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PLUS kijkt terug op 
een succesvol 2016

Deze positieve resultaten zijn te danken aan de ge-

zamenlijke inspanningen van al onze ondernemers 

en hun medewerkers, die in hun werk maximaal 

ondersteund werden door alle collega’s op het ser-

vicekantoor in Utrecht en in de distributiecentra.  

2016 markeerde de start van het nieuwe strategisch 

plan 2016-2018 (Willen = Kunnen). Met dit strategisch 

plan willen we onze concurrentiekracht verder ver- 

sterken. Om daar praktisch invulling aan te  geven, 

zijn in 2016 forse investeringen gedaan, zowel aan 

de voorkant van het bedrijf als aan de achterkant. 

Zo is aan de voorkant wederom een flink aantal 

winkels omgebouwd naar de Briljant formule. 

Daarnaast was PLUS Koot in Abcoude de eerste 

ondernemer die overstapte op de innovatieve 

Briljant 2.0 formule, die volledig draait om goed 

eten voor iedereen, elke dag. In deze formule staan 

keuze, kwaliteit en beleving centraal. Ook zijn flinke 

stappen gezet op het gebied van e-commerce, 

met onder meer de lancering van de PLUS app en 

de introductie van PLUS Express. Klanten konden 

eind 2016 bij 240 winkels online bestellen en ruim 

150 winkels hebben een ophaalpunt in of naast 

de winkel.

Blijven investeren in concurrentiekracht

De supermarktbranche blijft sterk in beweging. 

Door de oplevende economie en het toenemende 

consumentenvertrouwen liggen er volop groei-

kansen voor PLUS. Het is overduidelijk dat groei 

niet langer mogelijk is met een traditionele aanpak. 

Onze branche gaat een nieuwe fase in waarin we 

de consument op een andere manier benaderen 

met een mix van assortimenten en dienstverlening. 

De Briljant 2.0 formule met een accent op vers- 

beleving, presentatie en gevarieerde aanbiedingen 

speelt daarop in. Tegelijkertijd werken we intern aan 

een optimale bedrijfsvoering, zodat we kosten laag 

kunnen houden en zorgen voor een goed rende-

ment voor onze ondernemers. Dit vertaalt zich 

onder meer in een ingrijpende investering in onze 

automatisering, waaraan in 2016 hard is gewerkt  

en die in 2017 een vervolg krijgt. Daarnaast is in 

2016 de basis gelegd voor een nieuw centraal 

gelegen en volledig gemechaniseerd distributie-

centrum voor houdbare producten, dat in 2020 

operationeel zal zijn. 

De beste supermarkt

Onze ambitie om op verschillende fronten de beste 

te willen zijn, werd in 2016 veelvuldig onderstreept. 

Zo werden we onder meer uitgeroepen tot Beste 

Vers Supermarkt van Nederland, tot Meest Verant- 

woorde Supermarkt (voor het tweede achtereen-

volgende jaar), beste Wijnsupermarkt, behaalden 

we de top 15 van Beste Werkgevers 2016 en  

ontvingen we een award voor de beste folder. 

Deze en andere onderscheidingen geven aan  

dat we een aansprekende en onderscheidende 

formule zijn, waarin klanten zich herkennen. 

Krachtig netwerk

Ook in 2016 zagen we dat de PLUS ondernemers 

zowel binnen de overkoepelende formule als met 

allerlei lokale activiteiten weer meer klanten aan 

zich wisten te binden. De kracht van PLUS ligt  

in de eerste plaats dan ook in de combinatie van 

lokaal ondernemerschap en een gezamenlijke for-

mule. De kracht van deze combinatie is en blijft 

dan ook het succes van PLUS. 

Utrecht, 7 maart 2017

Jan Brouwer

algemeen directeur

waarin we de lijn van de jaren daarvoor hebben weten door te zetten.  

We bleven ook in 2016 harder groeien dan de markt. Tot en met week 52 

wisten we een omzetgroei van 3,7 procent te realiseren. Daarmee groeide 

PLUS ook in 2016 fors harder dan de markt. De consumentenomzet over 

2016 bedroeg 2,26 miljard euro en ons marktaandeel kwam uit op 6,24 

procent. Het operationeel resultaat steeg fors naar 51,2 miljoen euro,  

een toename van 6,5 procent ten opzichte van vorig jaar. 

jan Brouwer
algemeen directeur

Voorwoord
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Bij PLUS staat aandacht voor goed eten centraal. 

Want goed eten is belangrijk, voor iedereen elke 

dag. Daarom selecteren wij pure, verse producten 

met een duidelijke herkomst en veel smaak. Lekker 

eten gemaakt vanuit liefde voor het ambacht en 

met aandacht voor mens, milieu en dierenwelzijn. 

Daarnaast willen we dat goed eten voor iedereen 

toegankelijk is. We helpen dan ook graag om goed, 

lekker eten op tafel te zetten. En bieden een snelle, 

persoonlijke service - zowel in de winkel als online. 

Tenslotte vinden wij dat goed eten betaalbaar  

moet zijn. Daarom kopen wij onze producten  

grootschalig in en zorgen wij wekelijks voor aan-

trekkelijke aanbiedingen.

Ondernemingsprofiel

De zelfstandig opererende PLUS ondernemers 

worden ondersteund door PLUS Retail B.V. Deze 

organisatie bestaat uit het servicekantoor in Utrecht 

en vier distributiecentra in Haaksbergen, Ittervoort, 

Hendrik-Ido-Ambacht en Middenbeemster. Daar- 

naast zijn er distributiecentra voor verse en vriesverse 

producten. Deze laatste twee zijn uitbesteed aan 

een externe partij.

 

PLUS is lid van Superunie. Deze inkooporganisatie 

vertegenwoordigt circa 30 procent van de markt. 

De PLUS ondernemers realiseerden in 2016 een 

omzet van 2,26 miljard euro. Het marktaandeel 

bedroeg 6,24 procent.

PLUS is de coöperatie van, voor en door 221 zelfstandige supermarktonder-

nemers in Nederland. Zij werken gezamenlijk aan een duurzame en rendabele 

bedrijfsvoering. PLUS ondernemers zijn lokaal sterk geworteld en onderscheiden 

zich daarmee in een zeer competitieve markt.

 

Ondernemingsprofiel

De PLUS ondernemers     

     realiseerden in 2016 een omzet 

  van 2,26 miljard euro. 

Het marktaandeel bedroeg 

  6,24 procent.

Bij PLUS kennen 

we al 

onze tel
ers,

hun werkwijze  

en hun 

specialiteiten
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STRUCTUUR

Ondernemers

Ondernemerscoöperatie  

De Sperwer U.A.

PLUS   

Holding B.V.

PLUS 

Vastgoed B.V.

Deelneming SPAR 

Holding B.V. (45%)

PLUS 

Retail B.V.

PLUS 

Financieringen B.V.

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.H. Joosen RC 

Corporate secretary

mr. R.K.L. Ong

PLUS Retail B.V. en 

zustermaatschappijen

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

drs. M.H. Joosen RC, financieel directeur 

L. Lantinga, directeur Vastgoed

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

drs. E.W.J. Linssen, directeur Winkelorganisatie 

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

Ondernemerscoöperatie  

De Sperwer U.A.

Hoofdbestuur

K.C. Vermeulen, voorzitter

drs. A.E. Koehoorn MBA

P.L.J.M. Verbeeten

G. Smit

G.J. Sturing

bc. C.W. Trommel

Secretaris van de coöperatie 

mr. W.G.F. Cassée

Structuur PLUS

STRUCTUUR PLUS



* 53 weken
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Belangrijke cijfers

  Consumentenomzet 2.263,8   

    Netto groepsomzet 1.754,0
           Afnamekortingen 43,2 

Eigen vermogen 242,0  

     Kasstroom 
      uit operationele

activiteiten 74,8

   Totaal 
vermogen 
    588,0

(bedragen x € 1 miljoen)

