermee een belangrijke stap gezet in de verdere 

optimalisering van de gehele keten; van leverancier tot en 

met de consument. Zo hebben leveranciers in de nieuwe 

opzet één vast aanspreekpunt, in plaats van een aanspreek-

punt per regio. De afroep van een groep producten, over 

alle distributiecentra heen, wordt door supply chain planners 

uitgevoerd. Ook voor de consument zullen de verande-

ringen achter de schermen merkbaar zijn. Dat is juist de  

bedoeling. Voor de klant is het bijvoorbeeld van belang dat 

de schappen continue ruim gevuld blijven. PLUS verwacht 

met de interne logistieke aanpassingen dat de beschik-

baarheid daadwerkelijk zal verbeteren. Ofwel, een (te) leeg 

schap zal de klant bij PLUS niet snel aantreffen. Ook zal 

de effectiviteit van promoties door de verbetering van de 

aanvoer groter zijn, waar uiteindelijk de klant voordeel van 

heeft. De nieuwe supply chain organisatie is in 2013 ge-

leidelijk opgestart en sinds de zomer volledig operationeel. 

Duurzame logistieke huishouding beloond
Duurzaam ondernemen beperkt zich bij PLUS niet tot het 

zorgen voor zoveel mogelijk verantwoorde producten in de 

schappen of een eigen ondernemersopleiding voor de con-

tinuering van kwaliteit op lange termijn. Ook binnen ons 

distributienetwerk staat duurzaamheid hoog in het vaandel. 

PLUS heeft de afgelopen jaren onder andere veel aandacht 

besteed aan het verminderen van de CO2-uitstoot. In 2013 

is PLUS Retail daarvoor beloond met een prestigieuze Lean 

and Green Star door Connekt. 

Om voor een ‘Lean and Green Star’ in aanmerking te komen 

moet een organisatie binnen een periode van vijf jaar 

aantoonbaar een CO2-reductie van minimaal 20 procent  

realiseren. PLUS heeft in de afgelopen vijf jaar de CO2-uit-

stoot jaarlijks weten te verminderen door de logistiek 

steeds efficiënter in te richten. Als gevolg van de besparings- 

activiteiten en verdere optimalisaties binnen het distribu-

tienetwerk hebben we tussen de nulmeting in 2008 en 

de evaluatiemeting in 2012 ruim 21 procent CO2-reductie 

gerealiseerd. De maatregelen die PLUS daarbij heeft geno-

men, zijn talrijk. Zo zijn de distributiecentra overgestapt van 

grijze naar groene stroom en is het aantal ‘lege’ vracht-

wagenkilometers (ritten zonder goederen) bij transport 

tussen distributiecentra verminderd door een intensieve 

samenwerking met onze transporteurs en leveranciers. 

Daarnaast zijn er meer goederen door PLUS opgehaald bij 

leveranciers, waardoor er minder vrachtwagenkilometers 

worden gemaakt. 
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Management services

ICt
In het kader van het ICT Excellence programma is in 2013 

een aantal ICT verbeterprojecten gestart. De projecten 

binnen dit programma richten zich onder andere op het 

optimaliseren van de ICT infrastructuur, de ICT processen 

en informatiebeveiliging. De resultaten van deze projecten  

zijn reeds zichtbaar en zullen in 2014 leiden tot verdere 

verbetering van de kwaliteit, veiligheid en performance van 

de ICT omgeving. Om de continuïteit en beschikbaarheid 

van de ICT systemen te verbeteren zijn in 2013 de laatste 

systemen ondergebracht bij onze twee externe centrale  

datacenters. Ten aanzien van verbetering en vernieuwing 

van de systemen is in 2013 vooruitgang geboekt op het 

gebied van een nieuw intranet portaal, e-commerce platform 

en het warehousemanagement systeem. Hiermee kunnen 

zowel de ondernemers als de klanten beter bediend worden.

In 2013 zijn alle gebruikers van het servicekantoor gebruik 

gaan maken van een virtuele ICT werkomgeving. Het grote 

voordeel hiervan is dat deze omgeving vanaf één punt kan 

worden beheerd en het werken op de omgeving van PLUS 

Retail locatie onafhankelijk is geworden. 

Internal audit
De internal audit functie heeft als doel om zekerheid te 

bieden en advies te geven aan het management van PLUS 

Retail over de kwaliteit van de beheersing van de bedrijfs-

processen, systemen en overige activiteiten van PLUS. De 

internal audit functie is in 2013 verder vormgegeven. De 

audits zijn uitgevoerd conform het door de directie en de 

raad van commissarissen goedgekeurde internal audit plan. 

Er is daarnaast een gestructureerd proces ingericht om de 

gedefinieerde actieplannen op te volgen en hierover verslag 

uit te brengen aan de directie en de raad van commissarissen.

Finance
Het verdienmodel van de ondernemers staat centraal bij 

PLUS. Na sterke verbeteringen van het rendement in 2011 

en 2012, is ook in 2013 het rendement verder gestegen. 

Verdere verbetering vindt ook plaats op het gebied van  

liquiditeiten. In 2013 is een week extra krediettermijn aan 

de ondernemers verstrekt.

De ombouw van winkels naar PLUS nieuwe generatie bete-

kent dat er voor iedere winkel een (her) financiering moet 

plaatsvinden. Voor de financiering van de winkels wordt 

gewerkt met een tweetal met de grootbanken overeen-

gekomen overkoepelende arrangementen. Doordat PLUS 

borg staat voor de door banken verstrekte financieringen 

worden scherpere condities verkregen dan bij zelfstandige 

financiering door ondernemers.

Organisatie en 
medewerkers
PLUS is volop in beweging als organisatie. Wij streven 

ernaar de ondernemers zoveel mogelijk te ontzorgen en 

voor onze medewerkers een aantrekkelijke werkgever te 

zijn door een uitdagende en inspirerende omgeving te 

bieden. In het licht van onze ambitie om de beste service- 

supermarkt in Nederland te worden, heeft PLUS in 2013 

een aantal organisatiewijzigingen doorgevoerd. De belang-

rijkste aanpassingen zijn gemaakt in onze supply chain- en 

winkelorganisatie. 

Nieuwe directievoorzitter
Directievoorzitter Jan Ferwerda legde begin 2013 zijn functie 

neer. Jan Ferwerda is van grote waarde geweest voor de 

koers die PLUS sinds zijn aantreden in 2009 is ingeslagen 

en hij werd alom gewaardeerd voor zijn ondernemende  

instelling. Sinds het vertrek van Jan Ferwerda heeft  

financieel directeur Marcello Iacono ad interim de functie 

van algemeen directeur vervuld. 

Sinds 1 januari 2014 is Jan Brouwer de nieuwe directie-

voorzitter van PLUS. Jan Brouwer maakte naam in de super-

marktbranche als CEO van Laurus/Super de Boer in de jaren 

2006-2010 en als CEO van C1000 in de periode 1996-2006. 

Vanaf 2010 is Jan Brouwer commissaris bij diverse, voor-

namelijk retail georiënteerde bedrijven. Jan Brouwer staat 

volledig achter de ambitie van PLUS om de beste service- 

supermarkt van Nederland te worden, met als gezamenlijk 

doel een duurzame bedrijfsvoering waarbij de focus ligt 

op de merkwaarden Aandacht, Kwaliteit, Lokaal en Verant-

woord. Ook de verdere ombouw naar het formuleconcept 

PLUS nieuwe generatie blijft centraal staan.

Risico en risicobeheersing

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 interne en externe (financiële)  

rapportages. De raad van commissarissen houdt toezicht 

op de systemen voor risicobeheersing en controle. Risico- 

beheersing is een integraal onderdeel van de dagelijkse 

processen, waarbij de afdelingen primair verantwoordelijk 

zijn voor de administratieve organisatie en interne controle. 

Daarnaast kent de organisatie de functie internal audit.  

De internal audit planning komt tot stand op basis van een 

risico analyse. De internal audit functie voert zowel finan-

ciële als operationele audits uit en rapporteert aan de directie 

en de raad van commissarissen over de uitkomsten en  

opvolging van uitgevoerde audits.

Binnen de gecentraliseerde Finance afdelingen vindt een 

continu 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. De Sperwer Groep 

heeft een gedegen planning en controlecyclus om de 

financiële resultaten te monitoren. In 2013 is gestart met 

de implementatie van een ‘state of the art’ consolidatie-

systeem om hiermee de totstandkoming van de periodieke 

financiële en managementrapportages te optimaliseren.

Daarnaast worden de controlesystemen voor de finan- 

ciële processen zoals gebruikelijk getoetst door de externe  

accountant in het kader van de controle op de jaarrekening. 

De uitkomsten daarvan worden met de directie en de raad 

van commissarissen besproken. De door de accountant  
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gerapporteerde risico’s worden beoordeeld en de aanbe- 

velingen worden systematisch opgevolgd.

De voornaamste risico’s van de Sperwer Groep
Hieronder volgt een uiteenzetting van de voornaamste  

strategische, operationele, financiële en wet- en regel- 

geving risico’s waarmee de Sperwer Groep te maken heeft. 

De getroffen risicomaatregelen zijn gericht op het vermin-

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

mingsdoelstellingen worden gehaald. In aanvulling hierop 

sluit de Sperwer Groep verzekeringen af voor de gebruike-

lijke risico’s, waardoor de hiermee gepaard gaande financiële 

gevolgen zo veel mogelijk worden beperkt.

Concurrentie
De Sperwer Groep opereert in de foodretail. Deze markt 

kenmerkt zich door een sterke concurrentie, waarbij er 

sprake is van een aanhoudende neerwaartse druk op de 

consumentenprijzen. Binnen de detailhandel vertaalt zich 

dit in een neerwaartse druk op de marges en resultaten.  

Dit wordt onder meer opgevangen door ons verdienmodel, 

schaalvergroting en efficiencyverbeteringen. Vanuit de 

coöperatieve gedachte van de Sperwer Groep is het beleid 

primair gericht op de continuïteit en ondersteuning van 

de aangesloten ondernemers en is het streven van de 

Sperwer Groep gericht op het behouden van een goede 

financiële positie om de continuïteit van de operatie  

te waarborgen.

ICt en informatiebeveiliging
De primaire bedrijfsprocessen van de Sperwer Groep en de 

bij haar aangesloten ondernemers zijn volledig geautomati-

seerd en hierdoor in hoge mate afhankelijk van ICT systemen. 

Verstoringen in de ICT hebben hiermee direct impact op het 

uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten. Daarnaast kan het 

verliezen van bedrijfsgegevens leiden tot reputatieschade. 

Om deze risico’s te beheersen hebben wij al onze ICT  

systemen dubbel uitgevoerd en draaien in twee datacenters.  

Zo zijn we verzekerd van de continuïteit van onze centrale 

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

systemen. Daarnaast loopt een ICT Excellence programma 

waarmee de continuïteit, performance en beveiliging van 

onze ICT omgeving op een hoger niveau wordt gebracht.
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Voedselveiligheid
Eisen ten aanzien van voedselveiligheid spelen een belang-

rijke rol in de foodretail. Het niet voldoen aan deze eisen 

kan gevolgen hebben voor de reputatie en marktpositie van 

de Sperwer Groep. De Sperwer Groep voldoet ten aanzien 

van de voedselveiligheid aan alle wettelijk gestelde eisen 

voor de traceerbaarheid van producten en de voorziening 

van productinformatie. Dit onderwerp krijgt doorlopend 

aandacht, zowel in de distributiecentra als in de winkels 

(onder meer als onderdeel van het kwaliteitsprogramma 

IMPULS). Ook in 2013 is hier veel aandacht aan besteed.

Investeringsrisico’s
De risico’s ten aanzien van investeringen op het gebied 

van vestigingspunten en vastgoed dienen goed te worden  

afgewogen. Ter beperking en beheersing van deze risico’s  

is een centrale investeringscommissie aangesteld. Deze 

multidisciplinair samengestelde commissie toetst vooraf  

alle belangrijke voorstellen voor investeringen.

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 ondernemers.

Daarnaast staat de Sperwer Groep veelal borg voor door 

banken aan ondernemers verstrekte financieringen. Hier-

toe beschikt de Sperwer Groep over overkoepelende arran- 

gementen met een tweetal 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 krediet- 

risico wordt beheerst door een intensieve monitoring van 

de financiële positie van de winkels. Het monitorings- en 

bewakingssysteem van de financiële resultaten van de 

winkels is in 2013 verder ontwikkeld en geïntensiveerd. Ook 

worden de rentabiliteit en levensvatbaarheid van de winkels 

continu beoordeeld. In voorkomende gevallen worden 

onrendabele vestigingspunten afgestoten.

Valuta- en renterisico
De Sperwer Groep kent geen valutarisico’s, en gezien de 

huidige balansstructuur en wijze van financiering slechts 

beperkte renterisico’s.

Liquiditeitsrisico
Door een continue monitoring van de toekomstige krediet- 

behoeften in relatie tot beschikbare kredietfaciliteiten wordt 

bewaakt dat er steeds voldoende liquiditeiten beschik- 

baar 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.

