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Voorwoord 
PLUS doet het beter dan ooit in de concurrerende markt waarin we 

opereren. Ons marktaandeel is gestegen en onze omzetgroei ligt boven 

de groei van de markt. Ook zijn we op de GfK ranglijst gestegen van 

de elfde naar de vijfde plek. Onze inspanningen om het prijsimago te 

verbeteren hebben eveneens vruchten afgeworpen. We hebben een betere 

balans tussen kwaliteit en prijs weten te vinden. Dat betaalt zich uit in 

een groeiend aantal klanten in 2014, dat bovendien ook loyaler aan onze 

formule is geworden. Ons formuleconcept PLUS Briljant speelt hierin een 

belangrijke rol. Het besef onder klanten dat je bij PLUS veel aandacht, 

service en kwaliteit krijgt voor een goede prijs is gegroeid. De zelfstandige 

ondernemers hebben het uitstekend gedaan en zijn erin geslaagd zich 

lokaal van de concurrentie te onderscheiden. 1 Voorwoord
Een uiting van waardering voor onze formule is het winnen 

van de titel Supermarkt van het Jaar door PLUS André en Joyce 

van Reijen. En dat niet alleen, in de categorie Buurtsupermarkt 

van het Jaar sleepte PLUS Peter en Antoinette de Wit de eerste 

prijs in de wacht. Daar zijn we bijzonder trots op. Het is nooit 

eerder voorgekomen dat een formule beide prijzen in 

hetzelfde jaar in de wacht sleept. Maar buiten dat, betekent 

het ook een belangrijke erkenning van de buitenwereld voor 

PLUS en haar zelfstandige ondernemers. Het is een kroon op 

ons jarenlange werk. We merken dat deze prijzen echt iets 

doen met de medewerkers. Het geeft een boost aan het 

ondernemerschap binnen de PLUS formule.

Zorgelijk is wel dat de markt niet meer groeit. De natuurlijke 

groeibronnen zijn opgedroogd. Decennialang waren super-

markten in staat omzet weg te halen bij de speciaalzaken, 

maar dat is voorbij. Omzetstijging trek je nu weg bij de 

concurrent of moet komen uit innovatie. Bovendien hebben 

nieuwe spelers, zoals HelloFresh en Marqt, de markt betre-

den en neemt e-commerce snel in belang toe, wat beide extra 

uitdagingen met zich meebrengt. Ook is er meer concur-

rentie gekomen van non-food prijsvechters. In het licht van 

deze ontwikkelingen is het niet opmerkelijk dat de marges 

verder onder druk zijn komen te staan. 

In deze veranderende markt is het daarom nog belangrijker 

geworden om je als formule te onderscheiden. Een groot 

onderscheidend vermogen is volgens ons dan ook de beste 

garantie voor groei van het marktaandeel. Daarnaast zal 

de supermarktbranche meer dan ooit op zoek moeten 

naar nieuwe bronnen van groei. PLUS zet daarom in op 

innovatie, want zonder innovatie geen marktgroei. We be-

trekken onze leveranciers hierbij en verwachten ook van die 

kant nieuwe innovatieve assortimenten, waarmee wij ons 

kunnen onderscheiden binnen de markt. Dit alles met als 

doel om ook in 2015 verder te groeien. 

Utrecht, 19 februari 2015

Jan Brouwer

algemeen directeur



Organisatie
PLUS is een sterk merk, met sterke waarden. Een eigen 

uitgesproken karakter in supermarktland. Een plek waar 

klanten zich thuis voelen en toch prettig verrast worden. 

PLUS staat middenin de maatschappij, of dat nou een grote 

stad of een klein dorp is.

 

De PLUS Groep is opgericht in 1928 en heeft van oudsher 

een coöperatieve structuur. Alle ondernemers zijn lid van 

de coöperatie. PLUS is lid van Superunie. Deze inkooporga-

nisatie vertegenwoordigt circa 30 procent van de markt. 

De distributie naar de PLUS supermarkten vindt plaats 

vanuit drie regionale distributiecentra (fast movers) en drie 

landelijke distributiecentra (vers, diepvries en slow movers). 

De PLUS Groep heeft ook een belang van 45 procent in 

SPAR Holding B.V.

 

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

Verantwoord onderscheiden de 218 zelfstandige PLUS on-

dernemers zich met hun 255 supermarkten in een uiterst 

competitieve markt. De ondernemers doen er alles aan om 

het dagelijks boodschappen doen zo gemakkelijk en leuk 

mogelijk te maken. En dat alles tegen een goede prijs. Het 

lokale aspect is belangrijk bij PLUS. De ondernemer kent 

zijn marktgebied en is zo in staat om bijvoorbeeld lokaal 

assortiment of lokale acties toe te voegen. Dit vergroot zijn 

lokale onderscheidend vermogen. Daarnaast neemt PLUS 

het voortouw als verantwoorde supermarkt. PLUS helpt 

klanten en medewerkers bij het maken van bewuste gezonde 

keuzes, en verduurzaamt continue zowel voor als achter de 

schermen haar bedrijfsvoering.

 

Het onderscheid
In 2014 realiseerden de PLUS ondernemers een consumen-

tenomzet van 2,1 miljard euro en een marktaandeel van 5,9 

procent. De serviceorganisatie ondersteunt de ondernemers 

in de presentatie 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.

Ondernemingsprofiel

2 Ondernemings-
profiel
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3 Structuur STRUCTUUR

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. W.G.F. Cassée (per 1-1-2015)

PLUS Holding B.V.

Raad van commissarissen

C.H. Wantenaar, voorzitter

R. Benjamens

drs. A.E. Koehoorn MBA

G. Smit

G.J. Sturing

bc. C.W. Trommel

P.L.J.M. Verbeeten

K.C. Vermeulen

mr. drs. P.H.J.M. Visée RA

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

L. Lantinga, directeur Vastgoed

drs. E.C.J. Leebeek, commercieel directeur

Y.E. Smit, directeur Winkelorganisatie

ing. R.J.H. Versleijen, directeur Logistiek

Sperwer Assurantiën B.V.

Directie

drs. J.G.B. Brouwer

drs. M.C.G. Iacono RA

P.J.J. Bevers

Ondernemers

Ondernemers- 

coöperatie  

De Sperwer U.A.

PLUS   

Holding B.V.

PLUS Vastgoed B.V.
Deelneming

SPAR (45%)
PLUS Retail B.V.

PLUS Financieringen 

B.V.

Sperwer 

Assurantiën B.V. 
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Structuurwijzigingen binnen de PLUS Groep in 2014
De vernieuwing van de bestuurlijke structuur die in 2013 is ingezet, is per 1 januari 2014 in werking getreden. Om het 

besturingsmodel volledig te implementeren, zijn in 2014 afrondende structuurwijzigingen doorgevoerd. 

In dit kader is uitvoering gegeven aan een juridische fusie tussen Sperwer Holding B.V. en de tussenholding PLUS Holding B.V. 

De fusie is in juni 2014 geëffectueerd. Vervolgens heeft Sperwer Holding B.V. haar statutaire naam gewijzigd in PLUS Holding 

B.V. De groep treedt vanaf dat moment naar buiten als PLUS Groep.

De statuten van de relevante dochtervennootschappen van de PLUS Groep zijn in 2014 aangepast in lijn met het besturings-

model. Dit hield tevens in de intrekking van de prioriteitsaandelen in PLUS Retail B.V. die geplaatst waren bij de coöperatie. De 

zeggenschap die verbonden was aan deze prioriteitsaandelen is in de bestuurlijke structuur geborgd door een personele unie 

tussen de raad van commissarissen en het hoofdbestuur.

Personele wijzigingen
De statutaire directie van PLUS Holding B.V. bestaat per 1 januari 2014 uit twee bestuurders, de heer J.G.B. (Jan) Brouwer en 

de heer M.C.G. (Marcello) Iacono.

Per 1 januari 2014 is een personele unie tussen het hoofdbestuur van de coöperatie en de raad van commissarissen van 

PLUS Holding B.V. geïntroduceerd en zijn de zes leden van het hoofdbestuur tevens benoemd als lid van de raad van commis-

sarissen. Tijdens de jaarvergadering van 25 maart 2014 zijn met instemming van de ledenvergadering van de coöperatie drie 

externe leden, de heren C.H. (Kees) Wantenaar, R. (Rob) Benjamens en P.H.J.M. (Pascal) Visée, toegetreden tot de raad van 

commissarissen. Daarmee is de raad van commissarissen compleet en bestaat thans uit negen leden.

 

De heer J. (Hans) de Boer heeft per 25 maart 2014 het voorzitterschap van de raad van commissarissen overgedragen aan de 

heer C.H. (Kees) Wantenaar.



(bedragen x € 1 mln)

Resultaten 2014 2013 2012 2011

consumentenomzet 2.050,1 1.988,2 1.967,7 1.965,0 

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

netto groepsomzet 1.595,2 1.549,9 1.536,8 1.535,1

operationele EBITDA 82,4 78,3 75,8 77,7

in % van de groepsomzet 5,2  5,0 4,9  5,1 

operationeel resultaat 56,2 50,3  45,8 39,5

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

bonussen  34,0 32,3  32,0 25,1

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

Vermogen

eigen vermogen  221,9  216,2 208,9 202,4

totaal vermogen  540,1  467,2  436,2 416,9

eigen vermogen in % totaal vermogen  41,1  46,3 47,9   48,6

Kasstroom en investeringen

kasstroom uit operationele activiteiten  36,9  9,5 62,3  73,1 

investeringen (netto)  56,0  40,1 35,3 34,3

afschrijvingen en amortisatie 26,6  27,6  32,4 39,2

PLUS supermarkten

aantal winkels (ultimo) 255 254   255  259 

aantal m² verkoopvloeroppervlakte 253.974 247.956 244.572  245.817

Aantal medewerk(st)ers met dienstverband

f.t.e. (gemiddeld, exclusief filialen) 772  741 741 770

4 Belangrijke cijfers

Belangrijke cijfers
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5 Verslag van 
de directie

Groei boven de markt
De totale omzet van supermarkten in Nederland is in 2014 nauwelijks 

gestegen. De prijsstijgingen in de supermarkten zijn afgelopen jaar met 

1,8 procent beperkt, als gevolg van concurrentiedruk. Het aantal verkochte 

producten in de Nederlandse supermarkten is, na een eerdere afname  

in 2013, vorig jaar verder gedaald met 1,0 procent. Deze factoren hebben 

geleid tot een lagere groei van de totale supermarktomzet dan in 2013.  

De omzetgroei bedroeg in 2013 2,3 procent, in 2014 is deze uitgekomen  

op 0,8 procent. 

PLUS groeide in 2014 harder dan de markt. In 2013 was 

dat nog omgekeerd. De omzet is in 2014 met 3,1 procent 

gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, waarvan 

2,5 procent in volume. De autonome omzet komt uit op 2,0 

miljard euro, de absolute omzet komt uit op 2,1 miljard euro.

De groei van PLUS wordt niet alleen veroorzaakt door de 

formule omschakeling van de winkels naar PLUS Briljant, 

de formule zelf wordt ook continu verder ontwikkeld en 

geoptimaliseerd. Zo is vorig jaar onder meer een nieuw 

vleeswarenconcept geïntroduceerd, evenals een verant-

woorde rundvleeslijn. Daarnaast dragen succesvolle loyali-

teitscampagnes bij aan de groei, evenals de zondagopen-

stelling van een toenemend aantal winkels. Bovendien weet 

PLUS steeds meer loyale klanten te trekken. De groei van PLUS 

heeft zich vertaald in een groter marktaandeel. Dat steeg van 

5,8 procent ultimo 2013 naar 5,9 procent ultimo 2014. 

Het prijsimago van PLUS is afgelopen jaar verder verbeterd. 

Er zijn scherpe prijsacties gevoerd en andere prijsaccenten 

gelegd. Daarnaast heeft de dominante actiestraat in de 

winkels effect gehad. Dit neemt niet weg dat ons prijsimago 

beter kan, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. 

In 2015 wordt daar opnieuw op ingezet. De marges blijven 

in de hele markt onder druk staan, ook voor PLUS. Daarbij 

geldt dat de procentuele daling bij PLUS ruimschoots wordt 

gecompenseerd door de omzetstijging.
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PLUS is in 2014 verder verbeterd. De ondernemers zijn nog 

meer in staat gebleken lokaal hun accenten te leggen. 

Hiermee is het onderscheidend vermogen van PLUS verder 

toegenomen. En hoe groter het onderscheidend vermogen, 

hoe meer concurrentiekracht. PLUS vindt het belangrijk om 

zoveel mogelijk maatwerk te leveren per winkel en markt-

gebied. In Amsterdam liggen de accenten bijvoorbeeld heel 

anders dan in Klazienaveen. 

PLUS doet het goed, maar het kan nog beter. Om in 2016 

de beste servicesupermarkt van Nederland te zijn, wordt de 

lat voor kwaliteit en service ieder jaar hoger gelegd. Onze 

kwaliteitsslag speelt zich af in elke individuele supermarkt. 

Een kwalitatief hoogwaardig assortiment is randvoorwaarde. 

Daarop moet de klant kunnen vertrouwen. De vier merk-

waarden Aandacht, Kwaliteit, Lokaal en Verantwoord blijven 

hierbij de bouwstenen.

Pijlers van het strategisch beleid 2013-2015:
•  Implementatie PLUS Briljant. In 2014 zijn 43 winkels om-

gebouwd. In 2015 volgen er 55 winkels, waarna in 2016 

de laatste winkels omgebouwd worden. 

•   Doorontwikkelen van de PLUS formule met innovatieve 

concepten.

•  Prijsperceptie bij de klant verbeteren door scherpe  

prijscampagnes.

•   Inzetten op e-commerce, zowel qua ontwikkeling als 

opschaling van het aantal winkels. De klant is het beste 

gediend met zowel een fysieke als een virtuele winkel. 

Vanuit deze visie verkopen 99 PLUS ondernemers online 

levensmiddelen via de centrale website bestellenbijplus.nl. 

Deze ondernemers realiseren hiermee een omzetaandeel 

van 2 tot 3 procent. In de eerste helft van 2015 lanceert 

PLUS een nieuw online platform voor de verkoop van een 

totaal pakket aan levensmiddelen. Er starten 100 PLUS  

supermarkten, waarbij de verwachting is dat dit aantal in de 

loop van 2015 fors gaat stijgen. 

PLUS op weg naar beste servicesupermarkt
van Nederland
In 2014 heeft PLUS een belangrijke stap gezet richting de 

beste servicesupermarkt van Nederland. Met een toene-

mend aantal PLUS Briljant winkels is onze servicepositie 

verder verbeterd. Zo voeren deze winkels ondermeer het 

nieuwe vleeswarenconcept en in alle PLUS supermarkten is 

nu de Rustiek broodlijn uitgerold, die goed aanslaat.

Met de concepten voor vleeswaren en brood verhogen we 

de kwaliteit en halen de ambachtelijkheid terug in de winkels. 

Een fors aantal supermarkten is dit jaar uitgerust met zelfscan-

ners, wat de klanten als een mooie extra service beschouwen. 

Om de klantvriendelijkheid nog verder te vergroten is er veel 

geïnvesteerd in opleidingen voor de PLUS medewerkers.

Dat de service van PLUS is verbeterd, blijkt ook uit de laatste 

meting van het Strategiekompas, een onderzoek onder pri-

maire klanten van alle supermarktformules in Nederland. 