Resultaten 2016 2015* 2014 2013 2012

consumentenomzet  2.263,8  2.230,2 2.050,1 1.988,2 1.967,7

stijging t.o.v. voorgaand jaar in % 1,5 8,8  3,1  1,0  0,1

netto groepsomzet 1.754,0  1.711,9 1.595,2 1.549,9 1.536,8

operationele EBITDA 83,1 79,7 67,5 66,5 66,9

in % van de groepsomzet 4,7 4,7 4,2 4,3 4,4

operationeel resultaat 51,2 48,1 41,3 38,5 36,9

in % van de groepsomzet 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4

afnamekortingen 43,2 42,0  34,0 32,3 32,0

in % van de groepsomzet  2,5  2,5  2,1 2,1 2,1

Vermogen

eigen vermogen 242,0  231,9  221,9 216,2 208,9

totaal vermogen 588,0  536,5  510,6 438,6 410,1

eigen vermogen in % totaal vermogen  41,2  43,2  43,5 49,3 50,9

Kasstroom en investeringen

kasstroom uit operationele activiteiten  74,8  54,2  36,9 9,5 62,3

investeringen (netto)  50,8 38,7  56,0 40,1 35,3

afschrijvingen en amortisatie 33,0 31,0 26,6 27,6 32,4

PLUS supermarkten

aantal winkels (ultimo)     261  262 255 254 255

aantal m2 verkoopvloeroppervlakte  271.105  264.655 258.512 247.956 244.572

Aantal medewerk(st)ers met dienstverband

f.t.e. (gemiddeld, exclusief filialen) 821  797 772  741 741

Belangrijke cijfers

BELANGRIJKE CIJFERS



Zes aspirant-ondernemers 

ontvangen diploma

PLUS wint award 
voor beste folder

PLUSBRiCKS leren kinderen waar 

voedsel vandaan ko
mt

Biologische 
A2 melk 
bij PLUS

Pandan en 
Basmati rijst 
Fairtrade 

gecertificeerd

PLUS intensiveert samenwerking 

Voedselbank

PLUS wint eerste 
prijs in 

GfK versrapport 

Schapcommunicatie helpt een 

bewuste keuze te maken 

 in het frisdrankschap

PLUS Andre en Joyce van Reijen 

derde plek in Supermarkt van 
het Jaar verkiezing

PLUS ontzorgt klanten met nieuwe app

Eerste vaatje Hollanse 
Nieuwe gaat naar PLUSGoed eten centraal 

in communicatie

Alle supermarkten

klimaatneutraal

PLUS opent eerste Briljant 2.0 winkel

Gezond vervolg 
Eredivisievoetbal- 
plaatjesactie

Nieuwe PLUS Kip ligt in de schappen

Faitrade koffie 
nu ook 

klimaatneutraal

Alle GIJS boerenkaas 
nu met weidemelk

Nieuwe AGF afdeling 
in alle winkels

Bewust snoe
pen 

met Food2Smile snoep

Ellen ten Damme geeft 
kippenconcert om vrije uitloop- 
kippen in het zonnetje te zetten

Lentebloeiers zetten 
Nederland in bloei

Nederland buffet met Kerst

Tweede keer op rij uitgeroepen 

tot meest verantwoorde 

supermarkt

PLUS grootste afdra
ger 

Fairtrade premie, ruim 

1 miljoen dollar

Angry birds 
bezorgen PLUS 
hoogste  
markt- 
aandeel ooit

Geen kindermarketing meer op ongezonde producten

Klanten sparen 
massaal voor gratis 
boodschappenpakket

PLUS wederom 
Beste Wijnsupermarkt

Boodschappen dezelfde dag in huis met PLUS Express

100ste winkel met zelfscan

successen van 2016



v.l.n.r.: Rowell Versleijen directeur Logistiek, 

Edwin Linssen directeur Winkelorganisatie, 

Monique Joosen Financieel directeur,  

Jan Brouwer Algemeen directeur, 

Eric Leebeek Commercieel directeur, 

Luuk Lantinga directeur Vastgoed.

Verslag van de directie
In 2015 stelde PLUS het Strategisch Plan ‘Willen is Kunnen’ vast. Hierin is de 

koers van de coöperatie voor de periode 2016-2018 uitgezet. Een belangrijke 

doelstelling van het plan is om eind 2018 de beste supermarkt van Nederland 

te zijn. Daarvoor is in 2016 met een groot aantal initiatieven een stevig funda- 

ment gelegd. Dat wordt onderstreept door verschillende onderscheidingen 

die PLUS in 2016 in ontvangst mocht nemen, waaronder die voor Meest  

Verantwoorde Supermarkt en Beste Verssupermarkt. Daarnaast behaalt  

PLUS een top notering in de lijst van Beste Werkgevers 2016. 

Het Strategisch Plan 2016-2018 omschrijft zes projecten, waarmee PLUS 

invulling geeft aan de ambitie om eind 2018 de beste supermarkt te zijn. 

Binnen deze zes projecten zijn in 2016 forse stappen gezet: 

Formule ontwikkeling

Formule ontwikkeling was in 2016 wederom een 

belangrijk speerpunt. Vanaf begin april 2016 zet 

PLUS ‘Goed eten’ centraal in de communicatie.  

De nieuwe pay-off: ‘Goed eten. Daar houden we van.’ 

vervangt de vertrouwde slogan ‘PLUS geeft meer’. 

Daarmee richten we ons op dat, wat voor klanten 

het belangrijkste is: hun dagelijkse eten en drinken. 

PLUS laat consumenten kennismaken met de visie 

op goed eten. Waarbij Puur, Prijs en Persoonlijk 

de belangrijkste pijlers zijn.

In 2016 is daarnaast opnieuw veel geïnvesteerd in 

de Briljant formule, die in 2010 werd gelanceerd. 

Eind 2016 zijn 224 van de 261 winkels omgebouwd 

naar Briljant, waarvan 34 winkels in 2016. Waar een 

winkel nog niet is omgebouwd, liggen hier vaak 

vastgoedissues aan ten grondslag. Het succes van 

Briljant is namelijk onmiskenbaar. Het is de ervaring 

dat wanneer een winkel is omgebouwd, de omzet 

en klantwaardering sterk toenemen. 

De doorontwikkeling van Briljant blijft een belang- 

rijk speerpunt. Zo is in 2016 een nieuwe AGF- 

afdeling gelanceerd. Met deze volledig nieuwe  

afdeling, die inmiddels in alle Briljant winkels staat, 

verbetert PLUS de kwaliteitsbeleving, spelen we 

in op het seizoen en verrassen we klanten met 

scherpe prijzen en aantrekkelijke promoties. 

Brood is één van de andere speerpunten van PLUS. 

PLUS is in 2016 verkozen tot de beste brood- 

afdeling van Nederland. Dat wil PLUS graag blijven 

en daarom is in 2016 de ‘broodstrategie 2020’  

ontwikkeld. Hierin wordt beschreven hoe PLUS haar 

ambitie op het gebied van brood gaat verwezen-

lijken. Kwaliteit en assortiment zijn hier belangrijke 

pijlers in. In 2016 is hierbij een start gemaakt. Zo loopt 

er een pilot waarbij winkels tot sluitingstijd volop 

brood aanbieden aan hun klanten. 

Er is niet alleen geïnvesteerd in de bestaande Briljant 

formule. Een zeer belangrijk project in 2016 was de 

verdere ontwikkeling van Briljant 2.0. 

Verslag van de directie

 Het Strategisch Plan 
2016-2018 omschrijft zes projecten, 

waarmee PLUS invulling geeft
aan de ambitie om eind 2018 

 de beste supermarkt te zijn. 
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In oktober 2016 opende PLUS ondernemer Sander 

Koot in Abcoude de eerste winkel met deze 

nieuwe formule. Met als motto ‘Goed eten voor 

iedereen, elke dag’ richt Briljant 2.0 zich op de 

merkwaarden Puur, Persoonlijk en Prijs. In de  

supermarkt betekent dat een nog ruimere opzet  

en nog meer aandacht voor vers en gemak.  

De nieuwe winkel biedt vierhonderd nieuwe  

producten, waarvan een deel in de zogenoemde 

Makerij vers op de winkelvloer wordt bereid. 

Hiermee haakt PLUS in op de snelle opmars van 

blurring: een innovatieve combinatie van retail en 

horeca, en speelt zij in op veranderende consu-

mentenbehoeften. Dit betekent meer aandacht 

voor versbeleving, presentatie en aanbiedingen op 

de winkelvloer. Inmiddels laten de eerste consu-

mentenonderzoeken zien dat klanten erg positief 

zijn over deze nieuwe aanpak. In 2017 stappen meer 

winkels over op dit concept.

PLUS heeft in 2016 drie nieuwe winkels toege-

voegd. De eerste was de winkel van de familie van 

de Huijgevoort in Luyksgestel, die van Jumbo de 

overstap naar PLUS hebben gemaakt. De tweede 

winkel betreft een vestigingspunt in het winkel- 

centrum van scholengemeenschap De Rooi Pannen 

in Tilburg, waar leerlingen de fijne kneepjes van het 

Retail vak leren. De derde winkel is een geheel 

nieuwe winkel in Uden-Zuid. Vier vestigingspunten 

met te weinig toekomstperspectief sloten de deuren. 

Dit betroffen de winkels in Rijswijk, Tilburg, Losser 

en Spaubeek. Elf winkels zijn substantieel vergroot 

en vier winkels zijn gereloceerd. Hiermee was 

2016 wederom een jaar waarin de kwaliteit van de 

vestigingspunten fors verbeterd is. Totaal werden 

er 16.100 vierkante meters toegevoegd; 5.600 

vierkante meter voor de nieuwe winkels, 3.700 

vierkante meter voor het uitbreiden van bestaande 

winkels en 6.800 vierkante meter voor de relocaties.  