Financiële gang van zaken

Belangrijkste financiële ontwikkelingen 2013
Het operationeel resultaat is met 9,9% gestegen tot € 50,3 miljoen. Deze stijging houdt verband met de hogere omzet, 

betere inkoopcondities, verdergaande efficiencyverbetering in de logistiek en kostenbeheersing. De goede resultaten over 

2013 maken het mogelijk om, evenals over 2012, naast de reguliere afnamebonus van 2,0% een extra afnamebonus 

van 0,5% uit te keren. Aan de extra afnamebonus over 2013 is de voorwaarde verbonden dat ondernemers hun winkel  

hebben omgebouwd naar PLUS nieuwe generatie dan wel dat zij dat in 2014 of 2015 zullen doen.

De positieve operationele kasstromen maakten het mogelijk in 2013 de krediettermijn aan de PLUS ondernemers te  

verlengen met een week.

Operationeel resultaat

Het operationeel resultaat van de Sperwer Groep kan verkort als volgt worden weergegeven:

( bedragen x € 1 mln )

2013 2012 toename in %

consumentenomzet 1.988,2 1.967,7 1,0

netto-omzet Sperwer Groep  1.549,9  1.536,8 0,9

bruto-omzetresultaat  151,8  146,1 3,9

kosten -84,4  - 85,4 -1,2

EBITA (voor bonussen en bijzondere uitkeringen leden) 67,4  60,7 11,0

amortisatie immateriële vaste activa  -16,2  -15,2 6,7

bedrijfsresultaat (voor bonussen en bijzondere uitkeringen leden)   51,2  45,5 12,5

financiële baten en lasten  -0,9  0,3 -458,0

Operationeel resultaat  50,3  45,8 9,9
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Consumentenomzet PLUS
De consumentenomzet bedroeg over 2013 € 1.988,2 miljoen tegenover € 1.967,7 miljoen over 2012, een stijging van 1,0%.
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Consumentenomzet Marktaandeel

De autonome omzetgroei kwam over 2013 uit op 1,2%, dit is 0,2% hoger dan de absolute omzetgroei van 1,0%. Het 

verschil wordt met name veroorzaakt doordat het aantal PLUS supermarkten per saldo daalde van 255 eind 2012 tot 254 

eind 2013. Er werden in 2013 twee nieuwe PLUS supermarkten in Deurne geopend. Hiertegenover staat de sluiting van drie 

onrendabele winkels. Het marktaandeel bleef met 5,8% ultimo 2013 gelijk aan 2012.

Netto-omzet Sperwer Groep
De netto-omzet steeg met 0,9% van € 1.536,8 miljoen over 2012 tot € 1.549,9 miljoen over 2013. De netto-omzet heeft 

vooral betrekking op de leveringen aan de winkels. De gewijzigde structuur van de heffing van omzetbelasting op rookwaren 

leidde tot een omzetdaling van circa € 12 miljoen. Zonder dit effect is sprake van een omzetstijging van 1,6%.

Bruto-omzetresultaat
Het bruto-omzetresultaat steeg licht met 3,9% tot € 151,8 miljoen. In procenten van de omzet komt het bruto-omzet- 

resultaat uit op 9,8% tegenover 9,5% over 2012. De direct toerekenbare logistieke kosten daalden - evenals in 2012 - door 

een continu programma van efficiencyverbeteringen. Daarnaast is sprake van verbetering van condities bij leveranciers.

Kosten
De kosten daalden in 2013 met € 1,0 miljoen van € 85,4 miljoen in 2012 tot € 84,4 miljoen in 2013. De voorzieningen op 

handelsvorderingen en aan banken verstrekte borgstellingen daalden met € 3,4 miljoen. Dit mede door het in 2010 ingezette 

ondersteuningsprogramma voor de winkels.

Hiertegenover staat een aantal kostenstijgingen, onder meer op het gebied van ICT (€ 2,1 miljoen) vooral in verband met 

genomen maatregelen uit hoofde van het ICT Excellence programma.
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(bedragen x € 1 mln)

2013 2012 toename in %

operationeel resultaat 50,3   45,8 9,9

reguliere afnamebonus (2,0%) 25,6  25,4 1,1

extra afnamebonus (0,5%) 6,7  6,6

bijzondere uitkeringen leden 11,8  8,9 32,2

 44,1  40,9 7,9

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  6,2  4,9

belastingen  -1,9  -1,5

resultaat deelneming  3,0 3,1

Nettowinst  7,3  6,5

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

met € 1,0 miljoen tot € 16,2 miljoen. De amortisatielasten stegen door hogere afwaardering van leveringsrechten met € 1,9 

miljoen en daalden met € 0,9 miljoen door het wegvallen van afschrijving op in het verleden betaalde leveringsrechten.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten kwamen in 2013 uit op een netto last van € 0,9 miljoen tegenover een netto bate van € 0,3 

miljoen over 2012, een daling van € 1,2 miljoen vooral door hogere te treffen voorzieningen op leningen.

Nettowinst

Een overzicht van de ontwikkeling van de nettowinst is als volgt:

Afnamebonussen
De directie van PLUS Retail stelt voor om over 2013 - evenals over voorgaande jaren - aan de PLUS ondernemers een 

afnamebonus van 2,0% van de goederenomzet uit te keren. Daarnaast wordt, vanwege het goede resultaat en de uit-

stekende financiële positie, voorgesteld om over 2013 - evenals in 2012 - een extra afnamebonus van 0,5% aan de PLUS 

ondernemers uit te keren. Aan de extra uitkering over 2013 is de voorwaarde verbonden dat de betreffende ondernemer 

de winkel moet hebben omgebouwd naar de nieuwe generatie dan wel zich hebben verplicht dit in 2014 of 2015 te doen. 

In totaal wordt voorgesteld om over 2013 een afnamebonus van 2,5% uit te keren. Dit betekent over 2013 een uitkering 

aan afnamebonussen van € 32,3 miljoen tegenover € 32,0 miljoen over 2012.

Bijzondere uitkeringen leden
In 2012 werd besloten tot het doorgegeven van extra marge aan ondernemers. In 2013 is deze maatregel  

voortgezet. In 2013 werd voor een bedrag van € 11,8 miljoen aan extra marge doorgegeven aan de detailhandel tegenover 

€ 8,9 miljoen in 2012. Door het doorgeven van extra marge aan de ondernemers is bereikt dat de brutowinstmarges behaald 

door de PLUS supermarkten, ondanks marktdruk op prijzen en marges, op het over 2013 begrote niveau zijn uitgekomen en 

gelijk zijn aan de over 2012 behaalde brutowinstmarges.

totale uitkeringen aan leden
De voorgestelde afnamebonussen en bijzondere uitkeringen aan ondernemers komen over 2013 in totaal uit op € 44,1 

miljoen tegenover € 40,9 miljoen over 2012. In procenten van het operationeel resultaat is dit 87,7% tegenover 89,3% 

over 2012.
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Belastingen
De belastingdruk - de verhouding tussen de vennootschapsbelasting en het resultaat voor belastingen - komt over 2013 uit 

op 30,6% tegenover 29,9% over 2012. Het nominale tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt in 2013, evenals in 

2012 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 2013 € 3,0 miljoen. In 2012 was dit € 3,1 miljoen. 

Door Spar werd over 2013 een omzet gerealiseerd van € 453,7 miljoen, een lichte daling ten opzichte van 2012. Dit leidde 

uiteindelijk ook tot een lichte daling van de nettowinst. Door Spar werd in 2013 aan de Sperwer Groep een dividend over 

2012 uitgekeerd van € 4,1 miljoen.

Nettowinst
Voorgesteld wordt om de nettowinst over 2013 van € 7,3 miljoen toe te voegen aan het eigen vermogen. Na deze toevoeging 

aan het eigen vermogen komt de solvabiliteit ultimo 2013 uit op 46,3% tegenover 47,9% ultimo 2012.

Kasstromen en financiering

Kasstroom uit operationele activiteiten
Het goede operationele resultaat en de beheersing van het werkkapitaal maakten het mogelijk om in 2013, evenals in 2012, 

extra margebaten uit te keren aan de ondernemers. Daarnaast wordt voorgesteld om over 2013 - evenals over 2012 - afname- 

bonussen van 2,5% uit te keren. In totaal bedragen deze uitkeringen € 44,1 miljoen tegenover € 40,9 miljoen over 2012. Door de 

goede financiële en liquide positie is aan de ondernemers in 2013 een week extra krediettermijn verstrekt. Hierdoor verkregen 

de ondernemers in totaal € 31,7 miljoen extra liquiditeit. Ondanks deze (extra) uitkeringen kent de Sperwer Groep ultimo 

2013 net als ultimo 2012 geen bankschulden.
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(bedragen x € 1 mln)

2013 2012 mutatie

operationeel resultaat 50,3 45,8 4,5

afschrijvingen en amortisatie 27,6 32,4 -4,8

overig 7,4 25,0 -17,6

85,3 103,2 -17,9

waarvan uitgekeerd aan de PLUS ondernemers -44,1 -40,9 -3,2

verstrekte extra week krediettermijn -31,7 - -31,7

kasstroom uit operationele activiteiten 9,5 62,3 -52,8

kasstroom uit investeringsactiviteiten -40,1 -35,3 -4,8

kasstroom uit financieringsactiviteiten 2,6 -0,6 3,2

Saldo kasstromen -28,0 26,4 -54,4



Kasstroom uit investeringsactiviteiten
De investeringen bedroegen in 2013 per saldo € 40,1 miljoen tegenover € 35,3 miljoen over 2012. De investeringen werden in 

beide jaren geheel gefinancierd met aanwezige liquide middelen en uit de operationele kasstroom beschikbaar gekomen 

middelen. In immateriële vaste activa werd in 2013 € 22,8 miljoen geïnvesteerd. Deze investeringen hebben voor € 22,1 

miljoen betrekking op de verwerving en het behoud van vestigingspunten en winkelgoodwill en voor € 0,7 miljoen op soft-

ware. In materiële vaste activa werd in 2013 per saldo een bedrag van € 10,8 miljoen geïnvesteerd. Dit heeft betrekking op 

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

investeringen in de distributiecentra.

De financiële vaste activa (exclusief deelnemingen) stegen in 2013 met € 6,5 miljoen vooral door verstrekte leningen 

aan ondernemers ter financiering van de ombouw van hun winkels naar PLUS nieuwe generatie. Onder de met banken  

overeengekomen arrangementen werden in 2013 vijftien leningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 16,0 miljoen. 

Daarnaast verzorgden twaalf ondernemers zelfstandig de financiering van de ombouw van hun winkel.

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
De kasstroom uit financieringsactiviteiten van per saldo € 2,6 miljoen heeft betrekking op de opbouw van bij de vennoot-

schap aangehouden waarborgsommen door ondernemers. Eind 2013 beschikt de Sperwer Groep over € 12,3 miljoen aan 

liquide middelen, € 28,0 miljoen minder dan eind 2012. Deze daling is vooral het gevolg van de verstrekking in 2013 van een 

week extra krediettermijn aan de PLUS ondernemers.
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Vooruitzichten

De supermarktbranche is volop in beweging en dynamischer 

dan ooit. Dat heeft enerzijds te maken met de verwachte 

bescheiden economische groei in de komende jaren waar-

door de consumentenuitgaven onder druk zullen blijven 

staan. Anderzijds volgen de ontwikkelingen op het gebied 

van e-commerce elkaar snel op en kiest de consument steeds 

nadrukkelijker voor duurzame producten van een hoog ni-

veau. Ofwel, de consument kiest voor gemak, gezondheid 

en kwaliteit. 

Tegen deze lange termijntrends bouwt PLUS voort op de 

merkwaarden Aandacht, Kwaliteit, Lokaal en Verantwoord 

in haar streven naar de positie van beste servicesupermarkt 

in 2015. De doorgaande ombouw en vernieuwing van de 

winkels naar het formuleconcept PLUS nieuwe generatie is 

daarbij een belangrijk onderdeel. Net als het afgelopen jaar 

zullen in 2014 tientallen PLUS supermarkten een metamor-

fose ondergaan. PLUS streeft ernaar eind 2015 de ombouw 

naar PLUS nieuwe generatie te hebben afgerond. Gelijktijdig 

met de ombouw neemt PLUS stap voor stap initiatieven op 

het gebied van e-commerce.

Op de winkelvloer en achter de schermen gaat PLUS verder 

waar het in 2013 is gebleven met het verder professionali- 

seren van de organisatie en de processen. Zo zal in 2014 een 

10-puntenplan voor het verminderen van de complexiteit op 

de winkelvloer worden uitgerold, waarvan zowel de klant als 

de ondernemer zullen profiteren. Door het ontzorgen van 

de ondernemer kan er meer aandacht naar de klant en de 

medewerkers.

 De toenemende vraag van de consument naar verantwoor-

de producten is een trend waarop PLUS al in een vroeg 

stadium heeft geanticipeerd. Waar ons uitgebreide biolo-

gische assortiment de afgelopen jaren nog wel eens met 

‘duur’ werd geassocieerd, is dat beeld radicaal gedraaid en 

ervaren onze klanten dat biologische producten of produc-

ten met een verantwoorde herkomst betaalbaar zijn. We 

verwachten de komende jaren, door verder in te zetten op 

ons groene beleid, hiervan de vruchten te kunnen plukken 

in zowel klanttevredenheid als in resultaat. 