Daaruit komt naar voren dat PLUS is gestegen naar de derde 

plaats op de ranglijst van beste servicesupermarkt. Onze 

klanten geven ons het rapportcijfer 8,1. Hun waardering 

gaat vooral uit naar vriendelijkheid en servicegerichtheid 

van het personeel.

Beter prijsimago 
PLUS heeft in 2014 het commercieel beleid verder aange-

scherpt. Er zijn scherpe prijsacties gevoerd en nieuwe prijs-

accenten gelegd. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan 

de positionering van de actiestraat. Door die een prominen-

tere plek in de winkel te geven zijn de acties succesvoller. 

Dit neemt niet weg dat ons prijsimago nog verder verbeterd 

kan worden. In 2014 hebben we hier onder meer invulling 

aan gegeven met de prijscampagnes ‘Mega Meevallers’ en 

‘Aanvullen’, en met acties als ‘Topwijnen voor weinig’. 

Voorop in verantwoorde producten
De invoering van de verantwoorde rundvleeslijn in 2014 is 

opnieuw een uiting van onze focus op verantwoorde pro-

ducten. PLUS loopt hierin binnen de branche al jaren voorop. 

Verantwoord is één van onze vier merkwaarden, naast 

Aandacht, Kwaliteit en Lokaal.

PLUS heeft eerlijke handel, duurzaamheid en dierenwelzijn 

hoog in het vaandel staan. Wij vinden het belangrijk om 

de consument waar mogelijk een verantwoorde keuze te 

bieden. Bij een groeiend aantal producten is PLUS al volledig 

overgegaan op een verantwoord alternatief, zoals Fairtrade 

huismerk koffie, thee en cacao, bananen en ananassen.  

Verder zijn alle eieren in het schap van vrije-uitloop of 

biologische kippen. Op de bloemen- en plantenafdelingen 

verkopen we als enige supermarkt in Nederland uitsluitend 

Fairtrade rozen. Daarnaast is alle vriesverse vis van ons huis-

merk ASC- of MSC-gecertificeerd. We zijn afgelopen jaar 

weer continu op zoek geweest naar nieuwe artikelen die 

we verantwoord kunnen aanbieden en blijven dat ook de 

komende jaren doen. 

Blonde d’Aquitaine rundvlees in de schappen
PLUS is trots op de introductie van het Blonde d'Aquitaine 

rundvlees bij 115 PLUS supermarkten afgelopen najaar. 

PLUS is daarmee de eerste landelijke supermarkt met een 

compleet rundvlees assortiment met het Beter Leven keur-

merk 2-sterren van de Dierenbescherming. Voor het rund-

vlees hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten 

met een aantal Nederlandse boeren die deze Franse runderen 

speciaal voor ons opmesten. Wij hebben hierdoor grip op 

de hele keten, de kwaliteit is continu uitstekend en de her-

komst van het vlees is inzichtelijk. Er is in Nederland de laatste 

tijd veel wantrouwen onder consumenten ontstaan over de 

productie van vlees. Hiermee kunnen wij bijdragen aan her-

stel van dit vertrouwen. Het huidige rundvlees assortiment 

van PLUS wordt geleidelijk vervangen door Blonde d’Aquitaine 

rundvlees. Door goede afspraken met de boeren kunnen de 

kosten laag worden gehouden en daarmee ook de prijs voor 

de consument.

 

Inzetten op gezondheid
In 2014 heeft PLUS opnieuw een stakeholdersdialoog ge-

organiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is er met diverse 

ngo’s van gedachten gewisseld over de wijze waarop nog 

concreter invulling gegeven kan worden aan de merkwaarde  

Verantwoord. Hierbij is de pijler ‘Gezondheid’ verder uitge-

diept. Een actueel thema, zowel voor de betrokken organi-

saties van de dialoog, voor de consument als voor PLUS als 

retailer. Centraal stond de vraag hoe PLUS ervoor kan zorgen 

dat het voor klanten makkelijker wordt om een gezonde voe-

dingskeuze te maken. Gemakkelijk in de zin van beschik-

baar, betaalbaar en advies van personeel. Daarbij ligt de 

focus van PLUS op groente en fruit, kinderen en de winkel 

als inspiratiebron met tips en recepten. De conclusie van 

de bijeenkomst was dat gezondheid een zeer actueel en 

veelomvattend thema is. We praten niet echt meer over ge-

zondheid, maar meer over een levensstijl. Hierbij gaat het 

niet om losse producten, maar om de maaltijd. Gezondheid 

leeft bij alle stakeholders en die vinden het positief dat PLUS 

hier over meedenkt en zich er voor inzet.

Momenteel ontplooit PLUS al verschillende initiatieven op 

het gebied van gezondheid. Zo is er een aantal PLUS super-

markten dat meedoet aan het lesprogramma voor kinderen, 

genaamd 'SuperShopper'’. Ook kunnen klanten met behulp 

van de vezelmeter gemakkelijk kiezen voor vezelrijk brood.  

Met de inzet van bekende voetballers die goed presteren 

door het eten van fruit, maakte de campagne ‘Krachtvoer’ 

dit product (meer) aantrekkelijk voor kinderen. De campagne 

is goed ontvangen en draagt bij aan de merkwaarde  

Verantwoord van PLUS.

Campagnes en acties zorgen voor extra
omzetgroei
PLUS heeft in 2014 verschillende loyaliteits- en prijs-

campagnes gevoerd en acties gehouden. Voor de PLUS 

ondernemers is het een goede manier om zich van de 

concurrentie te onderscheiden. Gemiddeld hebben onze 

supermarkten relatief minder snelle gemaksklanten en veel 

traditionele vaste klanten. Daar kan PLUS met campagnes 

en acties goed op inspelen, omdat we de klanten kennen. 

Onze loyaliteitscampagnes richten zich meer op het belonen 

van onze vaste klanten. Met de prijscampagnes trekken we 

ook veel nieuwe klanten.

De campagnes en acties hebben in 2014 gezorgd voor extra 

omzetgroei. Ook hebben ze bijgedragen aan het hogere 

marktaandeel in 2014. De prijsacties hebben bovendien 

geleid tot een betere perceptie over het prijsimago van 

PLUS. Via het online klantenpanel mijnPLUSpanel wordt de 

waardering van de klant voor onze acties gemeten. Via de 

omzetcijfers meten we daarnaast of de klant ook daadwer-

kelijk tot koop is overgegaan. 

De meest succesvolle actie van 2014 was de Marvel Super 

Helden actie. Bij elke 15 euro aan boodschappen kregen 

klanten een Marvel (Disney) Super Held cadeau, die erg 

populair bleek bij de jeugd. De campagne voor een doos 

gratis boodschappen is wegens eerder succes dit jaar her-

haald. Gratis boodschappen doen het altijd goed. Klanten 

vinden het leuk om zo’n verrassingsdoos aan het eind van 

de spaaractie uit te pakken. In 2014 heeft PLUS ook haar 

televisiecampagne ververst. De sterke kanten van de cam-

pagne zijn behouden, maar op onderdelen is de campagne 

aangescherpt. Met een nieuw campagnegezicht willen we 

onze toekomstige groei verder faciliteren.
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E-commerce
In de eerste helft van 2015 wordt een nieuw online platform 

gelanceerd. Onderdeel hiervan is een vernieuwde bestelsite.  

PLUS wordt hiermee een volwaardige speler op het gebied 

van online winkelen met een onderscheidend platform 

voor inspiratie, informatie en aankoop. Hiermee versterken 

we de lokale binding en genereren we waarde. Onderne-

mers hebben de mogelijkheid om klanten rechtstreeks bij 

de winkel te laten bestellen, waarna de winkel het thuis- 

bezorgt of laat afhalen in de winkel. Een belangrijke stap in 

de online strategie van PLUS.

Nieuw brood- en vleeswarenconcept 
Naast de uitrol van PLUS Briljant zijn ook in niet omgebouwde 

winkels veranderingen doorgevoerd. Zo voeren deze winkels 

ook het nieuwe vleeswarenconcept, waarbij een deel van de 

vleeswaren vers wordt gesneden. In alle PLUS supermarkten 

is nu de Rustiek broodlijn uitgerold; desembrood dat in de 

winkels wordt afgebakken. Het Rustiek brood slaat aan. De 

broodafdeling van PLUS verkoopt bovengemiddeld meer 

brood in vergelijking met de markt (fairshare 114).

Wijn en koffie bekroond
PLUS is tot Beste Wijnsupermarkt van Nederland benoemd. 

Dit bleek uit een tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door 

het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Nielsen. PLUS 

behaalde op elf van de twaalf criteria de hoogste score. 

Onder meer op het assortiment én de kwaliteit van de wijn, 

maar ook op het zoekgemak en de overzichtelijkheid van 

de wijnafdeling. 

PLUS Zuid Afrika witte huiswijn viel in de prijzen en kreeg de 

onderscheiding ‘Beste getest’ in de Consumentengids. Met 

deze prijzen houdt PLUS de sterke reputatie op het gebied 

van wijnen hoog.

Ook de PLUS wijnopleiding draagt bij aan de sterke reputatie. 

PLUS is in 2011 als eerste en enige supermarkt begonnen met 

het opleiden van eigen personeel tot wijnadviseur. In 2014 

studeerde alweer de derde lichting wijnadviseurs af aan de 

PLUS Wijnopleiding. Bijna 20.000 consumenten hebben 

daarnaast de PLUS Koffiecups ristretto nero uitgeroepen tot 

‘Beste Product van het Jaar’. Binnen de koffiecategorie zijn 

deze 100 procent Fairtrade huismerk koffiecups als het beste 

product beoordeeld.

PLUS Briljant
Het formuleconcept PLUS Briljant is dit jaar succesvol verder 

uitgerold. De reacties die ondernemers van hun klanten 

krijgen na ombouw van de winkel zijn zeer positief. De 

moderne winkels met de warme kleurvoering voldoen aan 

de eisen van de klant anno 2014. Met het formuleconcept 

kunnen ondernemers bovendien goed inspelen op trends 

als luxere gemaksartikelen, onderscheidende versartikelen 

en natuurlijke voeding. 

Naast de reguliere doorontwikkeling van de formule blijven 

we ook op zoek naar lokale initiatieven die wij lande-

lijk kunnen implementeren. Binnen PLUS Briljant hebben 

ondernemers ruimschoots de mogelijkheid om het formule- 

concept met lokale accenten zelf aan te vullen. Zo brandt 

de één verse noten, heeft de ander een unieke samenwer-

king met lokale leveranciers en heeft weer een ander maal-

tijdconcepten die ter plekke worden bereid. Van deze lokale 

initiatieven wordt de haalbaarheid bekeken, de kwaliteit 

van de producten getest en vervolgens wordt het concept 

verder uitgewerkt. Als het succesvol blijkt, kan het concept 

landelijk worden uitgerold, waarbij afhankelijk van het 

initiatief, een ondernemer zelf kan beslissen om het lokaal 

op te nemen.

PLUS op stoom met ombouw winkels
De ombouwoperatie van de winkels naar PLUS Briljant is 

in 2014 soepel verlopen. Deze PLUS supermarkten laten 

gemiddeld een omzetstijging zien van 10 procent in het 

eerste jaar na ombouw en 5 procent in het tweede jaar. 

Daar waar de hele branche een jaarlijkse omzetstijging 

laat zien die net boven de nullijn ligt. 

Eind 2014 staat het aantal omgebouwde PLUS supermarkten 

op 156, ofwel ruim 60 procent van het totaal aantal winkels. 

In 2015 worden er nog 55 omgebouwd, waarna de laatste 

winkels in 2016 zullen volgen.

Het tempo van de ombouw lag in 2014 iets onder de 

verwachting. Ondernemers grijpen de ombouw vaak aan 

om de uitstraling van het pand te verbeteren (pui) of de 

verkoopvloeroppervlakte van hun winkel of de infrastruc-

tuur rondom de winkel te optimaliseren. Zulke beslissingen 

vragen meer voorbereidingstijd en zijn qua doorlooptijd af-

hankelijk van vergunningsprocedures.

PLUS Verkiezing
De tweejaarlijkse interne verkiezing voor de beste PLUS 

supermarkt van Nederland is in volle gang. Eind 2014 heeft 

de halve finale plaatsgevonden, waarin 70 kandidaten het 

tegen elkaar opnamen. Begin januari 2015 zijn de tien fina-

listen bekendgemaakt. Die strijden tot en met april 2015 

voor de titel beste PLUS van Nederland. Het animo onder 

ondernemers om mee te doen groeit nog ieder jaar. PLUS 

Briljant is hierin een belangrijke katalysator. Ondernemers 

zijn trots op hun vernieuwde winkel en willen dat graag 

laten zien. De kanshebbers zijn vooral de ondernemers die 

goed kunnen laten zien hoe ze het lokale marktgebied 

bespelen en hoe ze zich op die manier onderscheiden van 

de concurrentie.

Eerste ondernemers ronden ondernemersop-
leiding af
De PLUS Aspirant Ondernemers Opleiding heeft in 2014 

de eerste acht aspirant PLUS ondernemers afgeleverd. Vijf 

daarvan zijn intussen eigenaar van een PLUS supermarkt. 

Voor de overige drie verwachten wij dat zich binnen af-

zienbare tijd een winkel met het juiste profiel aandient. 

De volgende lichting met kandidaten is ondertussen ook 

klaargestoomd. Zij behaalden in februari 2015 hun diploma. 

De kandidaten voor de opleiding komen deels uit de eigen 

kweekvijver van PLUS, zoals bedrijfsleiders en zonen of 

dochters van PLUS ondernemers. De opleiding staat echter 

ook open voor bedrijfsleiders en ondernemers van andere 

organisaties. Na een strenge selectie kunnen jaarlijks circa 

tien mensen met de opleiding starten.

Opleidingen populair
Het totaal aantal winkelmedewerkers van de PLUS super-

markten dat een opleiding heeft gevolgd is afgelopen jaar 

gestegen tot boven de 11.000. Voor de klassikale opleidingen 

is dat een stijging van bijna 30 procent ten opzichte van 

2013. De e-learningcursussen zijn hier buiten beschouwing 

gelaten. Die winnen overigens wel sterk aan populariteit. 

We zetten daarom volop in op de verdere ontwikkeling van 

dergelijke digitale opleidingen. Met de groei van het aantal 

winkelmedewerkers dat een opleiding heeft gevolgd, wordt 

nogmaals onderstreept dat ondernemers het belangrijk 

vinden om in de kwaliteit van hun personeel te investeren.

Aan- en verkoop 
In 2014 zijn er drie nieuwe supermarkten bijgekomen: PLUS 

Buysse in IJzendijke (voorheen C1000), PLUS Bennekom 

(voorheen C1000) en PLUS Benders in Blerick. Laatstge-

noemde betreft een tweede vestiging van PLUS ondernemer 

Geert Benders in Venlo. Bovendien is eind 2014 overeen-

stemming bereikt met COOP ondernemer Rik Assen in Dalen. 

Sneller antwoord via de PLUS Helpdesk
Alle winkels zijn dit jaar aangesloten op de PLUS Helpdesk. 

Daar komen gemiddeld tussen de 700 en 800 telefoontjes 

per week binnen. Telefoontjes die voorheen door de ver-

schillende afdelingen op het servicekantoor werden beant-

woord. De helpdesk kan nu circa 60 procent van de vragen 

zelf oplossen, waardoor ondernemers sneller worden ge-

holpen. Deze werkwijze is niet alleen efficiënter, maar ook 

transparanter. Bovendien zijn de vragen beter te monitoren 

en verkrijgt het management goed en snel inzicht in de 

geleverde kwaliteit en de belangrijkste issues. De helpdesk 

wordt door ondernemers als zeer klantvriendelijk ervaren 

en voorziet in een duidelijke behoefte: ze krijgen sneller en 

een completer of correcter antwoord.   