E-commerce

Er blijft een toenemende vraag naar online en flexibel 

boodschappen doen. Daarom is het belangrijk 

om hierin te blijven investeren. Zo kwam in juni 

2016 de PLUS App beschikbaar. Deze app maakt 

het klanten nog makkelijker om boodschappen te 

doen. Naast een uitgebreide boodschappenlijst-

functie - van waaruit de boodschappen direct te 

bestellen zijn - is de app namelijk ook voorzien 

van een assortiment- en aanbiedingenoverzicht, 

looproutes per winkel en nog veel meer praktische 

functies. Verder vonden in 2016 de voorbereidingen 

plaats voor digitaal sparen en werkt PLUS verder 

aan een e-DC, van waaruit op termijn niet alleen 

de consument maar ook de zakelijke online markt 

te bedienen zal zijn. 

Inmiddels is het bij 240 supermarkten mogelijk  

om online te bestellen. Een deel daarvan bezorgt,  

bij een deel kan de klant de boodschappen afhalen 

en een deel biedt beide mogelijkheden aan. Ruim 

150 winkels hebben een PLUS Ophaalpunt in of 

naast de winkel. Door deze grote aantallen kan 

inmiddels ruim 60 procent van de Nederlanders 

gebruik maken van de online diensten van PLUS. 

In 125 winkels wordt het bezorgen ook nog duur- 

zaam gedaan door de inzet van bestelbusjes,  

die elektrisch rijden of gekoeld worden door middel 

van zonne-energie. 

In 2016 is PLUS gestart met PLUS Express. Hier-

mee wordt ingespeeld op de behoefte om bood-

schappen snel in huis te hebben. De boodschappen 

staan twee uur na plaatsing van de bestelling 

klaar in de winkel of worden thuisbezorgd. PLUS 

Express wordt aangeboden in 65 supermarkten. 

Het is de ambitie om eind 2017 PLUS Express  

beschikbaar te hebben in 200 winkels.  

De kracht van de online strategie van PLUS ligt met 

name in de combinatie van de centrale aansturing 

en de lokale service en expertise. Klanten ervaren 

online hetzelfde serviceniveau als offline, waardoor 

de online omzet blijft groeien.  

Laagste prijscheck

Met het Laagste prijscheck-pilotproject is in 2015 

en 2016 onderzocht hoe PLUS in specifieke markt- 

gebieden de prijsperceptie bij de klant kan ver-

beteren. Doel van de Laagste prijscheck is om de 

consument te laten zien dat PLUS altijd kwaliteit 

biedt voor een lage prijs. Het project voorziet erin 

dat de lokale PLUS ondernemer klanten een laagste- 

prijs-garantie kan bieden in de directe omgeving 

voor specifieke productgroepen. De Laagste prijs- 

check geldt altijd op AGF-producten en het PLUS 

Huismerk. Het is voor winkels optioneel om de lokale 

prijscheck ook te laten gelden op vlees en brood. 

De Laagste prijscheck is met name van belang voor 

vestigingen in gebieden met veel concurrentie. 

Gezien de succesvolle resultaten in de pilot zijn  

inmiddels twintig extra winkels toegevoegd. Dankzij 

dit project wisten de inmiddels 29 deelnemende 

winkels de prijsperceptie sterk te verbeteren. Onder- 

zoek liet daarnaast zien dat de overall waardering 

van de consument aanzienlijk toenam. 

Rendement winkels

Het rendementsprogramma biedt ondernemers 

een aantal modules, waarin een totaalaanpak wordt 

geboden om de kosten te verlagen en de marge te 

optimaliseren. In 2015 is dit programma gelanceerd. 

Op vijf onderdelen kunnen winkels werken aan 

het optimaliseren van het rendement. Per winkel 

wordt bekeken welke module of modules voor het 

grootste effect kunnen zorgen. Zo kunnen winkels 

werken aan hun loonkosten, facilitaire kosten, 

derving en out of stock, het optimaliseren van het 

assortiment en hun verkoopkosten. Deze laatste 

twee zijn in 2016 beschikbaar gekomen voor de 

winkels. Bijna alle winkels hebben deelgenomen 

aan één of meerdere rendementsmodules, waarmee 

voor vele miljoenen euro’s bespaard is. 

Bedrijfs- en winkelautomatisering

PLUS Retail staat aan de vooravond van een om- 

vangrijke bedrijfstransformatie: de implementatie 

van een nieuw IT-landschap en een nog meer keten- 

gerichte manier van samenwerken. Eén van de 

onderdelen die groots wordt aangepakt is ons 

IT- en applicatielandschap. In de huidige vorm blijkt 

dit onvoldoende toekomstbestendig, willen we tijdig 

en snel in kunnen blijven spelen op alle e-commerce 

en omnichannel ontwikkelingen. 

Afgelopen jaar is samen met 25 PLUS ondernemers 

intensief overlegd over de te maken keuzes. Hierbij is 

grondig bekeken wat het systeem nu moet kunnen, 

maar ook wat er in de toekomst nodig is om de 

klant optimaal te bedienen. Dit heeft in juni 2016 

geresulteerd in een blauwdruk waarin alle proce- 

dures en processen van onze organisatie staan 

beschreven. De gevolgen van ketengericht werken 

en de implementatie van nieuwe ICT systemen, 

waaronder SAP, worden hierin inzichtelijk gemaakt. 

Hierna is gestart met de bouw en inrichting van  

de software. 

In 2017 gaan het servicekantoor en de distributie- 

centra over op de nieuwe ICT systemen. 2018 zal 

in het teken staan van de uitrol naar alle winkels 

van PLUS. 

Optimalisatie distributie netwerk

In 2016 heeft PLUS concrete plannen ontwikkeld 

om één centraal en gemechaniseerd distributie- 

centrum (DC) voor houdbare producten te reali- 

seren. Vanaf 2020 worden alle PLUS Supermarkten 

bevoorraad vanuit een hypermodern distributie- 

centrum in Tiel. Een belangrijke stap voor PLUS, 

want in de competitieve levensmiddelenbranche 

is het belangrijk om de concurrentiepositie te  

blijven versterken. De huidige vier distributiecentra 

in Haaksbergen, Middenbeemster, Hendrik-Ido- 

Ambacht en Ittervoort gaan op termijn sluiten.  

De activiteiten van deze distributiecentra worden 

stapsgewijs overgebracht naar het nieuwe distri- 

butiecentrum. Het nieuwe distributiecentrum voor 

houdbare producten wordt volledig gemechani-

seerd. Waarmee het één van de modernste distri- 

butiecentra van Nederland wordt. Het nieuwe  

distributiecentrum staat op 9,3 hectare grond,  

en is 41.000 vierkante meter groot. Bij het ontwerp 

van het pand spelen ook de laatste ontwikkelingen 

op het gebied van duurzaamheid een belangrijke 

rol. Dit komt met name tot uiting in materiaal- 

gebruik, de warmteterugwinning en waterhuis-

houding. Daarnaast heeft PLUS nog een optie van 

80.000 extra vierkante meter voor uitbreidings-

mogelijkheden in de toekomst. 
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De sluiting van de vier bestaande distributiecentra 

heeft personele consequenties. PLUS is hierover 

in gesprek met de Ondernemingsraad en de  

vakbonden. Voor 2017 worden geen belangrijke 

wijzigingen in de personeelsbezetting verwacht.

De ontwikkeling van het distributiecentrum start 

medio 2017 en is naar verwachting begin 2020 

gereed. In de jaren 2017 tot en met 2019 zal in 

het nieuwe distributiecentrum circa € 120 miljoen 

worden geïnvesteerd. Dit bedrag zal voor circa 

25% uit eigen middelen worden gefinancierd en 

voor circa 75% door middel van aan te trekken 

bankkrediet.

Het plan om te komen tot één centraal distributie- 

centrum is een voorgenomen besluit. De onder-

nemingsraad zal nog advies uitbrengen over deze 

plannen. Pas na het zorgvuldig bestuderen van dit 

advies zal een definitief besluit worden genomen. 

MVO

Naast de zes belangrijke projecten heeft PLUS ook 

een sterke focus op Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen (MVO). Dat sluit aan bij de wensen 

van de consument, die steeds kritischer kijkt naar 

de herkomst van producten en aandacht heeft 

voor een gezonde levensstijl. In 2016 behaalde 

PLUS op tal van fronten positieve resultaten op het 

gebied van MVO, waaronder de onderscheiding 

voor Meest Verantwoorde Supermarkt die PLUS 

voor de tweede keer op rij wist binnen te halen. 

Het MVO-beleid is opgedeeld in vier pijlers:  

Gezondheid en vitaliteit, Herkomst van producten, 

Beter Milieu en Mens en maatschappij. Op elk  

van deze pijlers zijn in 2016 forse stappen voor- 

uit gezet.

Gezondheid en vitaliteit

Kinderen helpen nog gezonder te laten eten is 

een belangrijke doelstelling. Daarom lanceerde 

PLUS in 2016 een campagne waarbij klanten niet 

alleen konden sparen voor voetbalplaatjes van 

Eredivisiespelers, maar er ook het recept van de 

moeders van voetballers bij kregen. Daarnaast 

werden extra voetbalplaatjes weggegeven bij daar- 

voor geselecteerd groente en fruit. In meer spaar- 

campagnes speelde gezondheid van kinderen een 

belangrijke rol. Bij de PLUSBRiCKS spaarcampagne 

spaarden kinderen voor bouwsteentjes om hun 

eigen boerderij te maken. In elk spaarzakje zat 

een kaartje met een weetje over voedsel. Twaalf 

schoolklassen werden uitgenodigd om een dag 

door te brengen op een echte boerderij, waar ze 

leerden over waar hun eten vandaan komt. 