Concrete speerpunten zijn het verder vergroten van het 

Fairtrade aandeel op de AGF-afdeling, het uitbreiden van 

het Beter Leven kenmerk in ons vleesassortiment en het 

realiseren van de beste Broodafdeling van Nederland in 

2014 mede op basis van ons broodconcept Korenlanders 

Rustiek. Vanzelfsprekend streven we naar handhaving van 

onze positie als beste Wijnafdeling van Nederland. 

Aan de basis van onze speerpunten voor de komende jaren 

staat de zelfstandige coöperatie als ondernemingsvorm. 

Samen ervoor zorgen dat PLUS als servicesupermarkt zich 

nationaal onderscheidt en lokaal dominant blijft. Dit is 

waarin PLUS verschilt van de andere landelijke supermarkten 

waardoor we met recht kunnen stellen: PLUS geeft meer! 

Utrecht, 24 februari 2014

De directie
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In de winkel 
bij Ronald  
IJsselstein 
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Bulldozers in de winkel
Dat zijn winkel in de tilburgse binnenstad toe was aan vernieuwing, daar 

was PLUS ondernemer Ronald IJsselstein wel over uit. toch is zijn verbazing 

en die van klanten over de aantrekkelijkheid van de winkelinrichting en  

het assortiment er nog steeds niet minder om. De winkel aan Besterdring  

nabij het centrum van tilburg werd afgelopen zomer ingericht volgens  

het formuleconcept PLUS nieuwe generatie. Overzichtelijker en ruimtelijk,  

en tegelijkertijd een groter en verser assortiment. Ronald vertelt:

“Onze klanten vielen van de ene in de andere verbazing 

toen we de deuren na de verbouwing weer konden openen. 

De reacties varieerden van ‘Jeetje, wat is het hier overzich-

telijk geworden!’ tot ‘Wat een verademing!’ en ‘Wat een 

keuze!’ Er waren zelfs klanten die een bloemetje kwamen 

brengen om ons te feliciteren met de ‘prachtige nieuwe 

winkel’. De verbouwing ging ook allemaal zo snel; op 

donderdag gingen we om één uur dicht en een kleine twee 

weken later waren we al weer open. Alle lof voor de collega’s 

van PLUS die dit mogelijk hebben gemaakt.” 

Meer vers en meer keuze
“De metamorfose is moeilijk uit te leggen: aan oppervlakte 

zijn er geen meters bijgekomen, wel loopt de winkel nu recht 

in plaats van diagonaal. Op een gegeven moment waren ze 

met bulldozers en al bezig op de winkelvloer. Laten we het 

er maar op houden dat de winkel een totaal andere ‘look 

& feel’ heeft gekregen. Want behalve uiterlijk hebben we 

ook in de schappen flink huisgehouden. Het is nu nog meer 

vers en nog meer keuze. Ook hebben we de winkel zoveel  

mogelijk opgedeeld in zogeheten gebruiksmomenten: zo 

hebben we ontbijtproducten bij elkaar gezet, een maaltijd-

straat ingericht en een verwenhoek ingebouwd. Allemaal 

om het voor de klant aantrekkelijker, lekkerder en een- 

voudiger te maken.”

“Ook voor mijn medewerkers is het een stuk prettiger 

werken in de nieuwe opzet. Eén van hen zei trots te zijn in 

de nieuwe winkel te mogen werken. Een groter compliment 

kan je als ondernemer niet wensen. Zakelijk gezien werpt 

de overgang naar PLUS nieuwe generatie eveneens al zijn 

vruchten af. Tegelijkertijd moeten we er voor waken dat we  

niet verslappen. Het blijft een dagelijks gevecht om de  

klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. En we 

zijn er nog niet: in 2015 willen we met de PLUS formule de 

beste servicesupermarkt van Nederland zijn.”

"Er waren zelfs klanten 
die een bloemetje 
kwamen brengen om 
ons te feliciteren met 
de prachtige nieuwe 
winkel."



C1000 familie 
kiest voor 
PLUS
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Bij PLUS ben je  
geen nummer
Een C1000 ondernemer die overstapt naar PLUS. Niet een alledaagse 

beslissing als je al ruim 40 jaar zelfstandig ondernemer bent. Maar voor  

de ondernemersfamilie Bouwmans uit Deurne was de keuze voor PLUS een 

schot in de roos. De ruimte voor het vrije ondernemerschap bij PLUS was 

daarbij de doorslaggevende factor. Afgelopen zomer vond de metamorfose 

plaats van de C1000 winkels aan de Sint Jozefstraat en de Zeilbergsestraat. 

Het resultaat zijn twee volgens het formuleconcept PLUS nieuwe generatie 

ingerichte winkels. Vader Hans, dochter Marloes en zoon Gerard blikken terug:

“Wij zijn al sinds 1913 actief in het vak, ja we bestaan ook 

nog eens 100 jaar. Toen duidelijk werd dat C1000 zou op-

houden te bestaan, zijn we met verschillende partijen om 

tafel gegaan. Al snel bleek dat PLUS de meeste ruimte biedt 

voor zelfstandig ondernemerschap. Met PLUS viel dan ook 

goed te praten. Zo wilden wij vasthouden aan onze eigen 

familieslagerij die in november 2013 is benoemd tot hof- 

leverancier. Dit was met andere partijen niet bespreekbaar.”

Vrijheid en betrokkenheid
“Toen de knoop was doorgehakt begon het echte werk: de 

ombouw en inrichting van onze winkels naar het formule- 

concept PLUS nieuwe generatie. Het was een hectische  

periode, maar door snel te acteren was de klus binnen drie 

maanden geklaard. PLUS heeft ons tijdens het proces erg 

goed geholpen. De lijntjes met de accountmanager van PLUS 

waren kort en direct waardoor we snel konden schakelen. 

Ook zijn we bij PLUS collega’s langs geweest om ideeën op 

te doen over de inrichting van de winkels. Al met al kijken 

we met veel voldoening terug op de hele ombouwoperatie. 

We kregen en krijgen veel vrijheid en tegelijk voelen we ons 

betrokken bij de formule. Net als onze klanten, ben je als 

ondernemer bij PLUS geen nummer.”

“We zijn er dan ook van overtuigd dat we met de keuze voor 

de PLUS formule twee goede servicesupermarkten kunnen 

bieden die een aanvulling zijn voor de bewoners van Deurne 

en omstreken. De eerste reacties van onze klanten zijn vooral 

positief geweest, bijvoorbeeld over het ruimere aanbod van 

biologische producten. Natuurlijk was het voor sommige 

van onze klanten even wennen aan het nieuwe assortiment. 

Daarom blijven we luisteren naar de klant en onderscheiden 

we ons bijvoorbeeld met verse streekproducten zoals 

groenten van de boer, ambachtelijk bereide gehakt en worst 

van onze slager ‘ome Henk’. We kunnen nu al stellen dat we 

vooral klanten hebben gewonnen!”

"We kregen en  
krijgen veel vrijheid 
en tegelijk voelen  
we ons betrokken  
bij de formule."



PLUS Wilmink 
klaar voor  
de toekomst
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Dé trekker van  
het centrum
Een fonkelnieuwe PLUS supermarkt in winkelcentrum De Binnenhof in 

Nunspeet. Het is als een droom die is uitgekomen voor ondernemer Jeroen 

Wilmink. Waar in de zomer van 2012 nog sprake was van een grote zandbak 

waar de winkel zou komen, verrees in de maanden daarop een grote PLUS 

nieuwe generatie supermarkt met alles erop en eraan. De nieuwbouw maakte 

onderdeel uit van een grootscheepse renovatie van het buurtwinkelcentrum. 

De omwonenden zijn in hun nopjes met de nieuwe PLUS supermarkt en 

beschouwen de aantrekkelijk ingerichte winkel als dé trekker van het centrum. 

Jeroen vertelt waarom:

“Onze winkel straalt rust en gezelligheid uit. Zo is er 

ruimte voor een bloemenafdeling, een aparte slijterij, een 

klantentafel met koffiezetapparaat, een kinderhoekje en 

ga zo maar door. Alles past in de merkwaarden van de 

PLUS formule: Aandacht, Kwaliteit, Lokaal en Verantwoord.  

Tegelijk kunnen we onze ideeën erin kwijt. Dat is het mooie aan 

PLUS: we krijgen alle vrijheid met de inrichting van de winkel- 

vloer en het verrijken van het assortiment. We denken 

bijvoorbeeld aan een kleine delicatessenhoek met Franse 

kaasjes.”

“Klanten vinden vooral de ruime opzet en het brede  

assortiment geweldig. Ze zijn er erg blij mee dat dit in 

hun wijk is gerealiseerd, samen met de oplevering van het  

gerenoveerde winkelcentrum. We kwamen dan ook van 

800 m2 en zijn bijna twee keer zo groot geworden. Zo is 

de uitgebreide ruimte voor de bloemen een groot succes. 

Even een boeket bloemen meenemen, dat is toch een mooie 

service!”

“De winkel is natuurlijk ook uitgerust met de laatste tech- 

nische snufjes. Al jaren hebben we een boodschappen-

service waarbij we de boodschappen bij de mensen thuis  

brengen. Vooral voor bedrijven en mensen die slecht ter 

been zijn een ideale service. Met de elektronische handter-

minal kunnen we de bestellingen nu ook veel efficiënter 

verwerken, dus minder kosten en meer tijd voor de klant.” 

“Eigenlijk kan je de huidige situatie niet meer vergelijken 

met de oude, het is een wereld van verschil. Dat geldt ook 

voor ons privé, waarbij de afgelopen periode van alles  

tegelijk gebeurde naast de opening van de nieuwe winkel: 

een tweede kleine op komst en een nieuw huis. Een ding 

is zeker: we zijn in alle opzichten klaar voor de toekomst.” 

" Klanten vinden vooral  
de ruime opzet en  
het brede assortiment 
geweldig."
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de raad van 
commissarissen

Verslag van de raad 
van commissarissen

Verslagjaar 2013
Tegen de achtergrond van een jarenlang aanhoudende  

economische crisis, hield de Nederlandse consument ook 

in 2013 de hand op de knip. De totale Nederlandse con-

sumptie zit op het niveau van 2001 en per hoofd van de 

bevolking is de consumptie zelfs terug op het niveau uit 

het midden van de jaren negentig. Bestedingen aan onder 

andere buiten de deur eten, kleding en vakanties onder- 

vinden dat als eerste, maar ook aan de supermarkten gaat 

de verminderde consumptie niet voorbij. 

 

De totale supermarktomzet is in 2013 gestegen. Dit is 

volledig te danken aan prijsstijgingen als gevolg van geste-

gen grondstofprijzen en de jaarlijkse accijnsverhogingen.  

Kritische consumenten en een drukbezet veld van aanbie-

ders in de levensmiddelenhandel zorgden voor felle con-

currentie. De binding met de consument is daarbij de inzet 

van de supermarktorganisaties en - zeker in het geval van 

de Sperwer Holding B.V. - de inzet van de individuele super-

marktondernemer. 

 

Gegeven de marktsituatie heeft PLUS een goed jaar achter 

de rug. We zijn een servicesupermarktorganisatie en als  

coöperatie van en voor zelfstandige ondernemers onderstre-

pen we dagelijks het belang van betrokkenheid bij de lokale 

markt. De PLUS ondernemers zijn actief betrokken bij tal van 

lokale activiteiten en zij kennen vele klanten persoonlijk. Dat, 

én de aandacht voor service en klantvriendelijkheid, maken 

PLUS een bijzondere speler in de Nederlandse supermarkt-

branche. 

De raad van commissarissen van Sperwer Holding B.V. legt dit jaarverslag 2013 

ter vaststelling voor aan het hoofdbestuur van de Ondernemerscoöperatie 

De Sperwer U.A. In dit door de directie opgestelde verslag is de 

jaarrekening opgenomen die is gecontroleerd en van een goedkeurende 

verklaring voorzien door EY Accountants LLP. De inhoud van het verslag en 

de jaarrekening, onze eigen beraadslagingen daarover en het gesprek met 

de accountant hebben de raad van commissarissen 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.
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Het ondernemerschap is onderscheidend en biedt ons volop 

kansen. PLUS is in 2013 op alle fronten verder geprofessiona-

liseerd. De uitrol van het formuleconcept PLUS nieuwe gene-

ratie is in een versnelling gekomen en de klantgedrevenheid 

is onverminderd groot. 

Het feit dat PLUS dit jaar de titel behaalde van het klant-

vriendelijkste bedrijf van Nederland 2013 - dus niet alleen in 

de retail, maar van alle bedrijven - is een bijzonder mooi 

resultaat van alle geleverde inspanningen. Het is tekenend 

voor de Sperwer organisatie dat zo’n prijs weliswaar wordt 

gevierd, maar ook heel snel wordt vertaald naar de uitda-

gingen voor de toekomst: hoe kunnen we dit vasthouden; 

hoe kunnen we onze menselijke maat in wijk en regio 

optimaal combineren met internet- en online dienstverle-

ning; hoe kunnen we in een markt die nauwelijks groeit 

onze kosten zodanig beheersen dat we concurrerend blijven 

en klantvriendelijk; hoe kunnen we voorloper blijven op  

verantwoord, gezond en duurzaam? Goed voorbereid en 

onderbouwd door de directie, zijn dit soort strategische en 

operationele vragen uitgebreid behandeld in de raad van 

commissarissen. 