PLUS.PUNT
Het nieuwe intranetplatform PLUS.PUNT is in de lucht. Alle 

ondernemers zijn er nu op aangesloten en de reacties zijn 

positief. De interne communicatie is transparanter geworden 

en de zoekfunctie is verbeterd. Kortom; je vindt als gebruiker 
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beter je weg. De volgende stap is ervoor te zorgen dat de 

informatie en berichten ook direct bij de juiste persoon aan-

komen. In 2015 onderzoeken we daarom de mogelijkheden 

van PLUS.PUNT voor de smartphone en een app. Daarmee 

kunnen we veel meer mensen binnen de organisatie direct 

bereiken.

Groene voedselveilige status
PLUS heeft in 2014 bewust gekozen voor zelfcontrole 

op het gebied van voedselveiligheid. Om die zelfcontrole 

goed uit te voeren zijn wij een samenwerking aangegaan 

met de Houwers Groep, een door de Nederlandse Voedsel 

en Warenautoriteit (NVWA) geaccrediteerde partner. De 

Houwers Groep inspecteert onze winkels op voedselveilig-

heid. Na twee positieve keuringen binnen een half jaar en 

het oplossen van de verbeterpunten, wordt een winkel bij 

de NVWA gemeld als een (groene) voedselveilige winkel. 

De NVWA gaat voor deze winkel met de groene status dan 

over op ‘verminderd toezicht’. Dat betekent dat de kans dat 

de NVWA langskomt voor controle klein is. De Houwers-

groep blijft de goedgekeurde winkels wel jaarlijks eenmaal 

controleren. 

Eind 2014 was ruim 90 procent aangemeld bij de NVWA 

als groene voedselveilige winkel. Naar verwachting wordt 

die status begin 2015 aan de gehele PLUS organisatie toe-

gewezen.

Nieuw servicekantoor
PLUS heeft begin 2014 het energiezuinig label A 1,0 ont-

vangen voor het gerenoveerde servicekantoor aan de 

Archimedeslaan in Utrecht. Het servicekantoor is in 2014 

in gebruik genomen na een grondige verbouwing en herin-

richting. Met onder meer een testwinkel, een multifunctio-

neel restaurant met proefkeuken, een groot opleidings- 

lokaal en ruime vergadermogelijkheden, kan PLUS zowel 

de dienstverlening aan de PLUS ondernemers als de interne 

samenwerking verder optimaliseren. 

Er is vanuit het oogpunt van duurzaamheid bewust  

gekozen voor hergebruik van een bestaand kantoorpand in 

plaats van de bouw van een nieuw pand. PLUS heeft daarbij 

voor de renovatie, inrichting en het gebruik van het nieuwe 

pand zoveel mogelijk partners gezocht die verantwoord als 

merkwaarde voeren. De architect heeft duurzame mate-

rialen gebruikt, het kantoormeubilair is bij een leverancier 

ingekocht die oog heeft voor duurzaamheid en het oude 

meubilair is waar mogelijk hergebruikt.

Voorzichtig begin van herstel vastgoedmarkt
In 2014 zien we een voorzichtig begin van herstel van de 

vastgoedmarkt. Langzaamaan worden er meer woningen 

verkocht, waardoor de realisatie van nieuwbouwprojecten 

weer dichterbij komt. Intussen zijn er verschillende plannen 

voor nieuwbouwprojecten aangepast, zodat we ze sneller 

kunnen realiseren. 

Aan de andere kant wordt er ook gezocht naar oplossingen 

om projecten zonder woningen te realiseren, omdat die over 

het algemeen sneller gerealiseerd kunnen worden. Zo is er in 

Soesterberg in circa twee en half jaar een winkelvastgoed-

project gerealiseerd, waar geen woningen op zijn gebouwd 

maar er wel een mooie nieuwe supermarkt gerealiseerd is. 

Dit project is geheel in eigen beheer ontwikkeld en in porte-

feuille genomen. 

Verder is in 2014, net als in voorgaande jaren, de ontwikke-

ling van het aantal nieuwbouwprojecten beperkt gebleven. 

PLUS concentreert zich daarom vooral op het optimaliseren 

van de bestaande winkels. Dit gebeurt door uitbreiding en 

relocatie, maar bijvoorbeeld ook met aanpassingen aan 

parkeervoorzieningen om zo de marktpositie van de PLUS 

supermarkten te verbeteren. 

PLUS blijft de vastgoedmarkt nauwlettend in de gaten 

houden en zal kansen, daar waar deze zich voordoen, ten 

volle benutten.

Stijging aantal m2

In 2014 heeft PLUS totaal 17.000 m2 bruto vloeroppervlakte 

(BVO) nieuw vastgoed in gebruik genomen. Als onderdeel 

hiervan zijn er drie nieuwe winkels geopend in IJzendijke, 

Bennekom en Blerick. Verder zijn er zes winkels gereloceerd 

met een totale oppervlakte van 8.600 m2 BVO. Deze winkels 

hadden voor relocatie een oppervlakte van 6.100m2 BVO,  

waardoor deze gereloceerde winkels 2.500 m2 BVO groter 

zijn geworden op de nieuwe locatie. Daarnaast zijn 12  

winkels uitgebreid met een totaal oppervlak van 3.400m2.

Totaal heeft PLUS eind 2014 255 winkels met een totaal 

BVO van ongeveer 366.000m2. 

Logistiek proces
PLUS heeft de logistieke organisatie in 2014 verder verbeterd 

en verduurzaamd. Er zijn belangrijke stappen gezet in het 

stroomlijnen van de verschillende logistieke processen.

Daarbij is onder meer het ontvangstproces in de distributie-

centra efficiënter ingericht. Op het vlak van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen hebben we vorig jaar 

aanvullende maatregelen genomen die bijdragen aan een 

schoner milieu. Daarnaast zijn we er wederom in geslaagd 

om onze logistieke kosten te verlagen. 

Minder CO2-uitstoot door inzet dubbeldekkers
PLUS heeft in 2014 het aantal dubbeldekkers uitgebreid. 

Door de daarmee samenhangende daling van het aantal 

gereden kilometers is het totale dieselverbruik van ons 

logistieke netwerk verminderd en daarmee ook de uitstoot 

van CO2. Er rijden nu vier dubbeldekkers in de regio West, 

één in Zuid en één in Oost. Alleen al met de inzet van de 

dubbeldekkers in West is er in 2014 een besparing van bijna 

150.000 kilometer gerealiseerd. De dubbeldekkers worden 

vooralsnog ingezet bij de verre ritten. 

Minder lege kilometers  
PLUS benut de vrachtwagens beter door na het lossen van 

vracht bij een winkel of een distributiecentrum, op de terug-

weg goederen op te halen bij een leverancier. Deze manier 

van werken is niet alleen efficiënter, het reduceert ook het 

aantal kilometers in de netwerken van onze leveranciers. Zo 

is er in 2014 meer dan 250.000 kilometer uit de netwerken 

van de leveranciers verdwenen.

Verbeterde goederenontvangst 
in distributiecentra
De drie regionale distributiecentravan PLUS zijn afgelopen 

jaar overgegaan op de digitale pakbon (het GS1-palletlabel 

en verzendbericht). Daarmee zijn de handmatige ontvangst-

controles sterk teruggebracht en is de goederenontvangst 

in de distributiecentra efficiënter en minder foutgevoelig 

geworden. De verbetering van het ontvangstproces zorgt 

tevens voor het verkorten van wachttijden van de leveran-

ciers bij de distributiecentra van PLUS. Daarnaast kunnen de 

mogelijkheden van tracking en tracing goed worden benut. 

Een belangrijk voordeel van de nieuwe werkwijze is boven-

dien dat vóór binnenkomst van de goederen kan worden 

gecheckt of de order en de informatie in het verzendbericht 

een match maken. Wanneer dit niet zo blijkt te zijn, kan er 

veel sneller worden geanticipeerd op afwijkingen. 

De optimalisatieslag van de goederenontvangst in distributie-

centrum Middenbeemster volgt in het eerste kwartaal van 

2015, na de benodigde aanpassingen aan ons warehouse 

management systeem.

Tweede Lean and Green Star
De inspanningen binnen het distributienetwerk op het gebied 

van duurzaamheid zijn ook in 2014 beloond. PLUS ontving de 

tweede Lean and Green Star van Connekt en is daarmee één 

van de koplopers in duurzame logistiek in Nederland.

Voor de eerste Lean and Green Star hebben we ruim 21 

procent CO2-reductie gerealiseerd binnen het distributie-

netwerk. PLUS is er het afgelopen jaar weer in geslaagd 

de logistieke keten efficiënter en daarmee milieuvriende-

lijker te maken. De tweede Lean and Green Star is een 

erkenning voor bedrijven die actief bezig zijn met duurzame 

samenwerking in de logistieke keten en innovatie op dat 

gebied. Daarnaast worden eisen gesteld aan de mate van 

nauwkeurigheid waarmee de CO2-uitstoot van transport 

wordt berekend. Tenslotte wordt er ook gekeken naar 

algemene (door de markt) erkende vereisten op het gebied 

van duurzaamheid. PLUS heeft aangetoond de CO2-uitstoot 

nauwkeurig te berekenen en heeft 20 procent CO2-reductie 

behouden sinds de nulmeting in 2008. Van de maatregelen 

die we hebben genomen op het gebied van innovatie en 

duurzame samenwerking in de logistiek, hebben de minder 

lege vrachtwagenkilometers en samenwerking met keten-

partners direct geleid tot CO2-reductie.
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Uniek samenwerkingsverband ketenpartners
Ook de komende jaren gaat PLUS de supply chain verder 

optimaliseren. Hiervoor zijn we, samen met Sligro en super-

marktketens EMTÉ en SPAR, een overeenkomst aangegaan 

met het zogeheten GROEI-netwerk van logistiek dienst-

verlener Nabuurs en leveranciers SCA, Hero en H.J. Heinz. 

Dit is een unieke strategische samenwerking tussen retailers 

en leveranciers om de goederenstromen te combineren. 

Het doel van deze samenwerking is een responsiever, effec-

tiever en duurzamer netwerk.

Organisatie en medewerkers
Om de beste supermarkt van Nederland te worden, is het 

belangrijk een aantrekkelijke werkgever te blijven. Alleen 

dan trek je de beste mensen aan. Mensen die zich dag in 

dag uit inzetten om de dienstverlening te verbeteren en de 

beste kwaliteit te leveren aan onze klanten. Zo blijven we 

de concurrentie voor en kunnen we een beter rendement 

leveren. Daarom is het cruciaal om te investeren in de ont-

wikkeling van onze medewerkers. PLUS zet daarom in op de 

verhoging van de kwaliteit van het leren en ontwikkelen van 

haar medewerkers. Zo zijn we niet alleen een aantrekkelijkere 

werkgever, maar profiteren we als bedrijf ook van de groei 

die medewerkers doormaken. Dat medewerkers dit initiatief 

toejuichen blijkt onder andere uit het laatste medewerkers- 

tevredenheidsonderzoek. Daarnaast heeft PLUS verder haar 

arbeidsmarktcommunicatie aantrekkelijker gemaakt voor 

toekomstige collega’s. Met een vernieuwde ‘werken bij PLUS 

site’ met onder meer video’s en foto’s, wordt PLUS als een 

sterk merk richting de arbeidsmarkt gepositioneerd. De site 

gaat in het tweede kwartaal van 2015 live. Ook in 2015 zal 

de focus op de ontwikkelingsmogelijkheden van mede-

werkers liggen. Naast de focus op competentieontwikkeling 

krijgt ook vitaliteitsmanagement een prominente plek op 

de agenda.  

ICT
In 2014 is een aantal verbeterprojecten binnen het ICT 

Excellence programma van fase 1 ’Basis op orde’ afgerond. 

De projecten waren vooral gericht op de verbetering van 

de kwaliteit, veiligheid en performance van de ICT omge-

ving. Nadat hiermee een solide basis is gelegd, is in 2014 

het ICT Excellence programma vervolgd met fase 2 ’De lat 

verder omhoog’, waarin verdere professionalisering van de 

ICT-omgeving van PLUS aan de orde is. 

Finance detailhandel
In 2014 is sprake van sterke druk op prijzen en marges. Vooral 

door de goede omzetontwikkeling blijven de rendementen 

van de winkels op niveau. Op het gebied van de liquiditeiten 

van de winkels heeft er een verdere verbetering plaatsge-

vonden. Nadat in 2013 de krediettermijn voor de betaling 

van geleverde goederen en diensten door de PLUS onder-

nemers met één week is verlengd, maakte de financiële 

positie van de PLUS Groep het mogelijk om de krediet-

termijn in 2014 nogmaals met een week te verlengen. De 

hierdoor ontstane verruiming van de liquiditeitspositie van 

de ondernemers is maximaal ingezet ter financiering van de 

ombouw van hun winkels naar PLUS Briljant. De ombouw 

van winkels betekent dat er voor iedere winkel een (her)

financiering moet plaatsvinden. Voor de financiering van 

de winkels wordt gewerkt met een tweetal - met de groot-

banken overeengekomen - overkoepelende arrangementen. 

Doordat PLUS borg staat voor - conform de arrangementen 

- door de banken verstrekte financieringen, worden scherpere 

condities verkregen dan bij zelfstandige financiering door 

ondernemers.

Convenant Belastingdienst
PLUS heeft in 2014 het met de belastingdienst gesloten 

convenant ondertekend met betrekking tot controle op 

kassa retourtransacties. Het convenant vermindert het 

aantal controles door de fiscus en daar hebben de onder-

nemers profijt van. De fiscus gaat bij zijn toezicht namelijk 

geen zaken meer controleren die al in het convenant zijn 

opgenomen.

Pensioenen
In 2014 is de pensioenleeftijd van de werknemers van de 

PLUS Groep verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar. Daarnaast 

is de pensioenregeling aangepast naar aanleiding van de 

veranderde fiscale wetgeving per 1 januari 2015, waarbij 

sprake is van verlaging van opbouw van pensioenaan-

spraken. De verlaging van de verschuldigde pensioenpre-

mies die hierdoor ontstaat, is door de PLUS Groep ingezet 

om deelnemers aan de pensioenregeling zo optimaal 

mogelijk te compenseren voor de verlaagde pensioenop-

bouw. De aanpassingen van de pensioenregeling zijn door 

de ondernemingsraad goedgekeurd.

Risico en 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. In 2014 

is een auditcommissie samengesteld vanuit de raad van 

commissarissen om onder meer de besluitvorming door de  

raad van commissarissen voor te bereiden. De voorberei-

ding richt zich op het financiële beleid, de opstelling van en 

controle op de jaarrekening, verdere financiële verantwoor-

dingen, begrotingen en het toezicht op de administratieve 

organisatie van de vennootschap.

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 financiële als 

operationele audits uit en rapporteert aan de directie en de 

raad van commissarissen over de uitkomsten en opvolging 

van uitgevoerde audits.