Gezondheid van kinderen stimuleren door spaar-

campagnes was niet het enige dat PLUS op dit 

gebied gedaan heeft. In 2016 kondigde PLUS als 

eerste retailer in Nederland aan te stoppen met 

kindermarketing op ongezonde producten. Ruim 

40 producten als snoep, chips, koek en ontbijt-

granen worden voorzien van een neutraler jasje. 

Vaak wordt op de winkelvloer pas een definitieve 

keuze voor een product gemaakt. Daarom helpt 

PLUS consumenten op de winkelvloer bij het maken 

van een bewuste keuze. Een voorbeeld hiervan is 

de frisdrankmeter. Via communicatie op het schap 

kunnen consumenten zien wat het aantal calorieën 

is per glas frisdrank. In een pilot gaf dertien procent 

van de klanten aan door de schapcommunicatie 

een bewustere keuze te hebben gemaakt. 

Herkomst van producten

In 2016 groeiden de assortimenten Fairtrade,  

biologisch, Beter Leven en MSC/ASC aanzienlijk, 

evenals het aanbod van streekproducten onder  

de naam GIJS. Met ruim 1,3 miljoen dollar aan  

Fairtrade-premie is PLUS de koploper op het 

gebied van Fairtrade. Mede dankzij deze premie 

kunnen boeren en arbeiders investeren in betere 

werk- en leefomstandigheden. 

Op het gebied van vlees en vis zijn in 2016 diverse 

stappen gezet. Zo werd overgestapt op een dier-

vriendelijker kippenras en werd het assortiment 

Blonde d’Aquitaine uitgebreid met onder andere 

ovensnacks. Daarnaast zijn er nieuwe vis-producten 

ingestroomd met het MSC- en ASC-keurmerk. 

PLUS heeft als doelstelling om alle vis die gecerti- 

ficeerd kan zijn, ook daadwerkelijk te laten certifi-

ceren. 

Beter milieu

Alle 261 PLUS supermarkten zijn voortaan klimaat- 

neutraal. Daarmee is PLUS de eerste retailer in 

Nederland. PLUS zet zich al jaren in om de winkels 

energiezuiniger te maken en vergroent al sinds 2011 

haar stroom. Daar is ook de compensatie van de 

CO2-uitstoot van het gasverbruik en de koelingen 

van de winkels bijgekomen, wat de supermarkt 

geheel klimaatneutraal maakt. Het servicekantoor 

en de distributiecentra volgen op een later moment. 

PLUS heeft in 2016 de samenwerking met de voed- 

selbanken geïntensiveerd. PLUS vraagt haar huis-

merkleveranciers om producten ter beschikking 

te stellen, die niet meer geschikt zijn voor verkoop, 

maar nog wel voor consumptie. Ook worden 

ondernemers actiever gestimuleerd om de lokale 

samenwerking met de Voedselbank te intensi-

veren. Door de mogelijkheden voor donatie te 

verruimen en hierover duidelijk met de winkels 

te communiceren, kunnen er meer producten  

gedoneerd worden. Een goed voorbeeld hiervan 

is de mogelijkheid om vanaf nu ook vers vlees te 

doneren. Voorheen was dit wegens een aantal 

wettelijke bepalingen niet goed mogelijk. Zo kunnen 

meer producten terechtkomen bij mensen die dit 

hard nodig hebben en wordt voedselverspilling 

verder teruggedrongen. 

Mens en maatschappij

MVO speelt ook op personeelsgebied een steeds 

prominentere rol. In februari 2016 lanceert PLUS 

‘PLUS Power’. Een programma dat kracht zet 

achter de ontwikkeling van medewerkers door 

onder andere het aanbieden van opleidingen en 

inspiratiesessies. Daarnaast kunnen medewerkers 

een periodieke medische keuring aanvragen en 

wie fysiek zwaar werk uitvoert, krijgt advies om 

dat op een verantwoorde manier te doen. Verder 

bieden de kantines gezondere producten aan en 

wordt sporten gestimuleerd. Allemaal redenen 

waarom PLUS in 2016 in de top  van beste werk-

gevers is geëindigd. 

MVO lokaal

In de winkels is er volop aandacht voor de lokale  

gemeenschap. De zelfstandige ondernemers heb- 

ben een sterke binding met hun eigen dorp of stad 

en uiten dat op verschillende manieren. Van het 

sponsoren van lokale sportverenigingen tot het 

gratis bezorgen van producten bij zorginstellingen. 

Maar het kan ook in de vorm van een grote actie. 

Zo is er een pilot geweest met de Hartstichting, 

waarbij klanten konden sparen voor een flinke korting 

op een reanimatiecursus. Ook verenigden twaalf 

supermarkten zich om van de hele regio Parkstad 

in Limburg een Fairtrade-gemeente te maken. 

2120 VERSLAG VAN DE DIRECTIEVERSLAG VAN DE DIRECTIE



 

Risico en
risicobeheersing 
Organisatie en risicobeheersing

Het ondernemen en ondernemerschap brengt inherent 

risico’s met zich mee, binnen PLUS is het managen  

van risico’s een belangrijk aspect van de dagelijkse 

werkzaamheden. Het tijdig onderkennen en op een 

adequate wijze reageren op mogelijke risico’s is essen- 

tieel voor het realiseren van de strategische doelstel- 

lingen. In 2016 is het proces om risico’s te identificeren, 

te beoordelen en te prioriteren verder versterkt.

De belangrijkste systemen voor 

risicobeheersing en controle zijn:

• Strategisch plan

• Planning & Controlcyclus

• begroting- en budgetcyclus

• prognose cyclus 

• doorlooptijd afsluitprocessen

• De PLUS Ondernemingscode

• Accounting manual

• Voedselveiligheidsprogramma en -procedures

• Internal Audit Functie

• Opvolging en monitoring internal en external  

audit bevindingen

De internal audit functie voert onder meer werkzaam- 

heden uit op de operationele processen en rappor-

teert aan de directie, auditcommissie en de raad van 

commissarissen over de uitkomst van haar werkzaam- 

heden. Het internal audit plan wordt opgesteld op 

basis van een top-down risicoanalyse. De prioritering 

van werkzaamheden vindt plaats langs de assen 

kans/impact van de risico’s en het niveau van inter-

ne beheersing. De internal audit functie monitort of 

de actieplannen worden uitgevoerd om hiermee de  

geïdentificeerde risico’s te beheersen. De uitkomsten 

van deze follow-up werkzaamheden worden aan de 

directie en de auditcommissie gerapporteerd. 

PLUS voert op continue basis diverse maatregelen 

door om mogelijke risico’s te beheersen. Er hebben 

zich het afgelopen jaar geen risico’s en onzekerheden 

voorgedaan die een belangrijke impact hadden op 

PLUS Holding. 

PLUS is alleen bereid om verantwoorde risico’s te 

nemen om haar doelstellingen te realiseren en haar 

strategie uit te voeren, waarbij de belangen van 

onze belangrijkste stakeholders centraal staan en  

de genomen risico’s in balans moeten zijn met de  

eventuele voordelen die hieruit kunnen voortvloeien. 

PLUS vermijdt risico's ten aanzien van wet- en regel- 

geving, betrouwbaarheid van financiële rapportages, 

voedselveiligheid, continuïteit en de met de banken 

en Superunie afgesproken financiële ratio’s. Het huidige 

risicoprofiel beschouwt PLUS in lijn met de risico- 

bereidheid van de organisatie. 

Indien risico’s zich manifesteren kan dit een impact 

hebben op de performance van PLUS Holding.  

De impact die risico’s zullen hebben, indien zij zich  

zouden voordoen, is sterk afhankelijk van de maat-

regelen die genomen zijn om kans/impact van het 

risico te mitigeren. PLUS Holding zal zich volledig 

inzetten om ervoor te zorgen dat de gestelde doel-

stellingen worden behaald en indien risico’s zich 

voordoen hiervoor passende maatregelen nemen. 

Voornaamste risico’s en onzekerheden

Hieronder volgt een uiteenzetting van de voornaamste 

strategische, operationele, financiële (verslaggeving) 

en wet- en regelgevingsrisico’s waarmee PLUS Holding 

te maken heeft. De genomen risicomaatregelen zijn 

gericht op het verminderen en beheersen van de  

risico’s waardoor de ondernemingsdoelstellingen  

worden gehaald. Aanvullend hierop sluit PLUS  

Holding verzekeringen af voor gebruikelijke risico’s, 

waardoor de hiermee gepaard gaande financiële 

gevolgen zo veel als mogelijk worden beperkt. 