Als belangrijke deelneming van Sperwer Holding B.V. krijgt 

de Spar in de raad van commissarissen regelmatig aan-

dacht. Als relatief kleine speler, maar met een aanzienlijke 

hoeveelheid winkels, staat Spar letterlijk dicht bij de klant, 

vaak in gebieden waar de dienstverlening en de menselijke 

maat zeer worden gewaardeerd. Ook hier geldt dat het 

juist de rol is van de individuele (supermarkt)ondernemer 

die ‘business based’ een maatschappelijke en economische 

meerwaarde mogelijk maakt. 

Directie, medewerkers en organisatie
De raad van commissarissen is toezichthouder, adviseur en 

werkgever van de directie. Afgelopen jaar is op elk van deze 

drie rollen een stevig beroep gedaan. Vooral de werkgevers- 

rol en de advisering inzake een nieuwe vormgeving van de 

interne organisatie hebben in 2013 veel aandacht en tijd 

gevraagd. 

Vanwege een verschil van inzicht over de te volgen groei-

strategie voor de PLUS supermarkten in de komende jaren 

heeft Jan Ferwerda begin 2013 ervoor gekozen zijn functie 

neer te leggen. De raad van commissarissen respecteert 

zijn standpunt en spreekt grote waardering uit voor het 

werk dat de afgelopen jaren door Jan is verricht en voor 

de strategische koers die is ingezet. Financieel directeur  

Marcello Iacono heeft deze functie gedurende 2013 ad in-

terim vervuld. Hiervoor is de raad van commissarissen hem 

zeer erkentelijk. Zowel de medewerkers van de service- 

organisatie als de PLUS ondernemers hebben zich door 

de directiewisseling niet laten afleiden van de dagelijkse 

inspanningen om de klanten zo goed mogelijk te bedienen. 

Alle medewerkers en de ondernemers verdienen daarvoor 

een groot compliment. 

Inmiddels is de nieuwe algemeen directeur Jan Brouwer 

in dienst getreden. Hij heeft op 1 januari 2014 het stokje 

overgenomen van Marcello. Jan heeft een lange en zeer 

succesvolle staat van dienst in de supermarktbranche en is 

daarnaast gewend te werken met zelfstandige onderne-

mers. Het is geweldig dat Jan zijn ervaring in dienst wil  

stellen van de verdere ontwikkeling van PLUS en het was 

dan ook mooi om te zien dat zijn benoeming door de mede- 

werkers en de ondernemers zo warm is verwelkomd. Uiter-

aard is ook de raad van commissarissen zeer verheugd over 

de komst van de nieuwe directievoorzitter.

Activiteiten raad van commissarissen
In het verslagjaar vergaderde onze raad acht keer, waarvan  

één keer in aanwezigheid van het hoofdbestuur van de  

coöperatie. Daarnaast is onze raad meerdere keren bijeen- 

gekomen om specifieke onderwerpen te bespreken. Ook 

de remuneratiecommissie kwam afgelopen jaar een aantal 

keren bij elkaar. In 2014 zal er een audit commissie worden 

ingericht. Conform de corporate governance-aanbevelingen 

heeft de raad van commissarissen in 2013 één keer in  

besloten kring - dus zonder directie - vergaderd om zichzelf 

en het functioneren van de organisatie als geheel te  

bespreken. De externe accountant nam tweemaal deel aan 

de vergadering van de raad, waarbij ook buiten de aan-

wezigheid van de directie met de accountant is gesproken. 

In 2013 heeft PLUS nadere invulling gegeven aan de afdeling 

Internal Audit. Het internal audit plan dat in dit kader is 

opgesteld, is goedgekeurd door de raad van commissaris-

sen en wordt inmiddels actief uitgerold in de organisatie. 

Tweemaal per jaar zullen de voortgang en de resultaten  

van de werkzaamheden van de afdeling Internal Audit  

gepresenteerd worden aan de raad van commissarissen.

Er is het afgelopen jaar intensief overleg geweest tussen 

directie, raad van commissarissen en het hoofdbestuur van 

de coöperatie over de bestuurlijke vernieuwing. Deze verdere 

professionaliseringsslag versterkt de informatie uitwisseling 

en samenwerking tussen ondernemers en PLUS Retail. 

Hierdoor kan nog slagvaardiger, daadkrachtiger en markt-

gerichter worden opgetreden. Daarnaast maakt de nieuwe 

inrichting een efficiëntere besturing van de coöperatie 

mogelijk en doet het nieuwe besturingsmodel recht aan  

de organisatie die we zijn, een coöperatie van zelfstandige 

ondernemers.

Persoonlijke noot van de voorzitter
Met de algemene ledenvergadering in maart 2014 komt 

een einde aan mijn derde termijn als commissaris bij de 

Sperwer Holding B.V., waarvan bijna tien jaar als voorzitter. 

Een kleine persoonlijke noot veroorloof ik me. 

Het levensmiddelenvak zoals dat wordt uitgeoefend in  

Nederland, en in het bijzonder de rol daarbinnen van de 

zelfstandige ondernemers, verdient wat mij betreft diep 

respect. De Nederlandse samenleving wordt effectief, 

efficiënt en op plezierige wijze voorzien van haar dagelijkse 

boodschappen. Consumenten en burgers vinden dit zo  

natuurlijk en zijn er zo aan gewend dat men de achter-

liggende complexe en zeer professionele processen van 

inkoop, logistiek, financiën, automatisering, commercie, 

individuele klantbediening en werkgeverschap (denk aan al 

die Nederlanders die hun eerste werkervaring opdoen in 

een supermarkt) voor gegarandeerd aanneemt. Zo hoort 

het ook, klant en samenleving verdienen een perfecte 

dienstverlening en hoeven zich niet druk te maken over wat 

er achter zit. Op deze plaats wil ik de sector, haar onder-

nemers en al haar medewerkers toch een keer roemen om 

hun zeer hoge niveau van professionaliteit, inzet en dienst-

vaardigheid. 

In mijn lange periode als commissaris heb ik samenge-

werkt met meerdere directievoorzitters, directeuren, mede- 

werkers, bestuursleden/aandeelhouders en collega-commis- 

sarissen. Ik kijk daar met veel genoegen op terug en wil hen 

allen bedanken. Speciale dank gaat uit naar mijn collega- 

commissarissen voor de goede samenwerking. De onder-

nemerscommissarissen Alfred Koehoorn, Ernst Koot, Piet 

Verbeeten en Eric Werger, omdat zij steeds weer de praktijk 

van de winkelvloer wisten te vertalen naar de strategie van 

de onderneming. En de externe commissarissen Klaas van 

den Doel en Robert ter Haar, vanwege de inbreng van hun 

onschatbare specialistische en professionele kennis en 

contacten. 

Deels nieuwe mensen in vernieuwde structuren staan voor 

de opgave om de organisatie over te pakken. De uitgangs-

positie daarvoor is goed, maar zeker niet zonder uitdagingen 

in een markt en samenleving die sterk in beweging zijn. 

Maar binnen de Sperwer Groep is in alle geledingen het 

draagvlak aanwezig voor ambitie, groei en ontwikkeling en  

bovenal om de beste servicesupermarkt van Nederland  

te zijn. Alle succes daarbij!

Utrecht, 24 februari 2014

drs. J. (Hans) de Boer
voorzitter raad van commissarissen

56 RAAD VAN COMMISSARISSEN



59voorwoord

7 Jaarverslag 2013
Ondernemerscoöperatie
De Sperwer U.A.

Verslag van
het hoofdbestuur
Aan de leden van de Ondernemerscoöperatie 
De Sperwer U.A.
Hierbij bieden we u het jaarverslag aan van de Ondernemers - 

coöperatie De Sperwer U.A., dat is opgesteld door het hoofd-

bestuur en waarin de jaarrekening over 2013 is opgenomen. 

De jaarrekening is gecontroleerd door EY Accountants LLP. 

De goedkeurende verklaring van de accountant is opge- 

nomen in het vervolg van dit verslag. We stellen u voor 

de jaarrekening, inclusief het daarin opgenomen voorstel 

tot winstbestemming, vast te stellen en het hoofdbestuur 

decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Daarnaast 

stellen we u voor om het hoofdbestuur goedkeuring te ver-

lenen om - onder gebruikmaking van het stemrecht verbon-

den aan de door de coöperatie gehouden prioriteitsaande-

len in het kapitaal van PLUS Retail B.V. - het voorstel van de 

directie van PLUS Retail B.V., tot uitkering van 2,5 procent 

bonus over de afname 2013 aan haar afnemers, goed te 

keuren.

PLUS heeft een dynamisch jaar achter de rug. De bestuur-

lijke vernieuwing van de Sperwer Coöperatie is afgerond, 

de uitrol van het formuleconcept PLUS nieuwe generatie 

kwam volledig op stoom en PLUS werd uitgeroepen tot 

klantvriendelijkste bedrijf van Nederland 2013. 

Klinkende resultaten waar we met z’n allen bijzonder trots 

op mogen zijn en waarin duidelijk de geest van ons coöpera- 

tieve model doorklinkt. Daarnaast is het in 2013 gelukt 

in uitdagende marktomstandigheden de marges op peil 

te houden en het marktaandeel vast te houden. Het on-

dernemersrendement is wederom verbeterd en zal een 

blijvende prioriteit zijn voor hoofdbestuur, raad van com-

missarissen en directie. 

Bestuurlijke vernieuwing 
Gedurende het verslagjaar heeft intensief overleg plaats-

gevonden tussen de verschillende organen van de coöpe-

ratie over een bestuurlijke vernieuwing. Uitgangspunt was 

steeds om een nieuw besturingsmodel te creëren die de 

samenwerking tussen ondernemers en PLUS Retail verder 

stimuleert en professionaliseert en zo bijdraagt aan het  

realiseren van de ambitie van PLUS om de beste service- 

supermarkt van Nederland te worden. 

Veranderingen zijn niet voor iedereen even makkelijk en het 

proces ging dan ook niet zonder slag of stoot. Af en toe 

dienden de betrokkenen over hun eigen schaduw heen te 

stappen ten gunste van het grotere belang. Maar zo horen 

dit soort processen kennelijk te gaan en het toont alleen 

maar de bevlogenheid en ambitie van de betrokkenen om 

tot een goed en breed gedragen besluit te komen.

Als hoofdbestuur zijn we bijzonder trots op het in december 

2013 bereikte resultaat. Het nieuwe bestuurlijke model 

biedt uitgangspunten voor nauwere samenwerking tussen 

ondernemers en PLUS Retail waardoor onze servicesuper-

markt nog slagvaardiger, daadkrachtiger en marktgerichter 

kan optreden ten gunste van de klant.

Uitrol PLUS nieuwe generatie
Een andere ontwikkeling bij PLUS waar het hoofdbestuur  

met genoegen op terugkijkt zijn de stappen die in 2013  

zijn gezet met de uitrol van de PLUS nieuwe generatie 

winkels. Het nieuwe formuleconcept is een speerpunt in  

de strategie voor de komende jaren waarin onze merk- 

waarden Aandacht, Kwaliteit, Lokaal en Verantwoord ten 

volle kunnen worden benut. 



Afgelopen verslagjaar is de ombouwoperatie in een versnel-

ling geraakt en vanaf de zomer op volle toeren getuige het 

indrukwekkende aantal openingen van ‘nieuwe’ winkels 

door heel Nederland. Ook hier is veel gevraagd van de PLUS 

organisatie en van de betrokken ondernemers. Hoewel de 

voorbereidingen van een ombouw tot in de puntjes is gere-

geld en dankzij best practice steeds efficiënter plaatsvindt, 

blijft het een enorme klus die veel flexibiliteit vraagt van alle 

betrokkenen. 

Het is daarom des te meer belonend dat de feedback na 

een opening vooral positief van aard is, zowel van de onder-

nemer als van de klanten. De ervaringen met de ombouw 

en daaropvolgende positieve feedback sterkt het hoofdbe-

stuur in de overtuiging dat met PLUS nieuw generatie de 

juiste richting voor de toekomst is ingeslagen en bijdraagt 

aan het streven om in 2015 alle PLUS supermarkten op het-

zelfde hoge niveau te krijgen.

Klantvriendelijkste bedrijf van Nederland
De verkiezing tot klantvriendelijkste bedrijf van Nederland 

2013 in de nazomer was een kroon op het werk voor ons 

allen, voor alle geleverde inspanningen en doorgevoerde 

veranderingen. Belangrijk is dat we ons realiseren dat het 

ook een bekroning is voor alle voorwerk dat in de jaren 

voorafgaand aan 2013 is verricht.

Niet voor niets is Aandacht één van onze merkwaarden. 

Aandacht voor de klant, de producten in de schappen, voor 

de medewerkers op de winkelvloer. De ondernemer speelt 

hierin een centrale rol en is als geen ander in staat zich in 

te kunnen leven in de lokale marktbehoeften, van zowel de 

klant als de directe medewerkers die hij of zij vaak persoon-

lijk kent. Dat is ook waar ons coöperatieve model het ver-

schil maakt en PLUS als servicesupermarkt in ondersteunt. 