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 

PLUS Groep heeft een gedegen planning en controlecyclus 

om de financiële resultaten te monitoren. Sinds eind 2014 

heeft PLUS de beschikking over een nieuw consolidatiesys-

teem specifiek ingericht om hiermee de totstandkoming 

van de periodieke financiële en managementrapportages te 

optimaliseren. Daarnaast worden de controlesystemen voor 

de financiële processen zoals gebruikelijk getoetst door de 

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

rekening. De uitkomsten daarvan worden met de directie 

en de raad van commissarissen besproken. De door de 

accountant gerapporteerde risico’s worden beoordeeld en 

de aanbevelingen worden systematisch opgevolgd.

De voornaamste risico’s
Hieronder volgt een uiteenzetting van de voornaamste stra-

tegische, operationele, financiële en wet- en regelgeving 

risico’s, waarmee de PLUS Groep te maken heeft. De ge-

troffen risicomaatregelen zijn gericht op het verminderen 

en beheersen van de risico’s waardoor de ondernemings-

doelstellingen worden gehaald. In aanvulling hierop sluit de 

PLUS Groep verzekeringen af voor de gebruikelijke risico’s, 

waardoor de hiermee gepaard gaande financiële gevolgen 

zo veel mogelijk worden beperkt.

Concurrentie 
De foodretail markt kenmerkt zich door een sterke concur-

rentie, waarbij er sprake is van een aanhoudende neer-

waartse druk op de consumentenprijzen. Binnen de detail-

handel vertaalt zich dit in een neerwaartse druk op de 

marges en resultaten. Dit wordt onder meer opgevangen 

door ons verdienmodel, schaalvergroting en efficiencyver-

beteringen. Vanuit de coöperatieve gedachte van de PLUS 

Groep is het beleid gericht op de continuïteit en onder-

steuning van de aangesloten ondernemers als ook op het 

streven naar een goede financiële positie.

ICT en informatiebeveiliging
De primaire bedrijfsprocessen van de PLUS 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 direct impact op het uitvoeren 

van onze bedrijfsactiviteiten. Daarnaast kan het verliezen 

van bedrijfsgegevens leiden tot reputatieschade. Om deze 

risico’s te beheersen zijn al onze ICT-systemen dubbel uit-

gevoerd 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. 

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 PLUS Groep. De PLUS Groep voldoet ten aanzien van de 

voedselveiligheid aan alle wettelijk gestelde eisen voor de 

traceerbaarheid van producten en de voorziening van pro-

ductinformatie. Dit onderwerp krijgt doorlopend aandacht, 

zowel in de distributiecentra als in de winkels (onder meer 

als onderdeel van het kwaliteitsprogramma IMPULS). 
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Investeringsrisico’s
De risico’s ten aanzien van investeringen op het gebied van 

vestigingspunten en vastgoed dienen goed te worden af-

gewogen. PLUS voert gedegen analyses uit ten aanzien van 

de vestigingspunten en vastgoed en heeft hiervoor plannen 

voor de toekomst opgesteld. Er is een centrale multidiscipli-

naire investeringscommissie aangesteld die vooraf alle 

belangrijke voorstellen voor investeringen toetst ter beper-

king en beheersing van de risico’s.

Kredietrisico
Het kredietrisico dat de PLUS Groep loopt, is nauw verbon-

den met de financiële positie van de bij haar aangesloten 

ondernemers. Het kredietrisico beperkt zich niet alleen tot 

de openstaande handelsvorderingen, maar omvat ook de 

financiering van de aangesloten ondernemers.

Daarnaast staat de PLUS Groep veelal borg voor door banken 

aan ondernemers verstrekte financieringen. Hiertoe beschikt 

de PLUS Groep over overkoepelende arrangementen met 

een tweetal banken. Tegenover de aan de bank te ver-

strekken zekerheden - veelal in de vorm van borgstellingen 

- staan door de ondernemers te verstrekken zekerheden 

aan de PLUS Groep. Het totale kredietrisico 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 2014 verder 

ontwikkeld en geïntensiveerd. Ook worden de rentabiliteit 

en levensvatbaarheid van de winkels continu beoordeeld. 

In voorkomende gevallen worden onrendabele vestigings-

punten afgestoten.

Liquiditeitsrisico
Door een continue monitoring van de toekomstige kredietbe-

hoeften in relatie tot beschikbare kredietfaciliteiten, wordt 

bewaakt dat er steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar 

zijn, zodat de PLUS Groep te allen tijde aan haar financiële 

verplichtingen kan voldoen. Doordat de PLUS 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.
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Financiële gang van zaken

Belangrijkste financiële ontwikkelingen 2014
De stijging van de consumentenomzet van 3,1% (2,3% hoger dan de marktgroei) leidde tot een stijging van 2,9% van de 

netto omzet van de PLUS Groep. Deze stijging, betere inkoopcondities en verdergaande efficiencyverbetering in de logistiek 

 leidden tot een stijging van de operationele EBITDA. De stijging werd gedeeltelijk gecompenseerd door eenmalige  

kosten van een aantal belangrijke programma’s op het gebied van ICT en e-commerce. Per saldo steeg de operationele 

EBITDA met € 4,1 miljoen naar € 82,4 miljoen, een stijging van 5,3%. Door deze stijging, lagere amortisatielasten en het 

effect van lagere financiële lasten steeg het operationeel resultaat met € 5,9 miljoen tot € 56,2 miljoen. Van het operatio-

nele resultaat werd € 48,9 miljoen doorgegeven aan de ondernemers in de vorm van bijzondere uitkeringen en afname-

bonussen, dit is € 4,8 miljoen meer dan in 2013. Over 2014 wordt, evenals over 2013, naast de reguliere afnamebonus 

van 2,0% een extra afnamebonus van 0,5% uitgekeerd. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 

bedraagt € 7,3 miljoen, een stijging van € 1,1 miljoen ten opzichte van 2013. Het aandeel in het resultaat van SPAR daalde 

in 2014 met € 2,7 miljoen, dit vooral door eenmalige lasten die samenhangen met de aangekondigde sluiting van haar 

distributiecentrum in Alkmaar. Hierdoor daalde de nettowinst uiteindelijk met € 1,6 miljoen naar € 5,7 miljoen.

Operationeel resultaat

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

( bedragen x € 1 mln )

2014 2013 Toename in %

consumentenomzet 2.050,1 1.988,2 3,1

netto-omzet PLUS Groep  1.595,2 1.549,9 2,9

bruto-omzetresultaat  167,3  161,2 3,8

kosten (excl. afschrijvingen) -84,9  - 82,9 2,4

operationele EBITDA (vóór bonussen en bijzondere uitkeringen leden) 82,4 78,3 5,3

afschrijvingen materiële vaste activa -11,4  -10,9 4,0

EBITA (vóór bonussen en bijzondere uitkeringen leden)   71,0  67,4 5,2

amortisatie immateriële vaste activa  -15,3  -16,2 -5,6

bedrijfsresultaat (vóór bonussen en bijzondere uitkeringen leden)    55,7 51,2 8,9

financiële baten en lasten  0,5   -0,9 

Operationeel resultaat  56,2   50,3 11,6
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De autonome omzetgroei kwam over 2014 uit op 3,0%. De marktgroei (volgens ACV Nielsen) is uitgekomen op 0,8%. 

De groei van de PLUS omzet betreft vooral groei in volume en ligt fors boven de markgroei. De ombouw van winkels naar 

PLUS Briljant en succesvolle campagnes zijn belangrijke factoren voor deze omzetgroei.

Het aantal PLUS supermarkten steeg van 254 eind 2013 tot 255 eind 2014. Er werden in 2014 drie nieuwe PLUS supermarkten 

geopend in IJzendijke, Bennekom en Blerick. Hiertegenover staat de sluiting van twee onrendabele winkels. Het marktaandeel 

steeg met 0,1% van 5,8% ultimo 2013 tot 5,9% ultimo 2014.

Netto-omzet PLUS Groep
De netto-omzet steeg met 2,9% van € 1.549,9 miljoen over 2013 tot € 1.595,2 miljoen over 2014. De gewijzigde structuur 

van de heffing van omzetbelasting op rookwaren in 2013 werkte door in 2014 en leidde tot een omzetdaling van circa  

€10 miljoen. Zonder dit effect is sprake van een omzetstijging van 3,6%. 

Bruto-omzetresultaat
Het bruto-omzetresultaat steeg met € 6,1 miljoen tot € 167,3 miljoen. In procenten van de omzet komt het bruto-omzet-

resultaat uit op 10,5% tegenover 10,4% over 2013.

In 2014 werden belangrijke besparingen gerealiseerd in de kosten van de logistieke verwerking van versproducten en in de 

kosten van het transport van producten naar de winkel. Daarnaast is sprake van verbetering van condities bij leveranciers. 

Kosten
De kosten, exclusief afschrijvingen, stegen in 2014 met € 2,0 miljoen van € 82,9 miljoen in 2013 tot € 84,9 miljoen in 2014. Deze 

kostenstijging wordt met name veroorzaakt door de uitvoering van enkele grote programma’s op het gebied van onder meer 

e-commerce en ICT. De intensivering van campagnes leidde tot hogere marketingkosten.

Afschrijvingen materiële vaste activa
De afschrijvingen van materiële vaste activa stegen met € 0,5 miljoen tot € 11,4 miljoen vooral door hogere afwaarderingen van 

vestigingspunten in ontwikkeling.

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

met € 0,9 miljoen tot € 15,3 miljoen. De amortisatielasten daalden door lagere afwaardering van leveringsrechten met € 1,9 

miljoen. De amortisatielasten stegen door investeringen in 2013 en 2014 in software en leveringsrechten met € 1,0 miljoen.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten kwamen in 2014 uit op een netto bate van € 0,5 miljoen tegenover een netto last van € 0,9 miljoen 

over 2013. Deze verbetering houdt vooral verband met lagere getroffen voorzieningen op aan ondernemers verstrekte leningen 

ter financiering van hun winkels.
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Consumentenomzet PLUS
De consumentenomzet bedroeg over 2014 € 2.050,1 miljoen tegenover € 1.988,2 miljoen over 2013, een stijging van 3,1%.
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Nettowinst
Een overzicht van de ontwikkeling van de nettowinst is als volgt:

Afnamebonussen
De directie van PLUS Retail stelt voor om over 2014 - evenals over voorgaande jaren - aan de PLUS ondernemers een 

afnamebonus van 2,0% van de goederenomzet uit te keren. Daarnaast wordt voorgesteld om over 2014 - evenals in 2013 - 

een extra afnamebonus van 0,5% uit te keren. Aan de extra uitkering over 2014 is de voorwaarde verbonden dat de winkel 

moet zijn omgebouwd naar PLUS Briljant dan wel dat dit in 2015 zal plaatsvinden.

Bijzondere uitkeringen leden
In 2014 werd voor een bedrag van € 14,9 miljoen aan extra marge doorgegeven aan de detailhandel tegenover € 11,8 

miljoen in 2013. 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, nagenoeg gelijk zijn aan de over 2013 behaalde 

brutowinstmarges.

Totale uitkeringen aan ondernemers
De voorgestelde afnamebonussen en bijzondere uitkeringen aan de ondernemers komen over 2014 in totaal uit op  

€ 48,9 miljoen tegenover € 44,1 miljoen over 2013. In procenten van het operationeel resultaat is dit 87,0 %.

30

(bedragen x € 1 mln)

2014 2013 Toename in %

operationeel resultaat 56,2 50,3  11,6

reguliere afnamebonus (2,0%) 27,1 25,6 5,9

extra afnamebonus (0,5%) 6,9 6,7 3,0

bijzondere uitkeringen leden 14,9 11,8 26,3

 48,9  44,1 10,9

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  7,3  6,2 17,9

belastingen  -1,9  -1,9 2,7

resultaat deelneming  0,3  3,0 -91,4

Nettowinst  5,7  7,3 -22,9
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Operationeel resultaat en uitkeringen ondernemers
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Belastingen
De belastingdruk komt over 2014 uit op 25,3% tegenover 30,6% over 2013. De belastingdruk komt boven het nominale tarief 

voor de vennootschapsbelasting van 25% uit vooral door de fiscaal niet aftrekbare afschrijving van goodwill.

Resultaat deelnemingen
Het 45% aandeel in het niet geconsolideerde resultaat van SPAR bedraagt in 2014 € 0,3 miljoen, in 2013 was dit € 3,0 miljoen. 

Door SPAR werd over 2014 een omzet gerealiseerd van € 453,0 miljoen, een lichte daling ten opzichte van 2013 vooral door 

de tegenvallende zomer van 2014. Dit leidde tot een daling van het resultaat. Daarnaast werd in 2014 besloten tot de sluiting 

van het distributiecentrum in Alkmaar. De activiteiten van dit distributiecentrum worden begin 2016 geïntegreerd met het 

in 2013 in gebruik genomen nieuwe distributiecentrum in Waalwijk. De sluitingskosten van het distributiecentrum Alkmaar 

bedragen circa € 3,9 miljoen en zijn ten laste van het resultaat over 2014 gebracht. Door SPAR werd in 2014 aan de PLUS 

Groep een dividend over 2013 uitgekeerd van € 3,8 miljoen.
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Kasstromen en financiering
Een verkort overzicht van de kasstromen is als volgt:

32 33

(bedragen x € 1 mln)

2014 2013 mutatie

operationele EBITDA 82,4 78,3 4,1

afnamebonussen en bijzondere uitkeringen aan ondernemers -48,9 -44,1 -4,8

overige operationale kasstromen 3,4 -24,7 28,1

kasstroom uit operationele activiteiten 36,9 9,5 27,4

kasstroom uit investeringsactiviteiten -56,0 -40,1 -15,9

kasstroom uit financieringsactiviteiten 18,1 2,6 15,5

Saldo kasstromen -1,0 -28,0 27,0

Kasstroom uit operationele activiteiten
De kasstroom uit operationele activiteiten is gestegen met € 27,3 miljoen tot € 36,9 miljoen. Dit vooral door de onder de 

overige operationele kasstromen opgenomen verbetering van het werkkapitaal. De verlenging van de krediettermijn aan de 

ondernemers met één week leidde tot een stijging van de handelsdebiteuren met ca. € 30,0 miljoen. Hiervan werd een 

bedrag van € 9,2 miljoen niet uitgekeerd, maar aangewend voor de vorming van een Briljantfonds. Daarnaast verbeterde het 

werkkapitaal vooral door hoger leverancierskrediet. Naast de verbetering van het werkkapitaal leidde de hogere operatio-

nele EBITDA in 2014 van € 4,1 miljoen tot een hogere operationele kasstroom. Hiertegenover staan hogere afnamebonus-

sen en bijzondere uitkeringen aan ondernemers van € 4,8 miljoen. 

De ontwikkeling van het werkkapitaal is als volgt:
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Kasstroom uit investeringsactiviteiten
De investeringsactiviteiten bedroegen in 2014 per saldo € 56,0 miljoen tegenover € 40,1 miljoen over 2013. In immateriële 

vaste activa werd in 2014 € 26,6 miljoen geïnvesteerd. Deze investeringen hebben voor € 19,5 miljoen betrekking op 

de verwerving en het behoud van vestigingspunten en winkelgoodwill en voor € 7,1 miljoen op software. In materiële vaste 

activa werd in 2014 per saldo een bedrag van € 14,9 miljoen geïnvesteerd. Dit heeft met name betrekking op de ontwikkeling 

van nieuwe vestigingspunten en de aankoop van winkelpanden. 