Strategische risico’s

Concurrentie & marktverschuivingen

PLUS Holding opereert in de foodretail. Deze markt 

kenmerkt zich door een sterke concurrentie, waarbij 

er sprake is van een aanhoudende neerwaartse druk 

op de consumentenprijzen. Dit vertaalt zich in een 

neerwaartse druk op de marges en resultaten. Daar-

naast vormen nieuwe toetreders en ontwikkelingen 

onder andere inzake de online toepassingen binnen 

de foodretail een risico voor de ontwikkeling van de 

omzet en marktverdeling. 

Indien dit risico zich voordoet, kan dit mogelijk ge-

volgen hebben voor de omzet, marge en het markt-

aandeel van PLUS Holding. Vervolgens zal dit impact 

hebben op de resultaten, financiële positie en liquiditeit. 

De volgende maatregelen zijn getroffen om dit risico 

te beheersen:

• Monitoren en identificeren van marktkansen en 

ontwikkelingen

• Benchmarken van prijzen van concurrentie

• Verbeteren van de prijsperceptie

• Doorvoeren van schaalvergroting en efficiency- 

verbeteringen

• Scherpe promoties en aantrekkelijke campagnes

• Verbeteren van de waardepropositie

PLUS Holding heeft adequate maatregelen genomen 

om de risico’s tijdig te signaleren. De kans dat deze 

risico’s zich voordoen wordt beïnvloed door externe 

factoren en is daarom door middel van de genomen 

maatregelen niet geheel te beheersen. De impact 

van dit risico wordt hierom als middel geclassificeerd.  

Het restrisico is ook als middel geclassificeerd.

PLUS heeft in 2016 opnieuw de titel Meest verant-

woorde supermarkt in de wacht gesleept. In nauw 

overleg met NGO’s en andere relevante stakeholders 

wordt dit succesvolle MVO-beleid voortgezet. PLUS 

hecht sterk aan maatschappelijk verantwoord onder- 

nemen door de hele keten heen. Bij belangrijke bedrijfs- 

beslissingen wordt een afweging gemaakt tussen 

de verschillende maatschappelijke en economische  

effecten en rekening gehouden met de verschillende 

stakeholders. 

Het beleid van PLUS Holding is vanuit de coöperatieve 

gedachte primair gericht op de continuïteit en onder-

steuning van de aangesloten ondernemers en het 

streven is gericht op het behouden van een goede 

financiële positie om de continuïteit van de operatie 

te waarborgen. 

Operationele risico’s
Afhankelijkheid van ICT

De primaire bedrijfsprocessen van PLUS Holding en 

de bij haar aangesloten ondernemers zijn volledig 

geautomatiseerd en hierdoor in hoge mate afhan- 

kelijk van ICT-systemen. Adequaat werkende ICT- 

systemen tezamen met de kwaliteit van de gebruikte 

data zijn essentieel voor de bedrijfsvoering. Versto-

ringen in de ICT hebben hiermee direct een impact 

op de uitvoering van onze bedrijfsprocessen. Hierdoor 

kan de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar 

komen. 

Indien dit risico zich voordoet, kan dit mogelijk een 

beperkte levering van producten aan de winkels  

tot gevolg hebben met mogelijk een impact op 

de reputatie, omzet en financiële positie van PLUS  

Holding.

PLUS Holding heeft onder meer de volgende maat-

regelen getroffen om dit risico te beheersen:

• ICT-systemen zijn dubbel uitgevoerd

• Gebruik van twee verschillende datacenters

• ICT-verbeterprogramma’s waarmee de continuïteit, 

performance en beveiliging van de ICT-omgeving 

op een hoger niveau worden gebracht

PLUS Holding heeft met bovenstaande maatregelen 

zowel de kans op een eventuele verstoring als de  

impact indien zich een verstoring voordoet als laag 

tot middel ingeschat. Het restrisico wordt ook als 

laag tot middel geclassificeerd. 
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Informatiebeveiliging

Informatiebeveiligingsincidenten kunnen ervoor zorgen 

dat systemen of data niet beschikbaar zijn en dat 

ongewenst toegang wordt verkregen tot gevoelige 

informatie. 

Indien dit risico zicht voordoet, kan dit leiden tot  

reputatieschade en daarmee kan dit impact hebben 

op het resultaat en de financiële positie van PLUS 

Holding.

PLUS Holding heeft onder andere de volgende 

maatregelen genomen:

• Informatiebeveiligingsbeleid en –richtlijnen

• Bewustzijnscampagne

• Een werkgroep informatiebeveiliging is ingesteld

• Procedures voor het afhandelen van ICT-calamiteiten 

PLUS Holding heeft door bovenstaande maatregelen 

zowel de kans op een eventueel beveiligingsincident 

als de impact indien zich een incident voordoet als 

laag tot middel ingeschat. Het restrisico is derhalve 

eveneens als laag tot middel ingeschat.

Implementatie ERP-systeem

PLUS Holding is gestart met de stapsgewijze ontwik-

keling en implementatie van een nieuw ERP systeem 

zowel voor het servicekantoor als de winkels. De huidige 

systemen zijn aan het einde van hun levenscyclus en 

hebben bepaalde beperkingen. De oude systemen 

worden vervangen en de bedrijfsprocessen waar  

mogelijk minder complex gemaakt. Het is inherent dat 

een dergelijke implementatie niet zonder risico is  

ten aanzien van de continuïteit en effectiviteit van 

systemen, tijdige oplevering en kosten. 

PLUS Holding heeft onder andere de volgende 

maatregelen genomen om het risico te beheersen:

• Programma governance structuur

• Quality Assurance op het programma

• Stapsgewijze ontwikkeling en implementatie

PLUS Holding heeft met bovenstaande maatregelen 

zowel de kans als de impact indien het risico zich 

voordoet als laag ingeschat dit mede gelet op de 

stapsgewijze implementatie. Het restrisico wordt 

eveneens als laag geclassificeerd. 

Voedselveiligheid

Voedselveiligheidseisen spelen een belangrijke rol 

binnen de foodretail. PLUS Holding voldoet ten aanzien 

van de voedselveiligheid aan alle wettelijk gestelde 

eisen voor de traceerbaarheid van de producten en 

de voorziening van productinformatie. 

Indien zich toch problemen voordoen ten aanzien van 

de voedselveiligheid kan dit leiden tot reputatieschade 

en de marktpositie van PLUS Holding verzwakken. 

Hierdoor zullen de financiële positie en resultaten 

 van PLUS Holding onder druk komen te staan. 

PLUS Holding heeft onder meer de volgende maat-

regelen genomen om dit risico te beheersen:

• kwaliteitsprogramma zowel in de distributiecentra 

als in de winkels

• continue awareness activiteiten

• specifieke procedures zoals voor recalls

PLUS Holding schat zowel de kans als impact als het 

risico zich voordoet als laag in. Het restrisico wordt 

uit dien hoofde ook als laag ingeschat.

Financiële risico’s

Investeringsrisico’s

De risico’s ten aanzien van investeringen op het gebied 

van vestigingspunten en vastgoed dienen goed te 

worden afgewogen. PLUS voert gedegen analyses 

uit ten aanzien van de vestigingspunten en vastgoed  

en heeft hiervoor plannen voor de toekomst opgesteld. 

Er is een centrale multidisciplinaire investeringscom-

missie aangesteld die vooraf alle belangrijke voor-

stellen voor investeringen toetst ter beperking en 

beheersing van de risico’s. Investeringen boven een 

bepaald bedrag dienen eveneens door de Raad van 

Commissarissen te worden goedgekeurd. 

Investeringen zijn nooit geheel zonder risico, om deze 

reden beschouwt PLUS Holding dit als een midden 

risico gezien de maatregelen die getroffen zijn. Indien 

zich een risico voordoet hangt de impact af van de 

hoogte van de investering die hiermee gemoeid is. 

Gemiddeld genomen wordt de impact en het restrisico 

als midden beschouwd.

Kredietrisico

Het kredietrisico dat PLUS Holding loopt, is nauw 

verbonden met de financiële positie van de bij haar 

aangesloten ondernemers. Het kredietrisico beperkt 

zich niet alleen tot de openstaande handelsvor-

deringen, maar omvat ook de financiering van de 

aangesloten ondernemers. Daarnaast staat PLUS 

Holding veelal borg voor door banken aan onder-

nemers verstrekte financieringen. Hiertoe beschikt 

PLUS Holding over overkoepelende arrangementen 

met een drietal banken. Tegenover de aan de bank 

te verstrekken zekerheden – veelal in de vorm van 

borgstellingen - staan door de ondernemers te 

verstrekken zekerheden aan PLUS Holding. Het totale 

kredietrisico wordt beheerst door intensieve moni- 

toring en bewaking van de financiële positie van 

de winkels. Ook worden de rentabiliteit en levens-

vatbaarheid van de winkels continu beoordeeld.  

In voorkomende gevallen worden onrendabele  

vestigingspunten afgestoten. Waar nodig worden 

duurzame waardeverminderingen van activa ten 

laste van het resultaat gebracht dan wel worden voor- 

zieningen getroffen zoals beschreven in de algemene 

toelichting op de jaarrekening. PLUS is van mening 

dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om dit 

risico te beheersen. De kans dat dit risico zich voor-

doet is mede afhankelijk van de situatie in de winkels. 