In dit kader staat het hoofdbestuur ook graag stil bij  

de bovengemiddelde prestaties van PLUS in de landelijke 

Supermarkt van het Jaar verkiezing. Maar liefst drie PLUS 

supermarkten zijn doorgedrongen tot de finale. Dit zijn PLUS 

André en Joyce van Reijen uit Veldhoven (Noord-Brabant), 

PLUS Benders uit Venlo (Limburg) en buurtsupermarkt PLUS 

Peter en Antoinette de Wit uit Nieuwstadt (Limburg). Daar-

naast is PLUS Fischer uit Klazienaveen uitgeroepen tot pro-

vinciewinnaar in Drenthe en werd in een eerdere ronde PLUS 

Vreeswijk uit Oosthuizen al verkozen tot beste buurtsuper-

markt van Noord-Holland. Met drie finalisten en twee  

provinciewinnaars is PLUS op de goede weg om de beste 

servicesupermarkt van Nederland te worden.

Activiteiten hoofdbestuur 
Het hoofdbestuur heeft in 2013 acht keer vergaderd, waar-

van één keer in combinatie met de raad van commissarissen 

van Sperwer Holding B.V. Daarnaast hebben het hoofdbe-

stuur, de raad van commissarissen en de directie intensief 

contact gehad over het traject van bestuurlijke vernieuwing.

Speerpunten voor 2014
Het hoofdbestuur streeft ernaar de succesvol ingezette 

strategie van de afgelopen jaren voort te zetten in 2014. 

Speciale aandacht zal daarbij uitgaan naar het daadwerke-

lijk invullen van de bestuurlijke vernieuwing volgens de afge-

sproken randvoorwaarden. Met de nieuw gevormde clusters 

zullen we meer van elkaar leren en krijgen de ondernemers 

de mogelijkheid hun inbreng te vergroten. Tegelijkertijd zal  

gezamenlijk gekeken worden waar in de logistieke pro-

cessen meer synergievoordelen kunnen worden behaald 

met als tweeledig doel het ontzorgen van de ondernemers 

en verbeteren van de efficiency. 

In het verlengde hiervan zal wederom veel aandacht 

uitgaan naar het verdienmodel voor de aangesloten  

ondernemers. De verdergaande professionalisering in  

onder andere de automatisering en financiële administratie 

biedt nieuwe inzichten waarmee een vernieuwd en  

transparant conditiestelsel mogelijk is. Het gaat erom  

een zodanig stelsel te structureren dat ook de toe- 

komstige PLUS ondernemers in de rij staan om deel te 

kunnen uitmaken van de coöperatie en graag bereid 

zijn te investeren in een servicesupermarkt die tot 

de beste van Nederland wil behoren.

Een andere uitdaging zal zijn om het tempo van de ombouw 

naar PLUS nieuwe generatie winkels in 2014 vast te houden. 

Het is zaak dat we gas blijven geven willen we onze 

ambities kunnen waarmaken. Er liggen nog vele andere 

uitdagingen in de komende jaren voor ons. Gegeven de 

uitstekende financiële uitgangspositie, het gekozen pad en 

vooral de fundamenten die de afgelopen jaren reeds zijn 

gelegd heeft het hoofdbestuur alle vertrouwen in een  

gezonde en duurzame toekomst voor PLUS en in het waar-

maken van haar ambities. 

Graag wil ik als nieuw gekozen voorzitter en namens 

het hoofdbestuur op deze plek van de gelegenheid 

gebruikmaken om de vertrekkende hoofdbestuursleden 

Hans de Boer, Ad de Bruin, André van Reijen en mijn 

voorganger Harold van Velzen te bedanken voor hun 

jarenlange inzet voor en betrokkenheid bij de coöperatie. 

Het hoofdbestuur bedankt de directie, medewerkers en 

raad van commissarissen van Sperwer Holding B.V. voor 

hun enthousiasme en goede samenwerking in het afge-

lopen jaar.

Utrecht, 24 februari 2014

Namens het hoofdbestuur,

K.C. (Krijn) Vermeulen
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Jaarrekening 2013
Ondernemerscoöperatie
De Sperwer U.A.
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(bedragen x € 1.000)

Balans per 28 december 2013, na winstbestemming pag. 28 december 2013 29 december 2012

Financiële vaste activa

deelneming Sperwer Holding B.V. 64 216.200 208.904

deelneming PLUS Retail B.V. 64 2 2

216.202 208.906

Vlottende activa

vorderingen 7 7

liquide middelen 416 374

423 381

totaal activa 216.625 209.287

Eigen vermogen

wettelijke reserves 65 16.403 18.723

overige reserves 65 200.155 190.496

216.558 209.219

Langlopende schulden 65 62 62

Kortlopende schulden 5 6

totaal passiva 216.625 209.287

(bedragen x € 1.000)

Winst- en verliesrekening over 2013 pag. 2013 2012

resultaat deelneming 7.296 6.479

overige baten en lasten 66 53 53

Resultaat voor belastingen 7.349 6.532

belastingen 10 10

Nettowinst 7.339 6.522



Liquide middelen 416 (2012: 374)
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Wettelijke reserves 16.403 (2012: 18.723)
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 

deelnemingen. 

De reserve muteerde als volgt:

Consolidatie van deze deelneming met de financiële gegevens van de coöperatie is achterwege gelaten aangezien het totale 

verslag de jaarrekening van de coöperatie en de (geconsolideerde) jaarrekening van Sperwer Holding B.V. bevat, waarmee aan 

het wettelijke vereiste inzicht wordt voldaan.

Deelneming PLUS Retail B.V. 2 (2012: 2)
Dit betreft een deelneming van 1% in het kapitaal van PLUS Retail B.V., waarin in 2004 vijf prioriteitsaandelen zijn verkregen. 

Aan de prioriteitsaandelen zijn bijzondere rechten verbonden. 

Artikel 11 lid 9 van de statuten van PLUS Retail B.V. luidt:

“ De voorafgaande goedkeuring van de vergadering van de houders van prioriteitsaandelen is vereist voor besluiten van de 

directie omtrent:

•  Het vaststellen en wijzigen van algemene leveringsvoorwaarden en betalingscondities;

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

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 28 december 2013.  

Het boekjaar 2013 omvat evenals het boekjaar 2012 52 weken.

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 Sperwer Holding B.V. 216.200 (2012: 208.904)
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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2013 2012

Stand begin boekjaar 208.904  202.425

resultaat deelneming 7.296  6.479

Stand einde boekjaar 216.200  208.904

2013 2012

Stand begin boekjaar 62  64

af: inname -  -2 

Stand einde boekjaar  62  62

2013 2012

Stand begin boekjaar 18.723  22.150 

af: overboeking naar overige reserves -5.320  -6.494

bij: volgens winstbestemming 3.000  3.067 

Stand einde boekjaar 16.403  18.723

2013 2012

Stand begin boekjaar 190.496  180.547 

bij: overboeking van wettelijke reserves 5.320  6.494 

bij: volgens winstbestemming 4.339  3.455 

Stand einde boekjaar 200.155  190.496

Overige reserves 200.155 (2012: 190.496)
De reserve muteerde als volgt:

Langlopende schulden 62 (2012: 62)
De langlopende schulden muteerden als volgt:



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

Overige baten en lasten 53 (2012: 53)
De overige baten en lasten bestaan uit:

 

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 Ondernemerscoöperatie De Sperwer 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  

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

alsdan plaats tegen de nominale waarde van de participaties. 

Utrecht, 24 februari 2014

Het hoofdbestuur, 

K.C. (Krijn) Vermeulen, voorzitter

drs. A.E. (Alfred) Koehoorn MBA

G. (Gert) Smit

G.J. (Guus) Sturing

bc. C.W. (Cornelis) trommel

P.L.J.M. (Piet) Verbeeten

Aansprakelijkheid ondernemers 
Artikel 2 lid 3 van de statuten bepaalt hieromtrent: “Iedere verplichting van leden of oud-leden van de coöperatie om in een 

tekort bij te dragen is uitgesloten.”

Overige gegevens 

Statutaire bepalingen inzake de winstbestemming 
Artikel 29 van de statuten luidt: “De algemene vergadering besluit, op voorstel van het hoofdbestuur, over de bestemming 

van de winst, die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald.” 

Winstbestemming 
Voorgesteld wordt de winst over 2013 groot 7.339 als volgt te bestemmen: 
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2013 2012

contributie leden 60  60

rentebaten -  1 

rente participatiebewijzen leden -6 -6

overige kosten -1 -2

53  53

2013 2012

toevoeging aan de wettelijke reserves 3.000  3.067 

toevoeging aan de overige reserves 4.339  3.455 

 7.339  6.522



Controleverklaring  
van de onafhankelijke 
accountant
Aan: Het hoofdbestuur van Ondernemerscoöperatie  

De Sperwer U.A.

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 

van Ondernemerscoöperatie De Sperwer U.A. te Utrecht 

gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans 

per 28 december 2013 en de winst- en verliesrekening 

over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een 

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële  

verslaggeving en andere toelichtingen.

 

Verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur 
Het hoofdbestuur van de coöperatie is verantwoordelijk 

voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen 

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede 

voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeen-

stemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland gelden-

de Burgerlijk Wetboek (BW). Het hoofdbestuur is tevens 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als 

het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 

mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang 

als gevolg van fraude of fouten.

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

over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben 

onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands 

recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit 

vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 

voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en 

uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt ver-

kregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel 

belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter 

verkrijging van controle-informatie over de bedragen en 

de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde 

werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant  

toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten 

van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materi-

eel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accoun-

tant de interne beheersing in aanmerking die relevant is 

voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe 

beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerk-

zaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oor-

deel 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 rede-

lijkheid van de door het hoofdbestuur van de coöperatie 

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het al-

gehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle- 

informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing 

voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld 

van de grootte en samenstelling van het vermogen van  

Ondernemerscoöperatie De Sperwer U.A. per 28 december 

2013 en van het resultaat over 2013 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 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, 24 februari 2014

EY Accountants LLP

w.g. drs. O.E.D. Jonker RA
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8
Geconsolideerde 
jaarrekening 2013 
Sperwer Holding B.V. 

Geconsolideerde balans per 28 december 2013, na winstbestemming

(bedragen x € 1.000)

pag. 28 december 2013 29 december 2012

Activa

Vaste activa
immateriële vaste activa 82 78.910  71.061 

materiële vaste activa 83  123.201  125.033

financiële vaste activa 84   56.290  50.712

258.401   246.806

Vlottende activa

voorraden 85  36.387  34.361

vorderingen 85  160.116 114.747

liquide middelen 85  12.305 40.312

 208.808  189.420 

totaal activa  467.209 436.226

Passiva

groepsvermogen 86  216.200 208.904

voorzieningen 86 24.440 26.694

langlopende schulden 87 38.608 36.059

kortlopende schulden 87 187.961 164.569

totaal passiva 467.209  436.226

Geconsolideerde 
jaarrekening 2013 
Sperwer Holding B.V. 
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(bedragen x € 1.000)

pag. 2013 2012

Netto-omzet 91  1.549.939  1.536.810 

kostprijs omzet 1.409.887  1.399.578

Bruto-omzetresultaat  140.052  137.232

verkoopkosten 47.333 50.368

algemene beheerskosten 37.089 35.089

84.422 85.457

Bedrijfsresultaat voor amortisatie van immateriële vaste activa en bonussen 55.630 51.775

amortisatie immateriële vaste activa 92 16.178 15.164

Bedrijfsresultaat voor bonussen  39.452 36.611

financiële baten en lasten 93 -920 246 

Resultaat voor bonussen en belastingen  38.532 36.857

bonussen  32.338 31.991

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  6.194 4.866

belastingen  -1.898 -1.454

resultaat deelneming 93  3.000  3.067

Nettowinst  7.296 6.479

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013
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(bedragen x € 1.000)

Overzicht van kasstromen van de groep over 2013

2013 2012

Kasstroom uit operationele activiteiten

nettowinst 7.296 6.479

af: resultaat deelnemingen -3.129  -3.612

4.167 2.867

afschrijvingen en waardeverminderingen   27.562 32.417

veranderingen in werkkapitaal: 

- voorraden  -2.026  -317

- vorderingen -45.369  8.712 

- kortlopende schulden, exclusief bankkrediet  23.392  14.492

 -24.003  22.887

mutaties in voorzieningen -2.254  -995

 26.257  21.892

kasstroom uit bedrijfsoperaties   5.472  57.176

ontvangen dividend    4.050  5.126

kasstroom uit operationele activiteiten   9.522   62.302

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   

investeringen immateriële vaste activa  -22.984  -14.110

investeringen materiële vaste activa  -14.908  -24.436

desinvesteringen immateriële vaste activa 199  -

desinvesteringen materiële vaste activa  4.114  10.784

(des)investeringen in financiële vaste activa -6.499   -7.531

 -40.078  -35.293

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

langlopende schulden (per saldo) 2.549  -617

Saldo kasstromen  -28.007  26.392

liquide middelen begin boekjaar  40.312  13.920

liquide middelen einde boekjaar  12.305  40.312

Mutatie liquide middelen  -28.007  26.392
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Algemene toelichting

Algemeen
Statutair valt het boekjaar samen met het kalenderjaar. De feitelijke afsluiting van het boekjaar vindt plaats op basis van 

de internationale weeknummering en wel op de laatste zaterdag van het boekjaar, dit jaar derhalve op 28 december 2013.  