De financiële vaste activa (exclusief deelnemingen) stegen in 2014 met € 14,5 miljoen. In 2014 werd voor een bedrag van 

€ 24,0 miljoen aan leningen verstrekt aan ondernemers. Dit vooral ter financiering van de ombouw van hun winkels naar PLUS 

Briljant. Tegenover de verstrekte leningen staat een bedrag van € 15,9 miljoen aan aflossingen op in het verleden verstrekte 

leningen. Naast verstrekte leningen stegen de financiële vaste activa door de verhoging in 2014 van het ledenkapitaal van de 

Coöperatieve Inkoopvereniging Superunie B.A. met € 6,5 miljoen.

Het overzicht van de investeringsactiviteiten is als volgt:
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Kasstroom uit financieringsactiviteiten
De kasstroom uit financieringsactiviteiten van per saldo € 18,1 miljoen betreft voor een bedrag van € 15,0 miljoen opgeno-

men langlopend bankkrediet. Dit krediet is opgenomen in de vorm van een revolverende lening. De lening is vooral bedoeld 

ter (gedeeltelijke) financiering van de investeringsactiviteiten en zal in de komende jaren worden verlengd. Daarnaast werden 

in 2014 bij PLUS Groep aangehouden waarborgsommen door ondernemers opgebouwd tot een bedrag van € 3,1 miljoen. 

Naast het langlopende bankkrediet van € 15,0 miljoen beschikt de PLUS Groep over liquide middelen van € 11,3 miljoen zodat 

de netto bankschuld ultimo 2014 € 3,7 miljoen bedraagt tegenover een banktegoed van € 12,3 miljoen ultimo 2013.

De ontwikkeling van de netto bankstand is als volgt:
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Vooruitzichten 2015

De ambitie om in 2016 de beste servicesupermarkt van Nederland te zijn, staat nog stevig overeind. Met als volgende stap: 

de beste supermarkt van Nederland. In deze sterk concurrerende markt is dat geen sinecure. 

De ‘PLUS Briljant strategie’ wordt niet gewijzigd. PLUS Briljant blijft de belangrijkste motor achter de omzetgroei. De strategie 

wordt aangevuld met verdere innovatieve concepten binnen de formule, met e-commerce en een nog scherper prijsbeleid. 

Het daarbij behorende omzet en margebeleid wordt eveneens voortgezet. De lat voor kwaliteit en service ligt in 2015 opnieuw 

zeer hoog. Ook worden er nieuwe stappen gezet voor de verbetering van de prijsperceptie bij de consument. 

Bovenop de basis van PLUS Briljant krijgen de individuele ondernemers ook volgend jaar voldoende middelen aangereikt om 

lokaal accenten te leggen op bijvoorbeeld prijs, promoties en/of assortiment. Dat is de kracht van de PLUS Groep. De formule 

blijft de basis, maar iedere ondernemer heeft de ruimte die hij/zij in de lokale markt nodig heeft om zich te kunnen onder-

scheiden. Dat onderscheidend vermogen vormt de beste garantie om als PLUS formule in de toekomst verder te groeien in 

omzet, marktaandeel en rendement. 

Utrecht, 19 februari 2015

De directie

Drs. J.G.B. (Jan) Brouwer, algemeen directeur

Drs. M.C.G. (Marcello) Iacono RA, financieel directeur
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Service boven alles
Dennis Gubbels heeft lang moeten zoeken naar een nieuwe locatie in 

Druten, maar nu staat er ook wat. In een gerenoveerd verzamelpand huist 

sinds oktober 2014 zijn PLUS Briljant winkel. Een groot succes. Zelfs voor de 

doorgewinterde supermarktondernemer die al 25 jaar in het vak zit, zijn de 

reacties van de klanten ongekend enthousiast.

“Zeven jaar geleden ben ik als ondernemer begonnen bij 

PLUS. In eerste instantie op de oude locatie in Druten, maar 

wel direct met het idee om de winkel uit te breiden. De 

oude winkel was te klein om het volledige PLUS assortiment 

te voeren. Ik zag voldoende groeipotentieel, ondanks de 

grote lokale concurrentie van andere formules en speciaal- 

zaken. Dit lukte echter niet op de plek waar we zaten, daarom 

ben ik rond gaan kijken naar een nieuwe locatie.”

Lang wachten beloond
“Het heeft lang geduurd, maar ik ben heel trots op het 

resultaat. Pas toen er een grote winkelruil hier op gang 

kwam in Druten, ontstonden er mogelijkheden. De nieuwe 

winkel is heel goed van start gegaan. Meteen al de eerste 

weken draaiden we meer omzet dan begroot. Nu is het van 

belang om dat vast te houden. Ik verwacht wel dat dit 

lukt. In de vorige winkel konden klanten niet voor alles bij 

ons terecht. De uitgebreide weekendboodschappen deden 

ze vaak elders. Nu kunnen we wel alles bieden, inclusief de 

luxere producten. Zo verwachten we een hogere omzet te 

genereren.”

“De reacties op de nieuwe winkel zijn ongekend. Dat had 

ik nooit verwacht, terwijl ik toch al een hele tijd meedraai. 

Klanten komen nog steeds speciaal naar mij toe om me een 

hand te geven en te feliciteren. Ze zijn echt enthousiast. Zelf 

vind ik het ook heel mooi geworden. Er heerst, mede door 

het kleurgebruik, een warme sfeer.”

Lokale ingrediënten
“In de persoonlijke band die we met veel klanten hebben, 

ligt onze kracht hier in Druten. Met een goede service en 

klantvriendelijkheid kunnen we ons het beste onderschei-

den. Laatst viel er een krat bier bij een klant van een wa-

gentje af, toen hij naar zijn auto liep. Ik zag het gebeuren 

en heb meteen een medewerker naar buiten gestuurd met 

een nieuwe krat. Gratis. Bovendien hebben wij de rotzooi 

opgeruimd. Die klant stond perplex, hij wist niet wat hem 

overkwam.”

“Onze ambachtelijke slagerij hebben we meegenomen 

vanuit de oude winkel en is lokaal een grote trekker. Dat 

zien we op een positieve manier terug in de omzet. Verder 

hebben we honing van de imker uit het dorp, aardbeien 

rechtstreeks van het land en verkopen we in de weekenden 

bijvoorbeeld ook verse sushi. Kortom, genoeg ingrediënten 

om van de nieuwe winkel een succes te maken en verder 

te groeien.”

"In de persoonlijke 
band met de klanten 
ligt onze kracht"



Erik de Witt,  
ondernemer  
PLUS Nico  
de Witt
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Lokaal en verant-
woord ondernemen
Erik de Witt heeft in recordtijd zijn PLUS Nico de Witt in Apeldoorn 

omgebouwd naar PLUS Briljant. Zijn klanten zijn heel enthousiast  

over de nieuwe versafdelingen en de vele lekkere extra producten.  

Waar vind je in een supermarkt nu nog vers gebrande pinda’s? 

“Als klein jongetje ging ik al met mijn vader mee in de auto om 

de bestellingen weg te brengen. Ik ben opgegroeid tussen 

de levensmiddelen. Na het overlijden van mijn vader, heeft 

mijn broer de winkel van mijn vader overgenomen. Vanuit 

die thuisbasis ben ik voor mijzelf begonnen in Apeldoorn. 

Daar run ik nu alweer jaren als zelfstandig ondernemer mijn 

winkel.”

De kracht van PLUS Briljant
“Dit voorjaar hebben we in onze winkel met succes omge-

bouwd naar PLUS Briljant. De winkel is maar twee weken 

dicht geweest. We hebben dag en nacht gewerkt om de 

oude winkel helemaal te strippen en daarna weer op te 

bouwen volgens het nieuwe formuleconcept. Daarbij zijn 

we geen klanten kwijtgeraakt, terwijl we maar 800 meter 

verwijderd zitten van een groot winkelcentrum met een 

Albert Heijn en de Dekamarkt. Dat zegt wat over de kracht 

van PLUS Briljant.”

“Voor ons betekent de ombouw vooral een grote ver-

schuiving naar de versgroepen. De beleving is sterk verbe-

terd in de vernieuwde winkel. Ik heb alleen maar positieve 

en enthousiaste reacties gehoord van klanten over de vers-

afdelingen, de mooie kleuren in de winkel en de veranderde 

presentatie van ons assortiment. In de winkel vind je nu meer 

producten met een hoog ‘lekker gehalte’. Daarmee voorzien 

we in een groeiende behoefte.”

“De omschakeling naar PLUS Briljant heeft ons een flinke 

omzetstijging opgeleverd. De omzet is sinds de heropening 

van de winkel met 10 procent toegenomen. En dat ondanks 

de verplichte zondagsluiting, die de gemeente een aantal 

supermarkten dit jaar heeft opgelegd. Als we op zondag nog 

open zouden zijn was die stijging nog hoger uitgevallen. De 

groei zien we zowel terug in het aantal klanten, bestedingen 

als in de marge.”

Aandacht voor de buurt en onze klanten
We hebben in de winkel ook zelfscanning ingevoerd. 

Inmiddels maakt zo’n 40 procent van de klanten er gebruik 

van en het enthousiasme is groot. PLUS heeft hierbij ge-

kozen voor een fysiek bemand afrekenpunt, zodat we de 

klant toch nog even spreken en zij haar zegeltjes kan krijgen. 

Dat is voor ons heel belangrijk, want wij moeten het vooral 

hebben van een goede binding met de buurt en de klanten. 

Zo sponsoren we lokale sportclubs en organiseren leuke 

spaaracties. Die leveren gegarandeerd meer omzet op. In 

het weekend branden wij bijvoorbeeld zelf pinda’s. Dat deden 

we vroeger thuis ook al in de winkel.”

“We hebben bewust gekozen voor CO2-koeling. Dat is niet 

alleen een zuiniger gas, maar het is ook veel beter voor het 

milieu. Zo zijn we aan alle kanten bezig om ons te onder-

scheiden van de concurrentie en te blijven groeien.”

"Forse omzetstijging 
ondanks zondagsluiting."



Geert Benders, 
Ondernemer PLUS 
Benders en PLUS
Benders Blerick
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Grote waardering voor 
onze lokale producten
Venlo heeft sinds augustus 2014 niet één, maar twee PLUS supermarkten. 

Geert Benders heeft aan de andere kant van de Maas, in de wijk Blerick, 

een tweede winkel geopend. De omzet in de eerste maanden is ruim 

boven verwachting en de reacties van klanten zijn heel enthousiast.  

En belangrijker: de omzet in de nieuwe vestiging is niet ten koste gegaan 

van de bestaande winkel. 

“Als ondernemer heb ik altijd het idee gehad om al mijn 

energie en tijd in één winkel te steken en daar een succes 

van te maken. Er waren uiteindelijk drie redenen om toch 

een tweede vestiging te openen. De belangrijkste was dat 

ik op de bestaande locatie in Venlo fysiek niet verder kon 

groeien en daardoor qua omzet ook niet. Ook wilde ik 

mijn mensen graag de mogelijkheid bieden om zich verder 

te ontwikkelen. Ik heb een heel trouw team, waarvan de 

meesten hier al jaren werken. Doorslaggevend was dat we 

na twintig jaar een hele goede naamsbekendheid hebben 

opgebouwd in Venlo. Het werd tijd om die te verzilveren.”

“De voormalige SPAR die ik vier jaar geleden in Blerick heb 

overgenomen is in 2013 tegen de grond gegaan en er is 

een nieuw pand voor teruggekomen. Vanaf dag één loopt 

de PLUS Briljant winkel in Blerick boven verwachting. Ik 

ben oprecht positief verrast. We ontvangen meer klanten 

dan verwacht. Wel liggen de bestedingen nog wat lager 

dan voorzien. Daar zie ik nog veel groeikansen. Mooi is 

dat we in onze eerste winkel niets merken van de opening 

van de tweede vestiging. Ik had wel verwacht omzet en 

klanten aan Blerick te verliezen.”

Podium voor helden uit Venlo
“Onze nieuwe vestiging is een mooie eigentijdse winkel 

geworden. PLUS Briljant en ons team zijn de sleutels voor 

het succes. We onderscheiden ons van de concurrentie 

door veel lokale producten af te nemen van de zogenaamde 

‘helden uit het Venlose’. We kopen rechtstreeks in van 

telers en tuinders, maar ook van de poelier, de banket-

bakker en de bloemenman. Dat wordt erg gewaardeerd. 

Klanten komen daarvoor ook al jaren naar onze eerste 

PLUS Benders.”

“Wij zijn verder nauw betrokken bij het buurt- en verenigings-

leven. Daarin trekken wij gezamenlijk op met verschillende 

organisaties om inhoud te geven aan het sponsorschap. Zo 

organiseren we bijvoorbeeld jaarlijks rond carnaval een feest 

in een tent met lokale bandjes en een tap. De opbrengst is 

dan voor de carnavalsvereniging.”

“De kracht van PLUS ligt, denk ik, vooral in de individuele 

ondernemers die door hun lokale netwerk van hun PLUS 

supermarkt(en) onderscheidende winkels weten te maken. 

Zelf ben ik er trots op dat het is gelukt een nieuwe winkel 

in deze concurrerende markt te zetten die meteen wordt 

herkend als ‘een echte Benders’.”

" Het werd tijd om onze 
goede naamsbekendheid 
te verzilveren."
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Verslag van 
de raad van 
commissarissen

Verslag van de raad 
van commissarissen

Verslagjaar 2014
Afgelopen jaar is PLUS door de omzetgrens van twee miljard 

euro heengegaan, een mooie mijlpaal. Nu gaat het er om 

de omzetstijging verder te verstevigen. Het consumenten-

vertrouwen is in 2014 voorzichtig teruggekeerd en naar 

verwachting zal het in 2015 verder herstellen. Dat neemt 

niet weg dat het gevecht om de consument in 2014 on-

verkort is doorgegaan. De scherpte in concurrentie neemt 

alleen maar toe. Hierdoor zijn de marges in de hele sector 

verder onder druk komen te staan. De markt is echter meer 

dan een prijzenslag. Met de huidige mogelijkheden en in-

strumenten moet PLUS de huidige positie verder versterken, 

waarbij innovatie in relatie met de klanten een mooie uitda-

ging is. In 2014 zijn er verschillende nieuwe ontwikkelingen 

en initiatieven ontplooid. PLUS bouwt daar elke dag aan 

door. De ombouw van de winkels naar PLUS Briljant gaat in-

tussen gestaag door. Deze vernieuwing maakt lokale super-

markten alleen maar sterker en daarmee de hele organisatie. 

Ook op het gebied van e-commerce zijn het afgelopen jaar 

stappen gezet. Bij e-commerce hoort een goed verdienmodel. 

Dat is noodzakelijk om het tot een succes te maken. De ge-

hele retail sector is lerend onderweg. Het is niet gemakke-

lijk rondom voeding een gedegen e-commerce systeem te 

ontwikkelen. Je wilt geen risico lopen op beschadiging van 

je positie. Zorgvuldigheid moet voorop staan. E-commerce 

moet daarnaast niet leiden tot het verbreken van het con-

tact met de klant.

Bestuurlijke vernieuwing 
De nieuwe structuur van de raad van commissarissen is on-

derdeel van de bestuurlijke vernieuwing die in 2014 is door-

gevoerd. In de huidige raad van commissarissen is een goede 

mix van specifieke kennis en ervaring vertegenwoordigd, 

waarbinnen de knowhow en de kennis van het lokaal onder-

nemerschap belangrijk is. 