De impact op de resultaten en financiële positie is 

afhankelijk van de situatie en wordt door PLUS als 

midden geclassificeerd. Het restrisico wordt eveneens 

als midden geclassificeerd.

Liquiditeitsrisico

Door een continue monitoring van de toekomstige 

kredietbehoeften in relatie tot beschikbare krediet-

faciliteiten wordt bewaakt dat steeds voldoende  

liquiditeiten beschikbaar zijn, zodat PLUS Holding 

te allen tijde aan haar financiële verplichtingen kan  

voldoen. Doordat PLUS Holding geen valutarisico’s 

kent en er sprake is van beperkte renterisico’s worden 

de (toekomstige) kasstromen uit dien hoofde ook 

niet of nauwelijks beïnvloed. De impact en het rest- 

risico worden derhalve als laag geclassificeerd. 

Financiële verslag-
geving risico’s 
De directie en het management hechten veel waarde 

aan tijdige, adequate en betrouwbare (financiële) 

managementrapportages en forecasts. Als middel 

om kansen en bedreigingen tijdig te signaleren en de 

juiste actie te kunnen ondernemen. Het niet hebben 

van betrouwbare en tijdige financiële verslaggeving 

vormt een risico voor PLUS Holding.
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PLUS Holding heeft diverse maatregelen getroffen 

om betrouwbare en tijdige financiële rapportages te 

waarborgen waaronder:

• Planning & Controlcyclus ter monitoring van de 

financiële resultaten

• begroting- en budgetcyclus

• prognose cyclus 

• doorlooptijd afsluitprocessen

• Controlesystemen zijn geïmplementeerd voor de 

financiële processen

• Internal audit functie die de administratieve  

organisatie en interne beheersing toetst

• Externe accountant toetst in het kader van de 

jaarrekeningcontrole de belangrijkste financiële 

controlesystemen en stelt de betrouwbaarheid 

van de jaarrekening vast

PLUS Holding schat de kans en de impact op de  

resultaten en financiële positie als laag in. Het rest- 

risico wordt uit dien hoofde ook als laag ingeschat.

Wet- en 
regelgeving risico’s  
PLUS dient te voldoen aan diverse wet- en regelgeving. 

Het niet voldoen aan de vereisten vanuit de wet- en 

regelgeving kan leiden tot reputatie- en financiële 

schade. Binnen PLUS Holding wordt een compliance 

raamwerk opgezet om hiermede de naleving van wet- 

en regelgeving verder te borgen en beter te kunnen  

monitoren. Belangrijk uitgangspunt is het creëren  

van awareness en het actualiseren van de PLUS 

Ondernemingscode.

De inschatting is dat de kans/impact van het risico 

laag is evenals het restrisico.
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Financiële gang van zaken

Belangrijkste financiële ontwikkelingen 2016

De consumentenomzet steeg in 2016 (52 weken) met 1,5% ten opzichte van 2015 (53 weken), dit is 0,8% 

hoger dan de marktgroei van 0,7%. Op basis van een vergelijking met 2015 gemeten over 52 weken  

bedraagt de groei van de omzet 3,7% tegenover een marktgroei van 2,8%. Ondanks het wegvallen van 

een 53e week in vergelijking met 2015 is sprake van een stijging van het operationele resultaat met 6,5%.

Naast een hogere omzet zorgden vooral betere leverancierscondities en kostenbesparingen in de logistiek 

voor een resultaatverbetering. In 2016 is veel inspanning geleverd aan de ontwikkeling en implementatie van 

een aantal belangrijke meerjarenprogramma’s voortvloeiend uit het strategisch plan 2016-2018 waardoor 

de kosten stegen. Per saldo steeg de operationele EBITDA met € 3,4 miljoen naar € 83,1 miljoen, een stijging 

van 4,3%. De afschrijvingen en amortisatielasten stegen met € 2,1 miljoen vooral door investeringen in 

2016 en 2015. De financiële baten en lasten verbeterden met € 1,8 miljoen. Het operationeel resultaat 

steeg uiteindelijk met € 3,1 miljoen tot € 51,2 miljoen. 

Van het operationele resultaat werd € 43,2 miljoen doorgegeven aan de ondernemers in de vorm van 

afnamekortingen, dit is € 1,2 miljoen meer dan in 2015. Over 2016 wordt, evenals over 2015, een reguliere  

afnamekorting van 2,0% uitgekeerd. Daarnaast worden extra eenmalige afnamekortingen van 1,0% 

uitgekeerd tegenover 0,8% over 2015. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  

bedraagt € 8,0 miljoen, een daling van € 0,6 miljoen ten opzichte van 2015. Het aandeel in het resultaat 

van SPAR steeg in 2016 met € 1,3 miljoen. Uiteindelijk steeg de nettowinst met € 0,1 miljoen naar € 10,1 miljoen.

Operationeel resultaat

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

2016 2015 Toename in %

consumentenomzet 2.263,8 2.230,2 1,5

netto-omzet PLUS Holding 1.754,0  1.711,9 2,5

bruto-omzetresultaat 193,8  178,6 8,5

kosten (excl. afschrijvingen) -110,7  -98,9 11,9

operationele EBITDA (voor afnamekortingen)  83,1  79,7 4,3

afschrijvingen materiële vaste activa  -12,1  -12,8 -5,8

EBITA (voor afnamekortingen)  71,0  66,9 6,2

amortisatie immateriële vaste activa -20,9  -18,1 15,4

bedrijfsresultaat (voor afnamekortingen) 50,1  48,7 2,8

financiële baten en lasten 1,1  -0,6 

Operationeel resultaat  51,2 48,1 6,5

De opbouw van het operationeel resultaat is in 2016 aangepast. De vergelijkende cijfers over 2015 zijn 

eveneens aangepast.

Consumentenomzet PLUS
De consumentenomzet bedroeg over 2016 € 2.263,8 miljoen tegenover € 2.230,2 miljoen over 2015  

(53 weken), een stijging van 1,5% tegenover een marktgroei van 0,7%. Over 52 weken gemeten bedraagt 

de omzetstijging 3,7%. De omzet van PLUS bleef daarmee ook in 2016 aanzienlijk harder groeien dan  

de markt die over 52 weken steeg met 2,8%. De verbouwing en modernisering van 34 winkels in 2016 

heeft hier belangrijk aan bijgedragen.
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Het aantal PLUS supermarkten daalde van 262 eind 2015 tot 261 eind 2016. Er werden in 2016 drie  

nieuwe PLUS supermarkten geopend. Hiertegenover staat de sluiting van vier onrendabele winkels.

Netto-omzet PLUS Groep
De netto-omzet steeg met 2,5% van € 1.711,9 miljoen over 2015 tot € 1.754,0 miljoen over 2016 vooral door 

de hogere consumentenomzet.

Bruto-omzetresultaat
Het bruto-omzetresultaat steeg met € 15,2 miljoen tot € 193,8 miljoen. Het bruto-omzetresultaat steeg door 

de hogere omzet, verlaging van de logistieke kosten en door verbetering van condities bij leveranciers.  

Het bruto-omzetresultaat in procenten van de omzet steeg van 10,4% over 2015 tot 11,1% over 2016.
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Kosten 
De kosten, exclusief afschrijvingen, stegen in 2016 met € 11,8 miljoen van € 98,9 miljoen in 2015 tot  

€ 110,7 miljoen in 2016. Door de uitvoering van enkele grote strategische programma's stegen de kosten  

met € 4,6 miljoen. De programma’s hebben zowel betrekking op de positionering van de PLUS winkels 

(zoals e-commerce, verbetering prijsperceptie en verdere ontwikkeling van de PLUS formule) als op 

backoffice activiteiten zoals de (voorbereiding van) de overgang van het huidige ERP systeem op SAP 

en de optimalisering van het distributienetwerk. Evenals in 2015 is in 2016 veel aandacht besteed aan  

het optimaliseren van het winkelbestand waaronder begrepen het sluiten van vier onrendabele winkels  

in 2016. Daarnaast stegen de kosten door intensivering van de marketing activiteiten. 

Afschrijvingen materiële vaste activa 
De afschrijvingen van materiële vaste activa daalden met € 0,7 miljoen tot € 12,1 miljoen vooral door minder 

afwaarderingen van vestigingspunten in ontwikkeling en winkelpanden.

Amortisatie immateriële vaste activa
De amortisatielasten van immateriële vaste activa (naast met name leveringsrechten betreft dit goodwill 

en software) stegen met € 2,8 miljoen tot € 20,9 miljoen. De amortisatielasten stegen met € 1,9 miljoen 

door investeringen in 2015 en 2016 in leveringsrechten en software en met € 0,8 miljoen door hogere 

afwaardering van vooruitbetaalde goodwill.

Financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten kwamen in 2016 uit op een netto-bate van € 1,1 miljoen tegenover een 

netto-last van € 0,6 miljoen over 2015. Deze omslag houdt vooral verband met een vrijval in 2016 van in 

het verleden getroffen voorzieningen op aan ondernemers verstrekte leningen ter financiering van hun 

winkels terwijl in 2015 sprake was van een last aan getroffen voorzieningen.

Nettowinst

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

2016 2015 Toename in %

operationeel resultaat 51,2 48,1 6,5

bijzondere bedrijfsopbrengsten - 2,5

51,2 50,6 1,3

afnamekortingen 43,2 42,0 2,8

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 8,0 8,6 -6,1

belastingen -2,1 -1,4

resultaat deelneming 4,1 2,8

Nettowinst 10,1 10,0

Bijzondere bedrijfsopbrengsten
Hieronder is opgenomen de boekwinst van € 2,5 miljoen die in 2015 werd gerealiseerd bij de verkoop van 

de aandelen Sperwer Assurantiën B.V.

Afnamekortingen
De directie van PLUS Retail stelt voor om over 2016, evenals over 2015, aan de PLUS ondernemers 

een afnamekorting van 2,0% van de goederenomzet uit te keren. Tevens wordt voorgesteld om over 

2016 - eveneens als in 2015 - een extra voorwaardelijke afnamekorting van 0,5% uit te keren. Aan deze 

extra uitkering over 2016 is de voorwaarde verbonden van de start c.q. uitbouw van e-commerce in  

de supermarkt. Daarnaast wordt voorgesteld om over 2016 eenmalig een extra afnamekorting van 0,5% 

uit te keren (2015: 0,3%).
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Belastingen
De belastingdruk komt over 2016 uit op 25,9% tegenover 16,4% over 2015. De belastingdruk komt in  

2015 belangrijk onder het nominale tarief voor de vennootschapsbelasting van 25,0% uit vooral door de 

fiscaal onbelaste boekwinst van € 2,5 miljoen behaald bij de verkoop van Sperwer Assurantiën B.V.

Resultaat deelnemingen 
Het 45% aandeel in het niet-geconsolideerde resultaat van SPAR bedraagt in 2016 € 4,1 miljoen, in 2015  

was dit € 2,8 miljoen. Door SPAR werd over 2016 een omzet gerealiseerd van € 446,7 miljoen, een lichte 

daling ten opzichte van 2015. De nettowinst komt over 2016 uit op € 9,1 miljoen tegenover € 6,4 miljoen 

over 2015. Door SPAR werd in 2016 aan PLUS Holding een dividend over 2015 uitgekeerd van € 3,2 miljoen.
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Kasstroom uit investeringsactiviteiten
De investeringen kwamen in 2016 uit op € 50,8 miljoen tegenover € 38,7 miljoen in 2015. In immateriële 

vaste activa werd in 2016 € 31,9 miljoen geïnvesteerd. Deze investeringen hebben voor € 15,0 miljoen 

betrekking op software en voor € 16,9 miljoen op de verwerving en het behoud van vestigingspunten 

(leveringsrechten). De investeringen in software houden vooral verband met het vervangen van het 

huidige ERP systeem door SAP alsmede met investeringen verband houdend met e-commerce.  

De investeringen in leveringsrechten houden onder andere verband met de drie nieuwe winkels die  

in 2016 werden toegevoegd aan het PLUS winkelbestand. 

De investeringen in materiële vaste activa bedragen in 2016 per saldo € 22,4  miljoen. Dit heeft met name 

betrekking op de ontwikkeling van nieuwe vestigingspunten en de aankoop van winkelpanden. Daarnaast 

vonden investeringen plaats in hardware en filialen.

De financiële vaste activa (exclusief deelnemingen) daalden in 2016 met € 3,5 miljoen. In 2016 werd 

voor een bedrag van € 13,8 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 € 19,7 miljoen aan aflossingen op in het verleden verstrekte leningen. 

Het overzicht van de investeringsactiviteiten is als volgt:
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Kasstroom uit financieringsactiviteiten
De uitgaande kasstroom door financieringsactiviteiten van per saldo € 15,2 miljoen betreft met name de 

aflossing van langlopend bankkrediet in 2016 van € 15,0 miljoen. De liquide middelen bedragen eind 2016 

€ 36,4 miljoen tegenover € 27,6 miljoen eind 2015.

Kasstromen en financiering

Een verkort overzicht van de kasstromen is als volgt:

2016 2015 mutatie

operationele EBITDA  83,1 79,7 3,4

afnamekortingen -43,2 -42,0 -1,2

overige operationele kasstromen  34,9 16,4 18,5

kasstroom uit operationele activiteiten 74,8 54,1 20,7

kasstroom uit investeringsactiviteiten  -50,8 -38,7 -12,1

kasstroom uit financieringsactiviteiten -15,2 0,8 -16,0

Saldo kasstromen 8,8 16,2 -7,4

Kasstroom uit operationele activiteiten
De kasstroom uit operationele activiteiten is gestegen met € 20,7 miljoen tot € 74,8 miljoen vooral 

door de onder de overige operationele kasstromen opgenomen verbetering van het werkkapitaal.  

Het werkkapitaal verbeterde met name door een verhoging van het leverancierskrediet. Dit vooral 

door de verlenging van de gemiddelde betalingstermijn alsmede door verschuivingen van betalingen 

rond de jaarwisseling eind 2015 met een negatief effect op de kasstromen over 2015 en een positief  

effect op de kasstromen over 2016. Naast de verbetering van het werkkapitaal leidde de hogere  

operationele EBITDA in 2016 van € 3,4 miljoen tot een hogere operationele kasstroom. Hiertegenover 

staan hogere uitkeringen van afnamekortingen aan ondernemers van per saldo € 1,2 miljoen. 

De ontwikkeling van het werkkapitaal is als volgt:
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Vooruitzichten 2017
In 2016 is PLUS gestart met omvangrijke investeringen voor de toekomst. Deze investeringen zijn nodig 

om de concurrentiepositie van PLUS nu en in de toekomst te  blijven versterken. Projecten als het nieuwe 

ICT-systeem voor het servicekantoor, de distributiecentra en alle supermarkten en het nieuwe volledig 

gemechaniseerde centrale distributiecentrum gaan in 2017 veel energie vragen van iedereen die bij PLUS 

is betrokken. Ze zullen ook leiden tot een lager operationeel resultaat, vergeleken met 2016. De inves- 

teringen in het nieuwe distributiecentrum vinden vooral plaats in 2018 en 2019 en in beperkte omvang in 

2017. De totale investeringen in 2017 zullen in belangrijke mate uit eigen middelen worden gefinancierd 

en in beperkte mate met bankkrediet. In 2017 zal er een herfinanciering plaatsvinden vooral gericht op 

het toekomstige investeringsprogramma.

Met deze noodzakelijke investeringen leggen we een fundament voor een PLUS organisatie die nog beter 

kan inspelen op wat consumenten de komende jaren van ons verwachten. De traditionele supermarkt 

maakt langzaam maar zeker plaats voor een inspirerende ontmoetingsplek waar detailhandel, horeca en 

dienstverlening gecombineerd worden. Op dat snijvlak moeten we onze groei in de toekomst realiseren. 

Wij blijven continu vernieuwen en gaan in 2017 voortvarend door met het in de markt zetten van onze 

succesformule. Wederom zullen een twintigtal winkels de stap maken naar de Briljant formule en zullen 

diverse ondernemers in de voetsporen treden van de familie Koot in Abcoude die in 2016 de primeur 

had met Briljant 2.0.

PLUS is goed op weg om eind 2018 de beste supermarkt van Nederland te worden. Dat betekent wel 

dat we voortdurend scherp moeten blijven, omdat het landschap om ons heen continu verandert.  

In ons Strategisch Plan ‘Willen is kunnen’ is onze koers helder gemaakt voor de periode 2016-2018.  

Onze speerpunten en concrete acties zijn duidelijk omschreven. Het is nu aan de PLUS ondernemers en 

hun medewerkers en allen die actief zijn in PLUS Retail om met enthousiasme en inzet te werken aan onze 

ambities. Daarbij moeten we maximaal profiteren van onze coöperatieve organisatievorm, die gebouwd is 

op hechte samenwerking. De energie waarmee in 2016 op alle fronten binnen PLUS is samengewerkt, 

zorgt voor veel vertrouwen voor de toekomst.

Utrecht, 7 maart 2017

De directie

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

Drs. M.H. (Monique) Joosen RC, financieel directeur
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Verslag van de raad 
van commissarissen

Verslag van de raad 
van commissarissen

PLUS kan terugkijken op een positief 2016.  

Opnieuw wisten de ondernemers zich in nauwe 

samenwerking met PLUS Retail een plaats voor 

in het peloton te verwerven. PLUS groeide net 

als in 2015 fors harder dan de markt en wist op 

tal van fronten belangrijke progressie te boeken. 

Met grote inzet hebben de ondernemers en de 

medewerkers in de winkels, op het servicekantoor 

en in de distributiecentra ervoor gezorgd dat meer 

klanten de PLUS supermarkten wisten te vinden. 