Het boekjaar 2013 omvat evenals het boekjaar 2012 52 weken.

Consolidatie 
De consolidatie omvat de financiële gegevens van Sperwer Holding B.V. en van die ondernemingen waarin door vennoot-

schap direct of indirect de beslissende zeggenschap 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 geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel en daarmee tevens op de 

geconsolideerde jaarrekening, die daarvan een onderdeel uitmaakt. 

In de consolidatie zijn betrokken de jaarrekening van de vennootschap alsmede die van de volgende deelnemingen:

•  PLUS Holding B.V., Utrecht (100%) 

•  PLUS Retail B.V., Utrecht  (100%) 

 -  Meijers Plusmarkten Heerlen B.V., Heerlen (100%)

 -  Meijers Plusmarkten Simpelveld B.V., Simpelveld (100%)

•  PLUS Vastgoed B.V., Utrecht (100%) 

•  PLUS Financieringen B.V., Utrecht (100%) 

•  B.V. Sperwer Assurantiën, Utrecht (100%) 

De hiervoor genoemde groepsmaatschappijen worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties tussen groepsmaat-

schappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Deelnemingen van te verwaarlozen betekenis blijven buiten de consolidatie. 

Aangezien de financiële gegevens van de jaarrekening van Sperwer Holding B.V. zijn verwerkt in de geconsolideerde jaar- 

rekening 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 verkregen geldmid-

delen) van verworven deelnemingen wordt opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten. Ontvangen bedragen 

voor afgestoten belangen in deelnemingen worden eveneens onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten verantwoord. 

Overige vermeldingen 
De afnemers van PLUS Retail B.V. zijn tevens lid van de Ondernemerscoöperatie De Sperwer U.A. houdster van alle aandelen in 

het kapitaal van Sperwer Holding B.V. Diverse vorderingen op en schulden aan de afnemers van de PLUS vennootschappen 

zijn tevens vorderingen op en schulden aan de leden van de coöperatie. Daar deze vorderingen en schulden zijn ontstaan uit 

transacties in het normale handels-verkeer zijn deze niet steeds afzonderlijk vermeld. Ook worden deze transacties niet aan-

gemerkt als transacties met verbonden partijen. 

Waarderingsgrondslagen

Algemeen 
De jaarrekening van de vennootschap wordt opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grond-

slagen 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 geamortiseerde kostprijs.

Schattingen 
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen 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 veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Belangrijke schattingen en veronder-

stellingen zijn gehanteerd voor, met name, de bepaling van de aanspraak op leveranciersbijdragen, voorzieningen voor de 

lasten samenhangend met de sluiting van onrendabele vestigingspunten, bijzondere waardeverminderingen van vaste activa en 

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 aannames en schattingen. 

•   Op de met de sluiting van onrendabele winkels samenhangende lasten wordt een verwachte opbrengst bij afstoting van 

het vestigingspunt aan derden in mindering gebracht. Zowel bij de bepaling van de saneringslasten als bij de raming van 

de opbrengst bij doorverkoop worden in belangrijke mate veronderstellingen en schattingen gehanteerd. Voor te sluiten 

vestigingspunten is ultimo 2013 een bedrag van € 0,9 miljoen (2012: € 1,7 miljoen) opgenomen onder de voorzieningen.

•   Voor vestigingspunten in ontwikkeling en panden bestemd voor verkoop - in de balans opgenomen onder de materiële 

vaste activa - worden in voorkomende gevallen bijzondere waardeverminderingen ten laste van het resultaat gebracht. Deze 

bijzondere waardeverminderingen betreffen het verschil tussen de verwachte opbrengstwaarde en de verwachte totale 

ontwikkelingskosten respectievelijk verkrijgingskosten. De bepaling van de verwachte opbrengstwaarde is in belangrijke mate 

gebaseerd op schattingen en veronderstellingen. Ultimo 2013 is voor een bedrag van € 12,0 miljoen (2012: € 19,1 miljoen) aan 

vestigingspunten in ontwikkeling en panden bestemd voor verkoop opgenomen in de balans. 

Stelselwijziging 
In voorkomende gevallen worden met ondernemers afspraken gemaakt over de aankoop van hun winkel door de Sperwer 

Groep op een in de toekomst liggend moment. Regelmatig worden daarbij vooruitbetalingen verricht voor de waarde van 

de winkelgoodwill. In 2012 werden deze vooruitbetalingen als vorderingen opgenomen onder de financiële vaste activa.  

De waardering vond plaats tegen geamortiseerde kostprijs verminderd met bijzondere waardeverminderingen. Daar de voor-

uitbetalingen betrekking hebben op de waarde van goodwill van de betreffende winkel is besloten deze vooruitbetalingen 

met ingang van 2013 te presenteren als vooruitbetaling onder de immateriële vaste activa. De waardering vindt plaats tegen 

kostprijs of lagere realiseerbare waarde. Ultimo 2013 betreft dit een bedrag van € 5,6 miljoen (2012: € 2,2 miljoen). Deze 

stelselwijziging heeft een te verwaarlozen effect op het vermogen per begin en eind van 2013 en op het resultaat over 

2013. De vergelijkende cijfers over 2012 zijn dienovereenkomstig aangepast. 
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Schattingswijziging
De systematiek van de berekening van de voorziening voor oninbare handelsvorderingen is op een onderdeel gewijzigd.  

Hierdoor komen de lasten van voorzieningen voor oninbaarheid in 2013 eenmalig circa € 0,4 miljoen hoger uit.

Presentatiewijziging
Er zijn enkele wijzigingen van ondergeschikte betekenis in de verdeling van kosten over kostprijs van de omzet, verkoop- 

kosten, algemene beheerskosten en financiële baten en lasten aangebracht. Deze herrubriceringen hebben geen invloed op 

de hoogte van het vermogen en resultaat. Ten behoeve van het vereiste inzicht zijn voor de in 2013 doorgevoerde wijzigingen 

de vergelijkende cijfers over 2012 dienovereenkomstig aangepast. 

Immateriële vaste activa 
* Goodwill - Leveringsrechten 
Onder dit hoofd worden verantwoord de betaalde bedragen voor de verwerving of verlenging van het recht tot levering 

van goederen en diensten aan bij de vennootschap aangesloten zelfstandige ondernemers, vastgelegd in een zogenaamde  

samenwerkingsovereenkomst. Deze goodwill wordt gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met lineair berekende af-

schrijvingen over een periode van tien jaar, of zoveel korter als de looptijd van een individueel afgesloten samenwerkingsover-

eenkomst. Indien sprake is van duurzame bijzondere waardevermindering vindt afwaardering plaats tot lagere realiseerbare 

waarde ten laste van het resultaat. De realiseerbare waarde van leveringsrechten wordt bepaald op basis van de contante waarde 

van de verwachte toekomstige kasstromen gegenereerd door het betreffende vestigingspunt, waarbij marktconforme 

disconteringsvoeten - voor belasting - worden gehanteerd.

 

* Overige goodwill 
Hieronder wordt opgenomen de goodwill met betrekking tot verworven deelnemingen, verworven activa en activiteiten, 

alsmede verworven filialen. Goodwill met betrekking tot verworven deelnemingen vormt het verschil tussen de verwervings-

kosten en de nettovermogenswaarde van de verworven deelnemingen, berekend tegen de door de Sperwer Groep gehan-

teerde grondslagen. Goodwill met betrekking tot verworven activa en activiteiten wordt bepaald als het verschil tussen de 

verwervingskosten en de reële waarde van de verworven activa en activiteiten. Goodwill voor verworven filialen betreft de 

betaalde goodwill. Goodwill wordt lineair afgeschreven over een periode van tien jaar. Indien sprake is van duurzame bijzondere 

waardevermindering, vindt afwaardering plaats tot lagere realiseerbare waarden ten laste van het resultaat. De realiseerbare 

waarde van goodwill met betrekking tot verworven deelnemingen wordt bepaald op basis van de contante waarde van de  

verwachte toekomstige kasstromen gegenereerd door de betreffende deelneming, waarbij marktconforme disconterings-

voeten - 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 uitgaven voor zelf vervaardigde software worden geactiveerd indien het waarschijn-

lijk 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 balanswaarde wordt een wettelijke reserve aangehouden. Uitgaven samenhangend met de implementatie van 

software, onderhoud van softwareprogramma’s en uitgaven van onderzoek worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. 

* Vooruitbetalingen 
In voorkomende gevallen worden met ondernemers afspraken gemaakt over de aankoop van hun winkel door de Sperwer 

Groep op een in de toekomst liggend moment. Regelmatig worden daarbij vooruitbetalingen verricht voor de waarde van 

de winkelgoodwill. De waardering vind plaats tegen kostprijs of lagere realiseerbare waarde. Indien sprake is van duurzame 

bijzondere waardevermindering, vindt afwaardering plaats tot lagere realiseerbare waarden ten laste van het resultaat. De 

realiseerbare waarde van vooruitbetalingen op winkelgoodwill wordt gesteld op de verwachte toekomstige opbrengstwaarde 

bij verkoop van het filiaal aan een zelfstandig ondernemer. Op de vooruitbetaalde bedragen wordt niet afgeschreven.

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte 

economische levensduur met uitzondering van de grond, waarop niet wordt afgeschreven. De afschrijvingen worden naar tijds-

gelang, volgens de lineaire methode vanaf het moment van ingebruikneming van het actief, berekend over de aanschafwaarde. 

Voor kosten van groot onderhoud van de bedrijfsgebouwen is een voorziening groot 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 ingebruikneming of realisatie van de bouw, bouwrente toegerekend. Waar nodig 

worden extra afschrijvingen verricht tot lagere bedrijfswaarden of opbrengstwaarden. De bedrijfswaarde wordt bepaald wordt 

bepaald op basis van de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen gegenereerd door het betreffende actief, 

waarbij marktconforme disconteringsvoeten - voor belasting - worden gehanteerd. Panden bestemd voor verkoop worden 

gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde.

Financiële vaste activa 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële 

beleid kan worden 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 kunnen 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 

opgenomen. Indien en voor zover de vennootschap niet zonder beperking uitkering van de positieve resultaten aan haar kan 

bewerkstelligen, worden de resultaten in een wettelijke reserve opgenomen. Het aandeel in de rechtstreekse vermogens-

vermeerderingen en -verminderingen van de deelnemingen wordt ook in de wettelijke reserve opgenomen. Minderheids-

deelnemingen in (commanditaire) samenwerkingsvormen met ondernemers alsmede in inkoop- en marketingorganisaties 

zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, tenzij verwacht wordt dat sprake is van een duurzame waardevermindering. De 

onder dit hoofd opgenomen vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs verminderd met bijzondere 

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. 



Ultimo 2013 Ultimo 2012

disconteringsvoet pensioenregeling 3,70%  3,40% 

disconteringsvoet jubileumregeling 2,53%  2,70% 

algemene salarisstijging 1,50% 1,50%

prijsinflatie 2,00% 2,00%

overlevingstabel
AG

 2012-2062
Proj.BM/V 

2010-2060
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Voorraden 
De voorraden handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijzen danwel de lagere opbrengstwaarde. 

Deze waarderingswijze kan leiden tot ongerealiseerde 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 individueel  

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 waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld 

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 balansdatum af te wikkelen. 

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van de voorziening voor pensioenen en  

overige uitgestelde personeelsbeloningen die op actuariële wijze wordt bepaald. 

* Pensioenregelingen 
Binnen de Sperwer Groep bestaat een aantal pensioenregelingen dat samenhangt met verschillende CAO’s voor mede- 

werkers werkzaam in de verschillende distributiecentra en het servicekantoor en voor medewerkers werkzaam in eigen 

winkelfilialen. Een deel van deze pensioenregelingen is ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfondsen. Daarnaast kent de 

Sperwer Groep een aantal pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij verzekeringsmaatschappijen. Deze regelingen 

hebben betrekking op geïndexeerde middelloonregelingen en een 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 indexatiebeleid van Stichting Bedrijfstak- 

pensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen. 

Op basis van RJ - Uiting 2009-6: ‘271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen’ gaat de Sperwer Groep voor de verwerking van 

de pensioenlasten uit van de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering dient: 

1.  De rechtspersoon de aan de pensioenuitvoerder te betalen premies als last in de winst- en verliesrekening te verantwoorden. 

2.  De rechtspersoon aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst te beoordelen of, en zo ja, welke verplichtingen naast de 

betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze eventuele  

aanvullende verplichtingen leiden tot lasten voor de rechtspersoon. 

3.  De waardering van de eventuele aanvullende verplichtingen de beste schatting te zijn van de bedragen die noodzakelijk  

zijn om deze per balansdatum af te wikkelen. 