De directie van PLUS Holding B.V. legt dit jaarverslag 2014 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  

Ernst & Young Accountants LLP. De inhoud van het verslag en de jaar- 

rekening, de beraadslagingen daarover binnen de raad van commissarissen  

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 

vast te stellen, 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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De nieuwe bestuursstructuur heeft afgelopen jaar bijge-

dragen aan een goede relatie tussen alle gremia. Door de 

bredere samenstelling voelen alle stakeholders zich goed 

vertegenwoordigd binnen de raad van commissarissen. 

Ook de verbinding met de coöperatieve kant van de organi-

satie is sterker geworden.

Directie, medewerkers en organisatie
Op 1 januari 2014 is Jan Brouwer in dienst getreden als 

algemeen directeur. We kijken terug op een vruchtbaar 

eerste jaar met de gehele statutaire directie, die naast Jan 

Brouwer uit financieel directeur Marcello Iacono bestaat. 

We hebben er alle vertrouwen in dat deze goede zakelijke 

relatie zich in 2015 verder voortzet.

Activiteiten van de raad van commissarissen
In 2014 is de raad van commissarissen in het kader van de 

bestuurlijke vernieuwing opnieuw samengesteld. 

De commissarissen Hans de Boer, Rob ter Haar, Klaas van den 

Doel, Ernst Koot en Eric Werger hebben afscheid genomen. 

De raad heeft uit zijn midden Kees Wantenaar als voorzitter 

benoemd. De nieuwe externe commissarissen hebben een 

introductieprogramma gevolgd, dat onder meer bestond uit 

werkbezoeken aan de winkels en distributiecentra en het  

bijwonen van twee formulebijeenkomsten

 

In het verslagjaar vergaderde de raad van commissarissen 

zes keer. De remuneratiecommissie is afgelopen jaar drie 

keer bijeen geweest.

De raad van commissarissen heeft een keer overlegd met een 

externe accountant, waarvan een deel buiten aanwezigheid 

van het management. 

In 2014 heeft de raad van commissarissen een audit com-

missie aangesteld. In deze audit commissie nemen drie 

commissarissen zitting. De commissie is afgelopen jaar vijf 

keer bij elkaar geweest. Bij de vergaderingen sluiten aan 

de financieel directeur, de manager Group Control en de 

manager Internal Audit van PLUS. De nieuwe audit commis-

sie is een belangrijke stap op het gebied van de governance. 

Vanuit de audit commissie worden onderwerpen uitgediept 

en voorbereid voor de raad van commissarissen, waar voor-

heen audit-gerelateerde onderwerpen alleen plenair binnen 

de raad van commissarissen werden behandeld. 

De audit commissie heeft een keer overlegd met de externe 

accountant.

Persoonlijke noot van de voorzitter
Sinds maart 2014 ben ik voorzitter van de raad van com-

missarissen van PLUS Groep. Het kleine jaar dat ik nu actief 

ben binnen de raad van commissarissen heb ik ervaren als 

boeiend. PLUS is een mooie coöperatieve onderneming. 

Mijn loopbaan heeft zich grotendeels afgespeeld binnen de 

coöperatieve context, wat mijn commissariaat extra waar-

devol maakt en herkenning oproept. 

Als nieuwe voorzitter ben ik onder de indruk van de pro-

fessionaliteit waarmee binnen PLUS wordt gewerkt. Dat is 

een hele kunst binnen de hectiek van de markt, de markt 

wacht niet. Het is belangrijk deze scherpte ook in de toe-

komst vast te houden. Daarbij is constante zorg en aandacht 

voor de toegevoegde waarde van het lokale ondernemer-

schap van groot belang. 

Utrecht, 19 februari 2015

C.H. (Kees) Wantenaar
Voorzitter raad van commissarissen

Samenstelling
Raad van commissarissen

C.H. (Kees) Wantenaar, voorzitter
R. (Rob) Benjamens
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
mr. drs. P.H.J.M. (Pascal) Visée RA

Audit commissie

mr. drs. P.H.J.M. (Pascal) Visée RA, voorzitter
drs. A.E. (Alfred) Koehoorn MBA
G. (Gert) Smit

Remuneratie- en selectiecommissie

drs. A.E. (Alfred) Koehoorn MBA, voorzitter
bc. C.W. (Cornelis) Trommel
C.H. (Kees) Wantenaar
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7 Verslag 2014  
Ondernemerscoöperatie 
De Sperwer U.A. 

Verslag van  
het hoofdbestuur
Aan de leden van de Ondernemerscoöperatie 
De Sperwer U.A.
Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2014 aan van de Onderne-

merscoöperatie De Sperwer U.A., dat is opgesteld door het 

hoofdbestuur en waarin de jaarrekening over 2014 is opge-

nomen. De jaarrekening is gecontroleerd door Ernst & Young 

Accountants LLP. De goedkeurende verklaring van de accoun-

tant is opgenomen in het vervolg van dit verslag. We stellen 

u voor de jaarrekening, inclusief het daarin opgenomen voor-

stel tot winstbestemming, vast te stellen en het hoofdbe-

stuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

 

Mooie omzetgroei
Voor de coöperatie was 2014 een enerverend jaar met 

uitdagende marktomstandigheden. PLUS heeft het echter 

weten te presteren om een goede omzet te behalen, mede 

door de inzet van agressieve prijscampagnes. We zijn zelfs 

door de 2 miljard euro consumentenomzet heengegaan. 

Dat is een prestatie om trots op te zijn. We mogen dan 

ook concluderen dat we onder deze omstandigheden 

zeer tevreden mogen zijn. Door de hoge actieaandelen en  

margeontwikkeling zijn alle ogen gericht op ons verdien-

model. Het verdienmodel houdt in 2015 de aandacht van 

het hoofdbestuur. In de hele branche staan de prijzen onder 

druk. We moeten daarom scherp zijn op onze prijsperceptie, 

maar tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat we ons niet 

laten verleiden om alleen maar naar het prijswapen te grijpen. 

Focus op kwaliteit blijft cruciaal. Aan de bovenkant van de 

markt heeft PLUS in 2014 toegevoegde waarde kunnen  

leveren met het Fairtrade en biologische assortiment. 

Ook met loyaliteitsacties en een toegenomen aanbod 

van lokale producten hebben de PLUS ondernemers zich 

kunnen onderscheiden van de concurrentie. Dit blijft belangrijk.

PLUS Supermarkt van het Jaar 2014
Voor het eerst in de geschiedenis van de verkiezing Super-

markt van het Jaar, is zowel de prijs voor beste supermarkt 

als de prijs voor beste buurtsupermarkt door één organisatie 

in de wacht gesleept. PLUS André en Joyce van Reijen werd 

Supermarkt van het Jaar en PLUS Peter en Antoinette de Wit 

uit Nieuwstadt werd Buurtsupermarkt van het Jaar. Een ge-

weldig succes! Naast dit succes sleepte Plus Amersfoort voor 

de zesde keer de Eko-Award in de wacht en domineerden 

PLUS supermarkten de top tien van de lijst met supermarkten 

met meeste biologische artikelen. PLUS werd voor de tiende 

keer wijnsupermarkt van het jaar en ook de afdeling logistiek 

droeg zijn steentje bij aan het duurzame karakter van PLUS. 

Voor het zesde jaar op rij is de logistieke keten efficiënter 

en daarmee milieuvriendelijker geworden. Als gevolg hiervan 

mag PLUS de Lean and Green Star voeren. Dit onderschei-

dend vermogen op basis van kwaliteit zal in 2015 en daarna 

moeten worden voortgezet om de ambitie van beste super-

markt van Nederland te kunnen verwezenlijken.

Stappen in e-commerce
Het is voor onze markt heel lastig om online toegevoegde 

waarde te leveren. De klant vindt het heel normaal om 

binnen twaalf uur haar online bestellingen thuis te krijgen, 

maar dat is voor supermarkten nog een hele toer. We staan 

nu dus voor de vraag hoe PLUS mee moet met de ontwikke- 

lingen op dit gebied, uiteraard in de combinatie met de 

fysieke winkel en een positieve bijdrage voor de individuele 

ondernemer. PLUS zal hierin dus andere uitgangspunten 

moeten hanteren dan de concurrentie, die meer op de 

groothandel zijn gericht. We zijn blij met de aandacht voor 

de ontwikkelingen, maar zullen de ontwikkelingen kritisch 

blijven volgen. We moeten elkaar blijven uitdagen goed na 

te denken over de toegevoegde waarde die online kan bieden 

voor onze eigen PLUS supermarkten.
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Bestuurlijke vernieuwing verfrissend
De bestuurlijke vernieuwing die per 1 januari 2014 is door-

gevoerd betekende voor alle gremia zoeken naar hun nieuwe 

rol. In de loop van het jaar hebben die rollen zich meer 

uitgekristalliseerd en is duidelijker geworden welke onder-

linge verwachtingen er zijn. In 2015 zal die rolvastheid naar 

verwachting verder groeien en de samenwerking een nog 

betere invulling krijgen. Het nieuwe bestuurlijke model is 

verfrissend, er kan nu duidelijker en slagvaardiger bestuurd 

worden. 

Activiteiten hoofdbestuur
Het hoofdbestuur heeft in het afgelopen jaar acht keer 

vergaderd. Daarnaast is regelmatig onderling telefonisch 

overleg geweest, veelal om snel te kunnen anticiperen op 

onverwachte ontwikkelingen. 

Verwachtingen voor 2015
De uitdaging voor het hoofdbestuur is in 2015 gericht op 

de totstandkoming van een nieuw, breed gedragen con-

ditiestelsel dat recht doet aan de inzet van de individuele 

ondernemer. Zo blijft de coöperatie aantrekkelijk voor zowel 

de huidige als ook de toekomstige PLUS ondernemers. Dit 

zal bijdragen aan een duurzame en gezonde toekomst voor 

PLUS en mogelijk maken de ambitie van beste supermarkt 

van Nederland waar te maken.

Het gaspedaal mag in 2015 dus nog wel wat verder inge-

trapt worden, om de ambitie van beste supermarkt van 

Nederland waar te maken. De signalen hiervoor staan op 

groen, we zijn goed op weg. Dat wordt bevestigd door de 

vijfde plek op de GfK-ranglijst, die PLUS sinds eind 2014 

inneemt. Eind 2015 staan we wat ons betreft op één en 

blijven we daar. Belangrijk daarbij is niet alleen dat er vaart 

wordt gemaakt met de ombouw van de winkels naar PLUS 

Briljant, maar ook dat we de formule tijdens de rit blijven 

ontwikkelen.

Het hoofdbestuur bedankt de directie, medewerkers en 

raad van commissarissen voor hun constructieve samen-

werking in het afgelopen jaar.

Utrecht, 19 februari 2015

Namens het hoofdbestuur,
K.C. (Krijn) Vermeulen
voorzitter hoofdbestuur
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Jaarrekening 2014
Ondernemerscoöperatie
De Sperwer U.A.

57

(bedragen x € 1.000)

Balans per 27 december 2014, na winstbestemming pag. 27 december 2014 28 december 2013

Financiële vaste activa

deelneming PLUS Holding B.V. 59 221.923 216.200

deelneming PLUS Retail B.V. 59 - 2

221.923 216.202

Vlottende activa

vorderingen 17 7

liquide middelen 425 416

442 423

Totaal activa 222.365 216.625

Eigen vermogen

wettelijke reserves 60 12.567 16.403

overige reserves 60 209.722 200.155

222.289 216.558

Langlopende schulden 60 60 62

Kortlopende schulden 16 5

Totaal passiva 222.365 216.625
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(bedragen x € 1.000)

Winst- en verliesrekening over 2014 pag. 2014 2013

Baten

contributie leden 60 60

management fee PLUS Holding B.V. 61 156 -

216 60

Lasten

bezoldigingskosten 156 -

overige kosten 44 1

rente participatiebewijzen leden 6 6

206 7

Resultaat voor belastingen 10 53

belastingen 2 10

resultaat na belastingen 8 43

resultaat deelnemingen 5.723 7.296

Nettowinst 5.731 7.339

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 PLUS Holding B.V. bevat, waarmee aan 

het wettelijke vereiste inzicht wordt voldaan.

Deelneming PLUS Retail B.V. nihil (2013: 2)
Ultimo 2013 betrof dit een deelneming van 1% in het kapitaal van PLUS Retail B.V., waarin in 2004 vijf prioriteitsaandelen zijn 

verkregen. In 2014 zijn deze aandelen ingetrokken.

Liquide middelen 425 (2013: 416)
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

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 27 december 

2014. Het boekjaar 2014 omvat 52 weken, evenals het boekjaar 2013.

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 PLUS Holding B.V. 221.923 (2013: 216.200)
Dit betreft een 100% dochtermaatschappij. De deelneming muteerde als volgt: 

2014 2013

Stand begin boekjaar 216.200  208.904

resultaat deelneming 5.723  7.296

Stand einde boekjaar 221.923  216.200
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Wettelijke reserves 12.567 (2013: 16.403)
Deze reserve is gevormd voor ingehouden winsten van direct of indirect gehouden deelnemingen waarvan de uitkering niet 

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

mingen. 

De reserve muteerde als volgt:

61

2014 2013

Stand begin boekjaar 62  62

af: inname participaties -2  - 

Stand einde boekjaar  60  62

2014 2013

Stand begin boekjaar 16.403  18.723 

af: overboeking naar overige reserves -4.095  -5.320

bij: volgens winstbestemming 259  3.000 

Stand einde boekjaar 12.567  16.403

2014 2013

Stand begin boekjaar 200.155  190.496 

bij: overboeking van wettelijke reserves 4.095  5.320 

bij: volgens winstbestemming 5.472  4.339 

Stand einde boekjaar 209.722  200.155

Overige reserves 209.722 (2013: 200.155)
De reserve muteerde als volgt:

Langlopende schulden 60 (2013: 62)
De langlopende schulden muteerden als volgt:

Als onderdeel van een juridische herstructurering van de PLUS Groep in 2004 zijn de preferente aandelen die door de onder-

nemers werden gehouden in het kapitaal van de PLUS 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 als-

dan plaats tegen de nominale waarde van de participaties. 

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

Management fee PLUS Holding B.V. 156 (2013: nihil)
Per 1 januari 2014 is de vernieuwde bestuurlijke structuur ingevoerd. Hierbij is een bezoldiging toegekend aan de leden van 

het hoofdbestuur, de clusterraad en de coördinatie teams. Deze bezoldigingen komen ten laste van de coöperatie. De coöpe-

ratie belast deze bezoldigingen in de vorm van een management fee door aan PLUS Holding B.V.

Bezoldigingskosten 156 (2013: nihil)
Hieronder zijn opgenomen:

Overige kosten 44 (2013: 1)
Hieronder zijn vooral de kosten van externe adviseurs opgenomen.

Utrecht, 19 februari 2015

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

2014 2013

bezoldiging hoofdbestuur 40  -

overige bezoldigingen 116  - 

156  -
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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.”

6362

2014 2013

toevoeging aan de wettelijke reserves 259  3.000 

toevoeging aan de overige reserves 5.472  4.339 

 5.731  7.339

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 2014 groot € 5.731 als volgt te bestemmen: 

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 2014 

van Ondernemerscoöperatie De Sperwer U.A. te Utrecht 

gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 

27 december 2014 en de winst-en-verliesrekening over 

2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een over-

zicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële ver-

slaggeving 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 werk-

zaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toe-

gepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten 

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

rieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

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

countant de interne beheersing in aanmerking die relevant 

is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het ge-

trouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van contro-

lewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. 

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een 

oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van 

de interne beheersing van de coöperatie. Een controle om-

vat tevens het evalueren van de geschiktheid van de ge-

bruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van 

de redelijkheid van de door het hoofdbestuur van de coö-

peratie gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van 

het algehele beeld van de jaarrekening. 

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

formatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing 

voor ons oordeel te bieden. 

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

van de grootte en samenstelling van het vermogen van On-

dernemerscoöperatie De Sperwer U.A. per 27 december 

2014 en van het resultaat over 2014 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, 19 februari 2015

Ernst & Young Accountants LLP
w.g. drs. O.E.D. Jonker RA
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8
Geconsolideerde 
jaarrekening 2014 
PLUS Holding B.V.

Geconsolideerde balans per 27 december 2014, na winstbestemming
(bedragen x € 1.000)

pag. 27 december 2014 28 december 2013

Activa

Vaste activa
immateriële vaste activa 75 92.426 78.910

materiële vaste activa 76  124.029  123.201

financiële vaste activa 77   67.740   56.290

284.195 258.401

Vlottende activa

voorraden 77  36.557  36.387

vorderingen 78  207.986  160.116

liquide middelen 78  11.342  12.305

 255.885  208.808 

Totaal activa  540.080  467.209

Passiva

groepsvermogen 78  221.923  216.200

voorzieningen 79 23.134 24.440

langlopende schulden 79 56.725 38.608

kortlopende schulden 80 238.298 187.961

Totaal passiva 540.080 467.209

Geconsolideerde  
jaarrekening 2014  
PLUS Holding B.V.  
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(bedragen x € 1.000)

pag. 2014 2013

Netto-omzet 83  1.595.151  1.549.939

kostprijs omzet 1.450.331 1.408.657

Bruto-omzetresultaat  144.820  141.282 

verkoopkosten 50.186 48.295

algemene beheerskosten 38.502 37.357

88.688 85.652

Bedrijfsresultaat voor amortisatie van immateriële vaste activa en bonussen 56.132 55.630

amortisatie immateriële vaste activa 84 15.271 16.178

Bedrijfsresultaat voor bonussen  40.861  39.452

financiële baten en lasten 85 463 -920

Resultaat voor bonussen en belastingen  41.324  38.532

bonussen  34.011  32.338

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  7.313  6.194

belastingen  -1.849  -1.898

resultaat deelneming 85  259  3.000

Nettowinst  5.723  7.296

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2014

(bedragen x € 1.000)

Overzicht van kasstromen van de groep over 2014

2014 2013

Kasstroom uit operationele activiteiten

nettowinst 5.723 7.296

af: resultaat deelnemingen -259 -3.129

5.464 4.167

afschrijvingen en waardeverminderingen   26.637   27.562

veranderingen in werkkapitaal: 

- voorraden  -170  -2.026

- vorderingen -47.870 -45.369

- kortlopende schulden, exclusief bankkrediet  50.337  23.392

 2.297  -24.003

mutaties in voorzieningen -1.306 -2.254

 991  -26.257

kasstroom uit bedrijfsoperaties   33.092   5.472

ontvangen dividend    3.780   4.050

kasstroom uit operationele activiteiten   36.872   9.522

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   

investeringen immateriële vaste activa  -29.905  -22.984

investeringen materiële vaste activa  -25.851  -14.908

desinvesteringen immateriële vaste activa 3.310 199

desinvesteringen materiële vaste activa  10.989  4.114

(des)investeringen in financiële vaste activa -14.495 -6.499

 -55.952  -40.078

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

langlopende schulden (per saldo) 18.117 2.549

Saldo kasstromen  -963  -28.007

liquide middelen begin boekjaar  12.305  40.312

liquide middelen einde boekjaar 11.342  12.305

Mutatie liquide middelen  -963  -28.007
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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 27 december 

2014. Het boekjaar 2014 omvat 52 weken, evenals het boekjaar 2013.

Aanpassingen vennootschapsstructuur
In 2014 zijn de vennootschappen Sperwer Holding B.V. en PLUS Holding B.V. met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 

samengevoegd via een juridische fusie. De juridische fusie heeft niet tot een vermogensmutatie geleid. Vervolgens heeft 

Sperwer Holding B.V. haar statutaire naam gewijzigd in PLUS Holding B.V. en treedt de groep naar buiten onder de naam 

PLUS Groep.

Consolidatie 
De consolidatie omvat de financiële gegevens van PLUS Holding B.V. en van die ondernemingen waarin door vennootschap 

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 geconso-

lideerde jaarrekening, die daarvan een onderdeel uitmaakt. 

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

•  PLUS Retail B.V., Utrecht (100%) 

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

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

•  Sperwer Assurantiën B.V., 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 PLUS Holding B.V. zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening 

is bij het opstellen van de vennootschappelijke winst- en verliesrekening gebruikgemaakt van de vrijstelling conform artikel 

2:402 BW.  

Grondslagen kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De betaalde koopsom (onder aftrek van verkregen geld-

middelen) van verworven deelnemingen wordt opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten. Ontvangen bedra-

gen 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 PLUS 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 trans-

acties in het normale handelsverkeer zijn deze niet steeds afzonderlijk vermeld. Ook worden deze transacties niet aangemerkt 

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 PLUS 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 veronderstel-

lingen 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. 

•   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 2014 is voor een bedrag van € 10,8 miljoen (2013: € 12,0 

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

•   In voorkomende gevallen worden met ondernemers afspraken gemaakt over de aankoop van hun winkel door de PLUS 

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

de winkelgoodwill. De waardering vindt plaats tegen kostprijs of lagere realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde van 

vooruitbetalingen op winkelgoodwill wordt gesteld op de verwachte toekomstige opbrengstwaarde bij verkoop van het 

filiaal aan een zelfstandig ondernemer en is gebaseerd op aannames en schattingen. Ultimo 2014 betreft dit een bedrag 

van € 13,4 miljoen (2013: € 7,1 miljoen). 

Schattingswijziging
De systematiek van de berekening van de aanspraak op leveranciersbonussen is gewijzigd. Hierdoor komt het resultaat over 

2014 eenmalig ca. € 0,5 miljoen hoger uit.

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

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 2014 doorgevoerde wijzigingen 

de vergelijkende cijfers over 2013 dienovereenkomstig aangepast. 
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Immateriële vaste activa 
Goodwill - Leveringsrechten 

Onder dit hoofd worden verantwoord de betaalde bedragen voor de verwerving of verlenging van het recht tot levering van 

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

werkingsovereenkomst. Deze goodwill wordt gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met lineair berekende afschrijvingen 

over een periode van tien jaar, of zoveel korter als de looptijd van een individueel afgesloten samenwerkingsovereenkomst. 

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 disconterings-

voeten - 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 PLUS Groep gehanteerde 

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

vingskosten 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 disconteringsvoeten 

- 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, inclusief implementatiekosten, worden 

geactiveerd indien het waarschijnlijk is dat economische voordelen zullen worden behaald en de kosten betrouwbaar kunnen 

worden vastgesteld. De uitgaven voor zelf vervaardigde software worden verminderd met afschrijvingen gebaseerd op de 

geschatte economische levensduur. Ter hoogte van de balanswaarde wordt een wettelijke reserve aangehouden. Uitgaven 

samenhangend met onderhoud van softwareprogramma’s en uitgaven van onderzoek worden ten laste van het het resultaat 

gebracht. 

Vooruitbetalingen 

In voorkomende gevallen worden met ondernemers afspraken gemaakt over de aankoop van hun winkel door de PLUS Groep 

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

goodwill. 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 tijdsgelang, volgens de lineaire methode vanaf het moment van ingebruikneming van het actief, berekend over 

de aanschafwaarde. Voor kosten van groot onderhoud van de bedrijfsgebouwen is een voorziening groot onderhoud ge-

vormd. 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 bedrijfs-

waarde 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.

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 PLUS Groep bestaat een aantal pensioenregelingen dat samenhangt met verschillende CAO’s voor medewerkers 

werkzaam in de verschillende distributiecentra en het servicekantoor en voor medewerkers werkzaam in eigen winkelfilialen. 
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Ultimo 2014 Ultimo 2013

disconteringsvoet pensioenregeling 2,30%  3,70% 

disconteringsvoet jubileumregeling 1,23%  2,53% 

algemene salarisstijging 1,50% 1,50%

prijsinflatie 2,00% 2,00%

sterftetabel
AG 2012-2062

GBM/V 2000-2005
Startjaar 2015

AG 2012-2062
GBM/V 2000-2005

Startjaar 2014

Een deel van deze pensioenregelingen is ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfondsen. Daarnaast kent de PLUS 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 voor-

waardelijk van aard - jaarlijks dient hiertoe door de werkgever een besluit te worden genomen - doch in beginsel volgt de 

PLUS Groep voor de (in)actieve werknemers het indexatiebeleid van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel 

in Levensmiddelen. 

De verschillende pensioenregelingen zijn in 2014 aangepast aan de per 1 januari 2015 geldende fiscale regelgeving.

Op basis van RJ - Uiting 2009-6: ‘271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen’ gaat de PLUS 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 jubileumuit-

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

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 en een voorziening 

voor risico’s terzake van lopende huurverplichtingen

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 PLUS 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 PLUS Groep onder meer op als intermediair tussen leveranciers van goederen en diensten, anders 

dan handelsgoederen en één of meer afnemers van de PLUS 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 en kosten met betrekking tot ondersteuning 

van winkelexploitaties. 

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. 

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. 
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Bonussen 

De PLUS 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. Gelet 

op het specifieke karakter van de bonusuitkering wordt deze door de PLUS 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 PLUS 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.

 

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 begin boekjaar  58.212  4.723  7.492 7.078 1.405  78.910  71.061 

mutaties

investeringen  16.502  1.412  6.261  4.931 799  29.905  22.984 

desinvesteringen  -318  -2.992  -  -  -  -3.310  -199

overboekingen  2.192  - 1.408  -  1.408  -  2.192  1.242

afschrijvingen en 
waardeverminderingen  -11.673  -356 -3.242  -  -  -15.271  -16.178

Saldo mutaties  6.703  -3.344 3.019  6.339 799 13.516 7.849

historische uitgaafprijzen  172.027  17.369  29.213  13.417 2.204  234.230  205.443 

cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen

 107.112  15.990  18.702  -  -  141.804  126.533 

Stand einde boekjaar  64.915 1.379 10.511  13.417 2.204 92.426  78.910 

Leverings-
rechten

Overig

Goodwill Software Vooruit- 

betalingen

In  

uitvoering

Totaal 

2014

Totaal 

2013

Toelichting op de geconsolideerde balans
(bedragen x € 1.000)

 

Immateriële vaste activa 92.426 (2013: 78.910)  
De mutaties in het verslagjaar kunnen als volgt worden weergegeven: 

Onder de afschrijvingen en waardeverminderingen is in 2014 een last ad € 0,3 miljoen (2013: € 2,2 miljoen) begrepen 

aan duurzame waardeverminderingen. De afschrijvingen en de duurzame waardeverminderingen worden in de winst- 

en verliesrekening verantwoord onder de amortisatie immateriële vaste activa. 

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

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.
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De toegepaste afschrijvingspercentages zijn: 

•  bedrijfsgebouwen en bouwkundige voorzieningen 3-10%

•  andere vaste bedrijfsmiddelen 10-20%

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

De actuele waarde van de gezamenlijke bedrijfsgebouwen en terreinen bedraagt circa € 179,7 miljoen (2013: € 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. Op de bedrijfsgebouwen is in 2014 een 

duurzame waardevermindering van € 0,6 miljoen ten laste van het resultaat gebracht. 

Onder de afschrijvingen op andere vaste bedrijfsmiddelen is in 2014 een bedrag van € 0,3 miljoen (2013: € 0,6 miljoen) aan 

duurzame waardevermindering begrepen. 

historische uitgaafprijzen  167.199  58.687 23.957 10.126 259.969 250.417

cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen  68.400 46.283 13.521 8.564 136.768 125.384

Stand begin boekjaar   98.799  12.404 10.436 1.562 123.201 125.033

mutaties

investeringen  2.718  2.702 20.431 - 25.851 14.908

desinvesteringen -3.097  -2.994 -4.898 - -10.989 -4.113

overboekingen 8.216 4.338 -15.222 - -2.668 -1.243

afschrijvingen en waardeverminderingen -5.807 -4.043 -1.454 -62 -11.366 -11.384

Saldo mutaties 2.030  3 -1.143  -62 828 -1.832

historische uitgaafprijzen 175.036 62.733 24.268 10.126 272.163 259.969

cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen 74.207  50.326 14.975 8.626 148.134 136.768

Stand einde boekjaar 100.829 12.407 9.293 1.500 124.029 123.201

Materiële vaste activa 124.029 (2013: 123.201) 
De mutaties in het verslagjaar kunnen als volgt worden weergegeven: 

Bedrijfs-

gebouwen 

en terreinen

Andere 

vaste 

bedrijfs-

middelen

Activa

in

uitvoering

Panden 

bestemd 

voor 

verkoop

Totaal  

2014

Totaal  

2013

Op de vestigingspunten in ontwikkeling is in 2014 een duurzame waardevermindering van € 1,5 miljoen (2013: € 1,1 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 € 1,5 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 2014 een duurzame waardevermindering van € 0,1 miljoen (2013: € 0,1 miljoen) ten laste van het resultaat gebracht.

Financiële vaste activa 67.740 (2013: 56.290) 
De mutaties in het verslagjaar kunnen als volgt worden weergegeven:

Stand begin boekjaar  17.728 37.273 1.289 56.290 50.712

mutaties in de boekwaarde:  

verstrekkingen 6.465 24.031 - 30.496 22.473

aflossingen -180 -15.886 - -16.066 -14.202

overboeking - 476 - 476 -

dividend -3.780 - - -3.780 -4.050

resultaat  310 -449 463 324 1.357

Saldo mutaties 2.815 8.172 463 11.450 5.578

Stand einde boekjaar 20.543 45.445 1.752 67.740 56.290

Niet-gecon-

solideerde 

deelnemingen 

Vorderingen Belasting- 

latenties

Totaal 

2014

Totaal 

2013

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 2015 een bedrag van circa € 7,7 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 36.557 (2013: 36.387) 
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 B.V. het prijsrisico loopt.
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Vorderingen 207.986 (2013: 160.116)  
De vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

2014 2013

handelsdebiteuren 154.522 111.411 

overige vorderingen 53.464 48.705

Stand einde boekjaar  207.986  160.116

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

De post overige vorderingen omvat voor € 11,0 miljoen (2013: € 4,7 miljoen) kortlopende financieringen aan ondernemers, 

voor € 29,9 miljoen (2013: € 28,6 miljoen) aan nog te ontvangen leveranciersbonussen en voor € 12,6 miljoen (2013: € 15,4 

miljoen) aan overige vorderingen.

Liquide middelen 11.342 (2013: 12.305)
De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 

Groepsvermogen 221.923 (2013: 216.200) 
Het groepsvermogen muteerde als volgt: 

2014 2013

Stand begin boekjaar 216.200 208.904

winst boekjaar 5.723  7.296

Stand einde boekjaar 221.923  216.200

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

Totaalresultaat rechtspersoon 5.723 (2013: 7.296) 
Het totaalresultaat van de rechtspersoon is in 2014, evenals in 2013, gelijk aan de nettowinst. 