Hieronder is een voorziening voor voorwaardelijk toegezegde pensioenaanspraken en een voorziening voor jubileumuitkeringen 

opgenomen. De belangrijkste gehanteerde actuariële uitgangspunten bij het bepalen van deze voorzieningen zijn:

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

* Belastingen 
Voor het verschil tussen de bedrijfseconomische en fiscale waardering van een aantal posten voortvloeiende latente belasting- 

verplichtingen wordt een voorziening opgenomen, gewaardeerd tegen het geldende tarief voor de vennootschapsbelasting. 

* 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 zekerheden, een voorziening 

voor risico’s terzake van lopende 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 schulden opgenomen voor de nominale waarde van de uitgegeven zegels 

onder aftrek van de uitkering op ingeleverde zegels, alsmede onder aftrek van een vast percentage van de over enig jaar 

uitgegeven zegels. Dit percentage wordt bepaald op basis van 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 verslagjaar 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 leveranciers 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 rekening gebrachte bedragen in de omzet opgenomen. In het kader van 

haar dienstverlening treedt de Sperwer Groep onder meer op als intermediair tussen leveranciers van goederen en diensten, 

anders dan handelsgoederen en één of meer afnemers van de Groep. In deze gevallen wordt uitsluitend de met deze dienst-

verlening verband houdende vergoeding in de resultatenrekening verantwoord. 

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de direct aan geleverde goederen en diensten toe te rekenen 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 

dienstverlening door derden.

Kosten 
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend 

aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong 

vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend 

zijn geworden en daarnaast wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. 

* Verkoopkosten
Onder verkoopkosten worden met name verantwoord de marketingkosten, de personeelskosten samenhangend met staf- 

afdelingen die zich bezig houden met winkelorganisatie en commerciële activiteiten, kosten met betrekking tot ondersteuning 

van winkelexploitaties en getroffen voorzieningen 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 historische aanschafwaarden van de (im)materiële vaste activa met 

inachtneming van de geschatte economische levensduur. Waar nodig worden extra afschrijvingen verricht tot lagere bedrijfs-

waarden of opbrengstwaarden. 
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Rentebaten en -lasten 
Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig in de winst- en verliesrekening verwerkt en toegerekend aan de opeenvolgende 

verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom. 

Bonussen 
De Sperwer Groep kent voor haar afnemers een bonusregeling. De hoogte van de bonus hangt mede af van de hoogte van 

de behaalde operationele resultaten. Jaarlijks wordt door de directie een bonusuitkering aan de ondernemers vastgesteld. 

Deze vaststelling behoeft de goedkeuring van het hoofdbestuur en van de Algemene Ledenvergadering van de Ondernemers-

coöperatie De Sperwer U.A. Gelet op het specifieke karakter van de bonusuitkering wordt deze door de Sperwer Groep als 

een afzonderlijke post in de winst- en verliesrekening verantwoord. Hiermee wordt afgeweken van het, op grond van artikel 

2:363 lid 6 BW, uitgevaardigde Besluit Modellen Jaarrekening. In deze beroept de Sperwer Groep zich op artikel 2:362 lid 4 

BW waarin 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 commerciële en fiscale waardering van activa en passiva ontstaan latente 

belastingvorderingen en -verplichtingen. Belastinglatenties worden tegen nominale waarde en tegen het geldende tarief 

voor de vennootschapsbelasting gewaardeerd. Voor zover mogelijk vindt saldering plaats van latente belastingvorderingen 

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 opgenomen. Na saldering resterende latente belastingverplichtingen worden opgenomen onder de 

voorzieningen.

81JAARREKENING



historische uitgaafprijzen  137.935  20.342  20.016  2.206 917 181.416  166.059 

cumulatieve afschrijvingen

en waardeverminderingen  83.661  14.223  12.471  - -  110.355  94.433 

Stand begin boekjaar  54.274  6.119  7.545  2.206 917  71.061  71.626 

mutaties

investeringen  17.415  15  194  4.872 488  22.984  14.110

desinvesteringen  -200  -  -  -  -  -200  -

overboekingen  -1.499  -  2.742  -  -  1.243  1.247 

afschrijvingen en 
waarde verminderingen

 -11.778  -1.411  -2.989  -  -  -16.178  -15.922

Saldo mutaties  3.938  -1.396  -53  4.872 488 7.849 -565

historische uitgaafprijzen  153.651  20.357  22.952  7.078 1.405  205.443  181.416 

cumulatieve afschrijvingen

en waardeverminderingen  95.439  15.634  15.460  -  -  126.533  110.355 

Stand einde boekjaar  58.212  4.723  7.492  7.078 1.405  78.910  71.061 

Leverings-
rechten

Overig

Goodwill Software Vooruit- 

betalingen

In  

uitvoering

Totaal 

2013

Totaal 

2012

toelichting op de geconsolideerde balans
(bedragen x € 1.000)

 

Immateriële vaste activa 78.910 (2012: 71.061) 
De mutaties in het verslagjaar kunnen als volgt worden weergegeven: 

Onder de afschrijvingen en waardeverminderingen is in 2013 een last ad € 2,2 miljoen (2012: € 1,6 miljoen) inbegrepen 

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. 
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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 lineair afgeschreven. 

De vooruitbetalingen hebben betrekking op vooruitbetaalde goodwill. Onder de immateriële vaste activa in uitvoering 

zijn investeringen in de ontwikkeling van software opgenomen. Beiden worden niet afgeschreven.

De toegepaste afschrijvingspercentages zijn: 

•  bedrijfsgebouwen en bouwkundige voorzieningen 3-10%

•  andere vaste bedrijfsmiddelen 10-20% 

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 begin boekjaar   92.631  13.228 15.930 3.244 125.033 129.123

mutaties

investeringen  2.195  2.892 9.675 146 14.908 24.436

desinvesteringen -1.591  -1.336 -1.020 -166 -4.113 -10.784

overboekingen 11.430 1.885 -13.003 -1.555 -1.243 -1.247

afschrijvingen en waarde verminderingen -5.866 -4.265 -1.146 -108 -11.385 -16.495

Saldo mutaties 6.168  -824 -5.494  -1.682 -1.832  -4.090

historische uitgaafprijzen 167.199 58.687 23.957 10.126 259.969 250.417

cumulatieve afschrijvingen en

waardeverminderingen 68.400  46.283 13.521 8.565 136.769 125.384

Stand einde boekjaar 98.799 12.404 10.436 1.562 123.201 125.033

Materiële vaste activa 123.201 (2012: 125.033) 
De mutaties in het verslagjaar kunnen als volgt worden weergegeven: 

Bedrijfs-

gebouwen 

en terreinen

Andere 

vaste 

bedrijfs-

middelen

Activia

in

uitvoering

Panden 

bestemd 

voor 

verkoop

Totaal  

2013

Totaal  

2012
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Stand begin boekjaar  18.968 30.757 987 50.712 44.695

mutaties:  

verstrekkingen - 22.473 - 22.473 17.313

aflossingen -319 -13.883 - -14.202 -8.882

dividend -4.050 - - -4.050 -5.126

resultaat  3.129 -2.074 302 1.357 2.712

Saldo mutaties -1.240 6.516 302 5.578 6.017

Stand einde boekjaar 17.728 37.273 1.289 56.290 50.712

Niet-gecon-

solideerde 

deelnemingen 

Vorderingen Belasting- 

latenties

Totaal 2013 Totaal 2012

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

De actuele waarde van de gezamenlijke bedrijfsgebouwen en terreinen bedraagt circa € 183,2 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 andere vaste bedrijfsmiddelen is in 2013 een bedrag van € 0,6 miljoen (2012: € 1,7 miljoen) aan 

duurzame waardevermindering begrepen. Dit heeft betrekking op activa van afgestoten filialen.

Op de vestigingspunten in ontwikkeling is in 2013 een duurzame waardevermindering van € 1,1 miljoen (2012: € 2,4 miljoen) 

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

goed begrepen in de ontwikkeling van nieuwe vestigingspunten.

De panden bestemd voor verkoop van € 1,6 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 panden 

is in 2013 een duurzame waardevermindering van € 0,1 miljoen (2012: € 1,6 miljoen) ten laste van het resultaat gebracht.

Financiële vaste activa 56.290 (2012: 50.712) 

De mutaties in het verslagjaar kunnen als volgt worden weergegeven: 

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

contractueel in 2014 een bedrag van circa € 6,6 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 36.387 (2012: 34.361) 
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 160.116 (2012: 114.747) 
De vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

2013 2012

handelsdebiteuren 111.411  76.946 

overige vorderingen 48.705  37.801 

Stand einde boekjaar  160.116  114.747

De stijging van de handelsdebiteuren is vooral het gevolg van het verstrekken van een week extra krediettermijn aan  

ondernemers.

Liquide middelen 12.305 (2012: 40.312) 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 
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2013 2012

handelscrediteuren 107.560 82.127

zegelverplichtingen 14.107 13.387

belastingen en sociale lasten 4.261 3.196

spaartegoeden ondernemers 1.082 5.964

bonussen aan ondernemers en overige uitkeringen 33.591 33.307

overige schulden 27.360 26.588

Stand einde boekjaar 187.961 164.569 

pensioenen en overige uitgestelde personeelsbeloningen  2.264 450 - - 2.714

belastingen 5.552 - -1.463 - 4.089

garantiestellingen 14.421 8.353 -2.351 -6.700 13.723

groot onderhoud 3.450 1.063 -761 -381 3.371

overige voorzieningen 1.007 - - -464 543

26.694 9.866 -4.575 -7.545 24.440

Stand begin 

2013

Dotatie Vrijval Onttrekkingen Stand  

einde 2013

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

totaalresultaat rechtspersoon 7.296 (2012: 6.479) 
Het totaalresultaat van de rechtspersoon is in 2013, evenals in 2012, gelijk aan de nettowinst. 

Voorzieningen 24.440 (2012: 26.694) 
Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden gespecificeerd: 

2013 2012

Stand begin boekjaar 208.904  202.425

winst boekjaar 7.296  6.479

Stand einde boekjaar  216.200  208.904

Groepsvermogen 216.200 (2012: 208.904) 
Het groepsvermogen muteerde als volgt: 

Van de voorzieningen heeft een bedrag van circa € 7,5 miljoen een verwachte looptijd van minder dan een jaar, € 10,3 

miljoen heeft een verwachte looptijd van tussen een en vijf jaar en € 6,6 miljoen een looptijd langer dan vijf jaar.

Pensioenen en overige uitgestelde personeelsbeloningen 
De onder dit hoofd opgenomen voorzieningen hebben betrekking op aan het personeel voorwaardelijk toegezegde pensioen- 

rechten en jubileumuitkeringen. 

Voorziening garantiestellingen 
De voorziening voor verstrekte zekerheden en garanties is getroffen voor risico’s die verband houden met de financiering van 

derden en/of daarvoor verstrekte zekerheden of garanties. Tevens zijn onder dit hoofd voorzieningen opgenomen voor risico’s 

verband houdend met aan kopers van vestigingspunten 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 2013 voor een bedrag van € 6,7 miljoen 

aangesproken.

Langlopende schulden 38.608 (2012: 36.059) 
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 ondernemers. 

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

groothandel. In 2013 werd op de waarborgsommen een gemiddelde rente - gebaseerd op het IRS tarief- vergoed van 2,3% 

(2012: 2,1%). 

Kortlopende schulden 187.961 (2012: 164.569) 
Hieronder zijn opgenomen: 

De spaartegoeden van ondernemers zijn dagelijks opvraagbaar en dragen ultimo 2013 een rente van 0,1% (2012: 1,9%).
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Investeringsverplichtingen 
De investeringsverplichtingen hebben voornamelijk betrekking op de aankoop van onroerend goed. 

Huurverplichtingen 
Door de vennootschap zijn verplichtingen aangegaan voor de huur van 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  

totaalbedrag aan huurverplichtingen heeft, ultimo 2013, een bedrag van € 6,8 miljoen (2012: € 6,3 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 een jaar. 

Kredietfaciliteiten en zekerheden 

* Kredietfaciliteiten 
Per balansdatum beschikt de Sperwer Groep - bij een consortium van banken - over kortlopende kredietfaciliteiten van maxi-

maal € 90 miljoen. Hiervan is € 45 miljoen beschikbaar in de vorm van krediet in rekening-courant en € 45 miljoen in de vorm 

van een gecommitteerde revolverende kredietfaciliteit. Deze faciliteit kan worden uitgebreid tot € 205 miljoen mits voldaan 

wordt aan een overeengekomen schulddekkingsratio. Van beide faciliteiten werd ultimo 2013 geen gebruik gemaakt.

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.

* 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 29.

Niet in de balans opgenomen regelingen 
Een overzicht van de niet in de balans opgenomen regelingen per balansdatum is als volgt: 

investeringen 8.785 5.990 - 14.775 10.885

huurverplichtingen 41.132 128.262 53.714 223.108 205.397

leaseverplichtingen en onderhoud 10.101 6.525 - 16.626 18.899

overige langlopende verplichtingen 22.141 13.720 677 36.538 37.819

totaal 82.159 154.497 54.391 291.047 273.000

Garanties 22.848 53.667 47.829 124.344 119.600

< 1 jaar > 1 < 5 jaar > 5 jaar totaal 2013 totaal 2012



2013 2012

goederen 1.345.874 1.339.275

distributiefee 95.656 94.230

groothandelsomzet 1.441.530 1.433.505

diensten 59.679 56.066

huren 48.730 47.239

1.549.939 1.536.810

Netto-omzet 1.549.939 (2012: 1.536.810) 
Deze omzet is als volgt opgebouwd: 

2013 2012

salarissen 38.723 39.973

sociale lasten 6.142 6.203

pensioenlasten 3.466 4.144

overige personeelskosten 8.679 9.001

57.010 59.141

Personeelskosten 57.010 (2012: 59.141) 
De personeelskosten zijn verantwoord onder kostprijs van de omzet, verkoopkosten en algemene beheerskosten. 

De personeelskosten zijn als volgt samengesteld: 

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

Garanties 
Ten behoeve van de financiering van de bedrijven van ondernemers worden door de Sperwer Groep aan bankiers borgstel-

lingen, 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 € 95.374 (2012: 

€ 106.379). 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 € 321 (2012: 

€ 331). 

Inkoopcontracten 
Naast de hiervoor genoemde verplichtingen zijn er ultimo 2013 en 2012 inkoopcontracten afgesloten voor de levering van 

goederen en diensten die in een redelijke verhouding staan tot de normale bedrijfsvoering. 
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2013 2012

Baten

opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren 1.609 1.540

overige rentebaten 664 1.011

2.273 2.551

Lasten

rentelasten -1.250 -1.461

duurzame waardeverandering financiële vaste activa -1.943 -844

-3.193 -2.305

-920 246

Resultaat deelneming 3.000 (2012: 3.067) 
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 30,6% (2012: 29,9%). 

Het nominale tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt in 2013, evenals in 2012, 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, last 920 (2012: bate 246) 
De financiële baten en lasten bestaan uit: 

2013 2012

amortisatie goodwill leveringsrechten 11.778 11.253

amortisatie overige goodwill 1.411 1.301

software 2.989 2.610

amortisatie immateriële vaste activa 16.178 15.164

afschrijvingen materiële vaste activa 10.830 15.102

27.008 30.266

Onder de afschrijvingen en waardeverminderingen is in 2013 per saldo een last ad 2.247 begrepen aan duurzame waarde-

verminderingen. Vorig jaar was per saldo sprake van een last van 7.276 aan duurzame waardeverminderingen. 

De amortisatie op immateriële vaste activa is apart opgenomen in de winst- en verliesrekening. De afschrijvingen op materiële  

vaste activa is voor een bedrag van 10.830 (2012: 15.102) verantwoord onder kostprijs van de omzet, verkoopkosten en  

algemene beheerskosten. Daarnaast is een bedrag van 555 (2012: 2.151) ten laste van de voorziening garantiestellingen 

gebracht.

De beloningen bestuurders bedroegen 1.959 waarin een bedrag van 136 is opgenomen aan crisisheffing. In 2012 was er één 

statutair bestuurder, om deze reden wordt geen beloning bestuurder vermeld over dat jaar.

De vergoeding aan commissarissen bedroeg 178 (2012: 153). 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 27.008 (2012: 30.266) 
Dit bedrag is als volgt samengesteld: 

2013 2012

filialen  308  395 

distributiecentra  454 476

servicekantoor  287 265

1.049 1.136

Het gemiddeld aantal medewerkers (f.t.e., exclusief inleenkrachten) is als volgt: 
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Enkelvoudige 
jaarrekening 2013 
Sperwer Holding B.V. 
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Enkelvoudige jaarrekening 
2013 Sperwer Holding B.V. 
Vennootschappelijke balans per 28 december 2013, na winstbestemming

(bedragen x € 1.000)

pag. 28 december 2013 29 december 2012

Activa

Vaste activa

financiële vaste activa 96   162.923 157.061

Vlottende activa

vorderingen  32 49

liquide middelen  57.587  57.644

57.619 57.693

totaal activa  220.542 214.754

Passiva

Eigen vermogen

geplaatst kapitaal 97 227 227

agio 97 1.490 1.490

wettelijke reserves 97 16.403 18.723

overige reserves 97 198.080 188.464

216.200 208.904

Voorzieningen 98 4.089 5.552

Kortlopende schulden 98 253 298

totaal passiva 220.542 214.754
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pag. 2013 2012

resultaat deelnemingen 9.607 8.410

overige baten en lasten na belastingen 98 -2.311 -1.931

Nettowinst 7.296 6.479

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2013 

toelichting op de vennootschappelijke balans 
en winst- en verliesrekening 

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

geconsolideerde jaarrekening. 

Financiële vaste activa 162.923 (2012: 157.061)
Het verloop is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000, tenzij anders vermeld)

Stand begin boekjaar 137.573 18.502 986 157.061 153.567

mutaties

aankopen / terugstortingen - 2 - 2 -20

dividend - -4.050 - -4.050 -5.126

resultaat 6.607 3.000 303 9.910 8.640

Saldo mutaties 6.607 -1.048 303 5.862 3.494

Stand einde boekjaar 144.180 17.454 1.289 162.923 157.061

Groepsmaat-

schappijen

Overige

deelnemingen 

Belasting- 

latenties

Totaal 

2013

Totaal 

2012

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 (2012: 227) 
Geplaatst en volgestort zijn 226.500 gewone aandelen van € 1 nominaal per aandeel. De aandelen worden gehouden door 

de Ondernemerscoöperatie De Sperwer U.A. 

Agio 1.490 (2012: 1.490)
Dit betreft het bedrag waarmee het bij uitgifte op de aandelen van de vennootschap gestorte bedrag de nominale waarde 

overschreed. 

Wettelijke reserves 16.403 (2012: 18.723)
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 deel-

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

Het verloop van de wettelijke reserve is als volgt:

2013 2012

Stand begin boekjaar 18.723 22.150

af: overboeking naar overige reserves -5.320 -6.494

bij: volgens winstbestemming 3.000 3.067

Stand einde boekjaar 16.403 18.723

2013 2012

Stand begin boekjaar 188.464 178.558

bij: overboeking van wettelijke reserves 5.320 6.494

bij: volgens winstbestemming 4.296 3.412

Stand einde boekjaar 198.080 188.464

Overige reserves 198.080 (2012: 188.464) 
Het verloop van de overige reserve is als volgt:
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2013 2012

Stand begin boekjaar 5.552 7.096

bij: correctie voorgaande jaren - 98

af: vrijval -1.463 -1.642

Stand einde boekjaar 4.089 5.552

Voorzieningen 4.089 (2012: 5.552) 
Hieronder is opgenomen de voorziening latente belastingen, deze muteerde als volgt: 
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2013 2012

jaarrekeningcontrole 120 120

andere aan de controle gerelateerde werkzaamheden 52 23

172 143

Kosten voor diensten die zijn uitgevoerd door EY Accountants LLP 172 (2012: 143) 
Hieronder zijn opgenomen: 

2013 2012

groepsmaatschappijen 54  123   

vennootschapsbelasting 52 42

overige 147 133

Stand einde boekjaar 253 298

Kortlopende schulden 253 (2012: 298) 
Hieronder zijn opgenomen: 

Overige baten en lasten - 2.311 (2012: - 1.931) 
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 dochtermaat-

schappijen 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  

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

Overzicht deelnemingen

De direct of indirect door Sperwer Holding B.V. gehouden deelnemingen zijn:

Volledig geconsolideerd:

• PLUS Holding B.V., Utrecht  (100%)

•  PLUS Retail B.V., Utrecht (100%)

 -  Meijers Plusmarkten Simpelveld B.V., Heerlen (100%)

 -  Meijers Plusmarkten Heerlen B.V., Heerlen (100%)

• PLUS Vastgoed B.V., Utrecht (100%)

• PLUS Financieringen B.V., Utrecht  (100%)

• B.V. Sperwer Assurantiën, Utrecht (100%)

Niet geconsolideerde deelnemingen: 

• Spar Holding B.V., Waalwijk (45%)

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

Wet Bestuur en toezicht
Op grond van het - per 1 januari 2013 - in werking getreden artikel 276 Boek 2 BW dient er binnen de directie en de raad 

van commissarissen van Sperwer Holding B.V. sprake te zijn van een evenwichtige verdeling van de zetels over vrouwen en 

mannen. Van een evenwichtige verdeling is sprake als tenminste 30 procent van de zetels wordt bezet door vrouwen en 

tenminste 30 procent door mannen. Ultimo 2013 worden alle zetels binnen de directie en de raad van commissarissen bezet 

door mannen. Bij het werven van nieuwe leden van de directie en leden van de raad van commissarissen wordt rekening 

gehouden met de eisen conform Boek 2 BW inzake een evenwichtige verdeling van de zetels over vrouwen en mannen.

Utrecht, 24 februari 2014

De raad van commissarissen  Namens de directie

drs. J. (Hans) de Boer, voorzitter  drs. M.C.G. (Marcello) Iacono RA, financieel directeur

drs. A.E. (Alfred) Koehoorn MBA 

G. (Gert) Smit

G.J. (Guus) Sturing

bc. C.W. (Cornelis) trommel

P.L.J.M. (Piet) Verbeeten

K.C. (Krijn) Vermeulen

DEELNEMINGEN
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Overige gegevens

Statutaire bepalingen inzake de  
winstbestemming
Artikel 39 van de statuten luidt:

1.  De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming 

van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening 

is bepaald, alsmede tot vaststellingen van uitkeringen uit 

de winst of de reserves voor zover het eigen vermogen 

groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten 

worden aangehouden.

2.  Een besluit tot uitkering is onderworpen aan de goed-

keuring van het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur weigert 

slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs 

behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering 

niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar  

opeisbare schulden. 

3.  Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen 

die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee.

4.  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 2013 ad 7.296 toe te 

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

3.000 te worden toegevoegd aan de wettelijke reserves. 

Voorgesteld wordt het restant ad 4.296 toe te voegen aan 

de overige reserves.

Bijzondere zeggenschapsrechten
De Ondernemerscoöperatie De Sperwer U.A. is houder van 

vijf prioriteitsaandelen in het kapitaal van de besloten ven-

nootschap PLUS Retail B.V. Aan de prioriteitsaandelen zijn 

bijzondere rechten verbonden. Artikel 11 lid 9 van de statuten 

van PLUS Retail B.V. luidt:

“De voorafgaande goedkeuring van de vergadering van de 

houders van prioriteitsaandelen is vereist voor besluiten van 

de directie omtrent:

•   Het vaststellen en wijzigen van algemene leveringsvoor-

waarden en betalingscondities;

•   Het vaststellen van de hoogte van de aan de afnemers 

toe te stane bonussen.”

Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant
Aan:   De directie en de raad van commissarissen van 

Sperwer Holding B.V.

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 

2013 van Sperwer Holding B.V. te Utrecht gecontroleerd. 

Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkel-

voudige balans per 28 december 2013 en de geconsolideerde 

en enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2013 met 

de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen.

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

het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het 

resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het 

opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming 

met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk 

Wetboek (BW) . De directie is tevens verantwoordelijk voor 

een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht 

om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 

zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 

fraude of fouten.

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

over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben 

onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands 

recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit 

vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 

voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen  

en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt 

verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van  

materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter 

verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de 

toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werk-

zaamheden 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 accoun- 

tant de interne beheersing in aanmerking die relevant is 

voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe 

beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerk-

zaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oor-

deel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van 

de interne beheersing van de vennootschap. Een controle 

omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de  

gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van 

de redelijkheid van de door de directie van de vennoot-

schap 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 

Sperwer Holding B.V. per 28 december 2013 en van het 

resultaat over 2013 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 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, 24 februari 2014

EY Accountants LLP

w.g. drs. O.E.D. Jonker RA
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Serviceorganisatie

Archimedeslaan 21 

3584 BA  Utrecht  

Postbus 85405

3508 AK  Utrecht

Telefoon   088 - 344 60 00  

Fax 030 - 220 20 74

E-mail  directie@plusretail.nl 

www.plus.nl

Sperwer Holding B.V.

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 - 445 77 77 

www.sparholding.nl

www.spar.nl

Regionale distributiecentra

PLUS Retail B.V.

Industriestraat 67

7482 EW  Haaksbergen

Telefoon  053 - 573 14 00

Fax  053 - 573 14 08

PLUS Retail B.V.

Afrikastraat 10 

6014 CG  Ittervoort

Telefoon  0475 - 56 79 00

Fax  0475 - 56 51 87 

PLUS Retail B.V. 

Nijverheidsweg 61

3341 LJ  Hendrik-Ido-Ambacht

Telefoon  078 - 684 14 14

Fax  078 - 684 14 72

Landelijk
distributiecentrum

PLUS Retail B.V.

Insulindeweg 1

1462 MJ  Middenbeemster

Telefoon  0299 - 68 94 55

Fax  0299 - 68 37 30

Adressen 

Disclaimer 

Deze publicatie is een uitgave van PLUS Retail B.V., afdeling PR & Interne Communicatie. Niets uit deze uitgave mag worden 

gereproduceerd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, film of op welke andere wijze dan ook 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. PLUS Retail B.V. sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van 

druk- en zetfouten uit.