Voorzieningen 23.134 (2013: 24.440) 
Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden gespecificeerd: 

pensioenen en overige uitgestelde personeelsbeloningen  2.714 863 - - 3.577

belastingen 4.089 - -1.524 - 2.565

garantiestellingen 13.723 2.824 -480 -3.939 12.128

groot onderhoud 3.371 1.597 -191 -359 4.418

overige voorzieningen 543 551 - -648 446

24.440 5.835 -2.195 -4.946 23.134

Stand begin 

2014

Dotatie Vrijval Onttrekkingen Stand  

eind 2014

Van de voorzieningen heeft een bedrag van circa € 6,8 miljoen een verwachte looptijd van minder dan een jaar, € 9,5 miljoen 

heeft een verwachte looptijd van tussen een en vijf jaar en € 6,8 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 

pensioenrechten en jubileumuitkeringen. 

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

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

verband houdend met aan kopers van vestigingspunten 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 en voor huurverliezen. De garantiestellingen zijn in 2014 voor een 

bedrag van € 3,9 miljoen aangesproken.

Langlopende schulden 56.725 (2013: 38.608)  
Hieronder zijn opgenomen:

2014 2013

kredietinstellingen 15.000 -

waarborgsommen 41.725 38.608

Stand einde boekjaar 56.725  38.608
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2014 2013

handelscrediteuren 146.228 107.560

zegelverplichtingen 14.938 14.107

belastingen en sociale lasten 4.139 4.261

spaartegoeden ondernemers 2.182 1.082

briljantfonds 8.826 -

bonussen aan leden-ondernemers en overige uitkeringen 35.635 33.591

pensioenen 1.385 68

overige schulden 24.965 27.292

Stand einde boekjaar 238.298 187.961

Kredietinstellingen
In het verslagjaar is een revolverende lening van € 15 miljoen opgenomen mede ter financiering van de investeringsactiviteiten 

van de PLUS Groep. De lening heeft een looptijd tot 26 januari 2015 en zal daarna in 2015 telkens worden verlengd. De lening 

draagt tot 26 januari 2015 een rente van 1,03%. De lening is opgenomen binnen de beschikbare totale gecommitteerde 

revolverende kredietfaciliteit van € 45 miljoen.

Waarborgsommen
De door ondernemers gestorte 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 2014 werd op de waarborgsommen een gemiddelde rente - gebaseerd op het IRS tarief- vergoed van 2,45% 

(2013: 2,3%). 

Kortlopende schulden 238.298 (2013: 187.961)
Hieronder zijn opgenomen: 

Kredietfaciliteiten en zekerheden 

Kredietfaciliteiten 
Per balansdatum beschikt PLUS Groep - bij een consortium van banken - over faciliteiten van maximaal € 90 miljoen. Hiervan is 

€ 35 miljoen beschikbaar in de vorm van krediet in rekening-courant, € 10 miljoen in de vorm van een garantie faciliteit 

en € 45 miljoen in de vorm van een gecommitteerde revolverende kredietfaciliteit. Deze laatste faciliteit kan worden uitge-

breid tot € 205 miljoen mits voldaan wordt aan een overeengekomen schulddekkingsratio. Ultimo 2014 werd € 15 miljoen 

opgenomen uit de gecommitteerde revolverende kredietfaciliteit.

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 PLUS Groep. De faciliteiten bevatten de gebruikelijke clausules ten aanzien van positieve en negatieve 

pledge, cross default en pari passu. De PLUS 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 PLUS Groep te 

verstrekken garanties, borgstellingen, aansprakelijkheden en acquisities. 

Risicobeheer 
In het kader van de normale bedrijfsvoering loopt de PLUS 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 25.

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

Spaartegoeden ondernemers
De spaartegoeden van ondernemers zijn dagelijks opvraagbaar en dragen ultimo 2014 een rente van 0,8% (2013: 0,1%).

Briljantfonds
In 2014 is over 2013 een extra afnamebonus van 0,5% toegekend aan die ondernemers die hun winkel hebben omgebouwd 

naar PLUS Briljant of zich hebben verplicht dat in 2014 of 2015 te doen. Aan de ondernemers die hun winkel in 2015 

ombouwen naar de Briljant formule is de extra 0,5% afnamebonus niet uitgekeerd, maar ondergebracht in het Briljant-

fonds. Uitkering vindt plaats op het moment van ombouw van hun winkel. Aan dit fonds is voor dezelfde ondernemers 

toegevoegd de beschikbaar gekomen middelen door de verlenging van de krediettermijn in 2014 met een week. Ultimo 2014 

bedraagt het fonds € 8,8 miljoen. Uitkering van dit bedrag zal plaatsvinden in 2015 en 2016. Aan de in het fonds opgenomen 

tegoeden is in 2014 rente toegekend van 2,45%, gelijk aan de rente op de waarborgsommen. 

investeringen 11.948 6.775 - 18.723 14.775

huurverplichtingen 43.617 124.935 62.307 230.859 223.108

leaseverplichtingen en onderhoud 10.806 3.822 - 14.628 16.626

overige langlopende verplichtingen 15.844 31.292 - 47.136 36.538

Totaal 82.215 166.824 62.307 311.346 291.047

Garanties 22.010 56.059 46.939 125.008 124.344

< 1 jaar > 1 < 5 jaar > 5 jaar totaal 2014 totaal 2013
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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 to-

taalbedrag aan huurverplichtingen heeft, ultimo 2014, een bedrag van € 6,6 miljoen (2013: € 6,8 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 

B.V. de logistieke dienstverlener een normresultaat van circa € 2,6 miljoen per jaar (op basis van het volume 2014) op deze 

activiteiten. Daarnaast is een contract gesloten met een logistiek dienstverlener omtrent het voorraadbeheer en de logistieke 

activiteiten van diepvriesgoederen. Dit contract heeft een resterende looptijd van vier jaar.

Garanties 
Ten behoeve van de financiering van de bedrijven van ondernemers worden door de PLUS Groep aan bankiers borgstellingen, 

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 € 95.320 (2013: € 95.374). 

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 PLUS Groep, verstrekt tot een bedrag van € 379 (2013: € 321). 

Inkoopcontracten 
Naast de hiervoor genoemde verplichtingen zijn er ultimo 2014 en 2013 inkoopcontracten afgesloten voor de levering van 

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

2014 2013

goederen 1.383.782 1.345.874

distributiefee 98.909 95.656

groothandelsomzet 1.482.691 1.441.530

diensten 61.107 59.679

huren 51.353 48.730

1.595.151 1.549.939

Netto-omzet 1.595.151 (2013: 1.549.939)  
Deze omzet is als volgt opgebouwd:  

2014 2013

salarissen 37.635 39.793

sociale lasten 6.044 6.203

pensioenlasten 3.569 4.144

overige personeelskosten 9.065 6.870

56.313 57.010

Personeelskosten 56.313 (2013: 57.010) 
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) 
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2014 2013

amortisatie goodwill leveringsrechten 11.673 11.778

amortisatie overige goodwill 356 1.411

software 3.242 2.989

amortisatie immateriële vaste activa 15.271 16.178

afschrijvingen materiële vaste activa 11.366 10.830

26.637 27.008

Onder de afschrijvingen en waardeverminderingen is in 2014 een last ad € 2.815 begrepen aan duurzame waardevermin-

deringen. Vorig jaar was sprake van een last van € 2.247 aan duurzame waardeverminderingen. 

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

materiële vaste activa zijn voor een bedrag van € 11.366 (2013: € 10.830) verantwoord onder kostprijs van de omzet, 

verkoopkosten en algemene beheerskosten. Vorig jaar is daarnaast een bedrag van € 554 ten laste van de voorziening 

garantiestellingen gebracht.

De beloningen bestuurders bedroegen € 1.315 (2013: € 1.959). De vergoeding aan commissarissen bedroeg € 246 (2013: € 178). 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 26.637 (2013: 27.008) 
Dit bedrag is als volgt samengesteld: 

2014 2013

filialen 195  308

distributiecentra 417 391

servicekantoor 355 350

967 1.049

Het gemiddeld aantal medewerkers (f.t.e., exclusief inleenkrachten) is als volgt:

2014 2013

Baten

opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren 1.827 1.609

overige rentebaten 764 664

2.591 2.273

Lasten

rentelasten -1.729 -1.250

duurzame waardeverandering financiële vaste activa -399 -1.943

463 -920

Resultaat deelneming 259 (2013: 3.000) 
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 25,3% (2013: 30,6%). 

Het nominale tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt in 2014, evenals in 2013, 25,0%. De belastingdruk komt boven 

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

Financiële baten en lasten, bate 463 (2013: last 920)  
De financiële baten en lasten bestaan uit: 
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Enkelvoudige  
jaarrekening 2014 
PLUS Holding B.V.

9

Enkelvoudige jaarrekening 
2014 PLUS Holding B.V.
Vennootschappelijke balans per 27 december 2014, na winstbestemming

(bedragen x € 1.000)

pag. 27 december 2014 28 december 2013

Activa

Vaste activa

financiële vaste activa 88   174.281 162.923

Vlottende activa

vorderingen  118  32

liquide middelen  65.744   57.587  

65.862 57.619

Totaal activa  240.143  220.542 

Passiva

Eigen vermogen

geplaatst kapitaal 88 227 227

agio 88 1.490 1.490

wettelijke reserves 89 12.567 16.403

overige reserves 89 207.639 198.080

221.923 216.200

Voorzieningen 89 2.565 4.089

Langlopende schulden 90 15.000 -

Kortlopende schulden 655 253

Totaal passiva 240.143 220.542
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pag. 2014 2013

resultaat deelnemingen 8.209 9.607

overige baten en lasten na belastingen 90 -2.486 -2.311

Nettowinst 5.723 7.296

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 174.281 (2013: 162.923)

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000, tenzij anders vermeld)

Stand begin boekjaar 144.180 17.454 1.289 162.923 157.061

mutaties in de boekwaarde:

stortingen - 6.466 - 6.466 2

dividend - -3.780 - -3.780 -4.050

resultaat 7.950 259 463 8.672 9.910

Saldo mutaties 7.950 2.945 463 11.358 5.862

Stand einde boekjaar 152.130 20.399 1.752 174.281 162.923

Groepsmaat-

schappijen

Overige

deelnemingen 

Belasting- 

latenties

Totaal 

2014

Totaal 

2013

Wettelijke reserves 12.567 (2013: 16.403)
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. Daarnaast is deze reserve gevormd voor in eigen beheer ontwikkelde software. 

Het verloop van de wettelijke reserve is als volgt:

2014 2013

Stand begin boekjaar 16.403 18.723

af: overboeking naar overige reserves -4.095 -5.320

bij: volgens winstbestemming 259 3.000

Stand einde boekjaar 12.567 16.403

2014 2013

Stand begin boekjaar 198.080 188.464

bij: overboeking van wettelijke reserves 4.095 5.320

bij: volgens winstbestemming 5.464 4.296

Stand einde boekjaar 207.639 198.080

Ultimo 2014 betreft deze reserve uitsluitend ingehouden winsten van deelnemingen.

Overige reserves 207.639 (2013: 198.080)  
Het verloop van de overige reserve is als volgt:

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 (2013: 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 (2013: 1.490)
Dit betreft het bedrag waarmee het bij uitgifte op de aandelen van de vennootschap gestorte bedrag de nominale waarde 

overschreed. 

2014 2013

Stand begin boekjaar 4.089 5.552

bij: correctie voorgaande jaren 18 -

af: vrijval -1.542 -1.463

Stand einde boekjaar 2.565 4.089

Voorzieningen 2.565 (2013: 4.089)  
Hieronder is opgenomen de voorziening latente belastingen, deze muteerde als volgt: 
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2014 2013

jaarrekeningcontrole 120 120

andere aan de controle gerelateerde werkzaamheden 23 52

143 172

Kosten voor diensten die zijn uitgevoerd door Ernst & Young Accountants LLP 143 (2013: 172)  
Hieronder zijn opgenomen: 

2014 2013

groepsmaatschappijen - 54   

vennootschapsbelasting 601 52

overige 54 147

Stand einde boekjaar 655 253

Overzicht deelnemingen

De direct door PLUS Holding B.V. gehouden deelnemingen zijn:

Volledig geconsolideerd:

• PLUS Retail B.V., Utrecht (100%)

• PLUS Vastgoed B.V., Utrecht  (100%)

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

• Sperwer Assurantiën B.V., 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 PLUS 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 2014 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, 19 februari 2015

De raad van commissarissen   De directie

C.H. (Kees) Wantenaar, voorzitter    drs. J.G.B. (Jan) Brouwer, algemeen directeur

R. (Rob) Benjamens    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 

mr. drs. P.H.J.M. (Pascal) Visée RA

Langlopende schulden 15.000 (2013: nihil) 
In het verslagjaar is een revolverende lening van € 15 miljoen opgenomen mede ter financiering van de investeringsactiviteiten 

van de PLUS Groep. De lening heeft een looptijd tot 26 januari 2015 en zal daarna in 2015 telkens worden verlengd. De lening 

draagt tot 26 januari 2015 een rente van 1,03%. De lening is opgenomen binnen de beschikbare totale gecommitteerde 

revolverende kredietfaciliteit van € 45 miljoen. Voor nadere toelichting hieromtrent en de gestelde zekerheden wordt verwezen 

naar de toelichting op de kredietfaciliteit en de zekerheden op pagina 81.

Kortlopende schulden 655 (2013: 253)  
Hieronder zijn opgenomen: 

De kosten voor het onderzoek van de jaarrekening zijn gebaseerd op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaar-

rekening over het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de werkzaamheden door de externe 

accountant en de accountantsorganisatie reeds gedurende dat boekjaar zijn verricht.

Overige baten en lasten -2.486 (2013: - 2.311) 
Dit betreffen de overige baten en lasten van PLUS Holding B.V. en de last aan vennootschapsbelasting van de PLUS Groep. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid belastingen 
Alle in de consolidatie betrokken vennootschappen van de PLUS Groep - met uitzondering van enkele dochtermaatschappijen 

van ondergeschikte betekenis - vormen voor de heffing van vennootschapsbelasting en omzetbelasting een fiscale eenheid 

en zijn hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars schulden uit hoofde van vennootschapsbelasting respectievelijk omzetbelasting. 

Artikel 2:403 BW 
Voor de uit rechtshandelingen van de meegeconsolideerde groepsmaatschappijen voortvloeiende verplichtingen zijn 

verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid (zoals bedoeld in artikel 2:403 BW) gedeponeerd.
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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 vaststelling 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 bestuur. Het bestuur 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 op-

eisbare 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 2014 ad € 5.723 toe 

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

van € 259 te worden toegevoegd aan de wettelijke reserves. 

Voorgesteld wordt het restant ad € 5.464 toe te voegen aan 

de overige reserves.

Controleverklaring 
van de onafhankelijke 
accountant

Aan: De directie en raad van commissarissen van 

PLUS Holding B.V.

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

2014 van PLUS Holding B.V. te Utrecht gecontroleerd. Deze 

jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvou-

dige balans per 27 december 2014 en de geconsolideerde 

en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2014 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 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 werk-

zaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toe-

gepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten 

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

rieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de  

accountant de interne beheersing in aanmerking die re-

levant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor 

het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-zetten van  

controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandig- 

heden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot 

doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effec-

tiviteit 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 

vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie 

van het algehele beeld van de jaarrekening. 

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

formatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing 

voor ons oordeel te bieden. 

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

van de grootte en samenstelling van het vermogen van 

PLUS Holding B.V. per 27 december 2014 en van het resul-

taat over 2014 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, 19 februari 2015

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

Deze publicatie is een uitgave van PLUS Retail B.V., afdeling Corporate 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.
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