Dat is belangrijk tegen de achtergrond van de zeer 

competitieve omgeving waarin de supermarkt- 

branche zich bevindt. Het is zaak om dagelijks hard 

te blijven werken aan het binden van de consu- 

ment die zoekt naar kwaliteit voor een goede prijs. 

De centrale ondersteuning aangevuld met de lokale 

kennis en expertise is hierin van onschatbare waarde. 

In 2016 startte PLUS met het nieuwe strategisch 

plan 2016-2018, dat gekenmerkt wordt door in-

grijpende diepte-investeringen in onder meer 

automatisering, distributie en logistiek en de uit-

bouw van de innovatieve Briljant winkelformule. 

Met deze investeringen legt PLUS een fundament 

voor de toekomst. Deze projecten stonden in 2016 

dan ook hoog op de agenda van de raad van 

commissarissen. De initiatieven onderstrepen het 

vertrouwen in de coöperatieve formule. Alle direct 

betrokkenen bij PLUS - in de winkels in het land 

en op het servicekantoor in Utrecht - voelen zich 

duidelijk verbonden met de formule en de gekozen 

strategie en zijn bereid zich daarvoor in te zetten. 

Dat blijkt onder meer uit de verschillende prijzen 

en onderscheidingen die PLUS in 2016 in ontvangst 

mocht nemen.

De directie van PLUS Holding B.V. legt dit jaarverslag 2016 ter vaststelling 

voor aan 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 van Ernst & Young Accountants LLP is 

voorzien. De inhoud van het verslag en de jaarrekening, 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.

37VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN



Directie, medewerkers en organisatie

De directie van PLUS Retail heeft in 2016 samen 

met de medewerkers van de serviceorganisatie 

en de ondernemers in de diverse overlegorganen 

zeer voortvarend invulling gegeven aan de nieuwe 

strategie. Dat is mede mogelijk geweest door veel 

interactie en intensieve onderlinge communicatie, 

die de basis vormen van ons succes.

 

In 2016 gaf de heer P.L.J.M. (Piet) Verbeeten te 

kennen dat hij zijn functie in de raad van commis-

sarissen in 2017 neerlegt. Wij zijn hem zeer erkentelijk 

voor zijn inspanningen voor de raad. 

Activiteiten van de raad van commissarissen

De raad van commissarissen kwam in 2016 zes  

keer bijeen voor een reguliere vergadering en één  

keer voor een bijzondere. Bij een van deze verga-

deringen was de externe accountant aanwezig. 

De auditcommissie kwam in 2016 vijf keer bijeen en 

gaf daarmee invulling aan haar belangrijke rol. De 

commissie bereidt audit-gerelateerde onderwerpen 

voor die vervolgens in de raad van commissarissen 

op de agenda staan. De remuneratiecommissie 

kwam in 2016 één keer bijeen voor een reguliere 

vergadering. Naast de reguliere vergaderingen 

vond de jaarlijks terugkerende zelfevaluatie plaats, 

waarin de raad van commissarissen zijn activiteiten 

en functioneren besprak.

Persoonlijke noot van de voorzitter

Het succes van 2016 heeft opnieuw laten zien  

dat PLUS een ondernemende coöperatie is. Onze 

coöperatieve formule met een sterke focus op 

zelfstandig ondernemerschap werkt en heeft een 

duidelijke toekomstvisie en heldere strategie.  

Wij kijken dan ook met optimisme vooruit, waarbij 

het goed is om te weten dat de samenwerking  

en het commitment van alle betrokkenen binnen 

de PLUS organisatie groot is.  

Utrecht, 7 maart 2017

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

Auditcommissie
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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Aan de leden van de 

Ondernemerscoöperatie De Sperwer U.A.

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2016 aan van de 

Ondernemerscoöperatie De Sperwer U.A., dat is 

opgesteld door het hoofdbestuur en waarin de 

jaarrekening over 2016 is opgenomen. De jaar- 

rekening is gecontroleerd door Ernst & Young  

Accountants LLP. De goedkeurende verklaring  

van de accountant is opgenomen in het vervolg  

van dit verslag. We stellen u voor de jaarrekening,  

inclusief het daarin opgenomen voorstel tot winst- 

bestemming, vast te stellen en het hoofdbestuur 

decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

Trots

2016 was opnieuw een goed jaar voor PLUS.  

Wij boekten over de hele linie zeer positieve  

commerciële resultaten en alle PLUS ondernemers 

werkten met veel inzet en enthousiasme mee aan 

dit succes. Het hoofdbestuur is met name trots op 

de aanwas van nieuwe, startende ondernemers. 

Het hoofdbestuur heeft velen van hen bezocht en 

was sterk onder de indruk van de bevlogenheid 

waarmee zij het zelfstandig ondernemerschap 

binnen onze coöperatie invullen.

Daarnaast was de eerste winkel met de Briljant  

2.0 formule een feit in 2016. Dit is volgens het  

hoofdbestuur geen stap naar voren, maar een echte 

sprint naar voren. De eerste reacties op deze formule  

zijn buitengewoon positief en onderstrepen dat 

PLUS voor wat betreft formuleontwikkeling de  

juiste koers heeft uitgezet. PLUS viel in 2016  

regelmatig in de prijzen met onderscheidingen  

voor onder meer Beste Vers Supermarkt, Meest 

Verantwoorde Supermarkt, Beste Wijnsupermarkt 

van Nederland en Beste Leerbedrijf. Deze en andere 

eretitels zijn een duidelijke bevestiging dat PLUS 

goed op weg is om zijn ambitie om in 2018 de beste 

supermarkt van Nederland te zijn, waar te maken.

Kracht van lokaal ondernemen

Ook in 2016 kwam de kracht van het lokaal onder- 

nemen weer duidelijk naar voren. Verschillende ini- 

tiatieven van lokale ondernemers bleven niet lo-

kaal, maar boden de potentie om ze – waar no-

dig aangepast – landelijk uit te rollen. Voorbeel-

den zijn een speciale aanpak op het gebied van 

brood, het dezelfde dag bezorgen van bood-

schappen en de nauwe samenwerking met lokale 

leveranciers van versproducten. Deze voorbeel-

den sluiten optimaal aan bij de kerngedachte van 

de coöperatie, waarbij iedereen door samenwer-

king sterker kan worden. 

Strategie 2016-2018 

2016 was het eerste jaar van het nieuwe Strategisch 

Plan 2016-2018. Het hoofdbestuur stelde vast dat 

veel van de doelen van het plan voor 2016 behaald  

zijn. Onze coöperatie is te vergelijken met een schip 

dat in 2016 de haven heeft verlaten. De koers is uit- 

gezet. Het zal er nu om gaan deze goed vast te  

houden, zodat we in 2018 onze ambitie daadwerkelijk 

waarmaken om de beste supermarkt van Nederland 

te zijn. Koersvastheid en focus zijn met name be-

langrijk omdat we in 2017 verder werken aan de 

twee grootste projecten in de geschiedenis van de 

coöperatie: het volledige nieuwe automatiserings- 

systeem BWA (Bedrijfs- en winkelautomatisering) 

en de bouw van een nieuw, centraal gelegen ge-

mechaniseerd distributiecentrum voor houdbare 

producten. Beide projecten zijn zeer uitdagend 

en hebben impact op alles wat we doen, alles waar 

we elke dag mee bezig zijn.

Verslag van 
het hoofdbestuur

Jaarverslag 2016 
Ondernemerscoöperatie
De Sperwer U.A.
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Activiteiten van het hoofdbestuur

Het hoofdbestuur kwam in 2016 acht keer bij elkaar. 

Een van de initiatieven is het inschakelen van prof. 

dr. Fred van Eenennaam, die met zijn adviesbureau 

Decision Group bedrijven en organisaties onder-

steunt in strategie- en visievorming. Samen met 

het hoofdbestuur en verschillende groepen PLUS 

ondernemers werkt Van Eenennaam aan een visie 

op de Sperwer-coöperatie voor 2020 en daarna. 

Hiermee kan de coöperatie zich vanaf 2017 beter 

voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen. 

Naar aanleiding van vragen vanuit de zelfevaluatie 

aan het hoofdbestuur om zichtbaarder te zijn binnen 

de coöperatie, is in 2016 gestart met structurele 

bezoeken aan ondernemers die een mijlpaal be-

haalden, zoals een verbouwing van hun winkel. 

Ook voerde het hoofdbestuur eindgesprekken met 

ondernemers die de verkoop van hun winkel hadden 

afgerond. Hun input was erg nuttig. Op beide 

initiatieven is positief gereageerd door de (ex-) 

ondernemers. 

Het hoofdbestuur besprak verder de mogelijke con-

sequenties van de nieuwe Nederlandse Franchise 

Code (NFC) voor de coöperatie. Minister Kamp 

nam de code op 17 februari 2016 in ontvangst van 

de schrijfcommissie. De code geeft gedragsregels 

voor franchisegevers en franchisenemers bij het 

aangaan, uitvoeren en ontbinden van een franchise- 

overeenkomst. Ook de rechten en plichten van 

beide partijen zijn erin opgenomen. Het is nog  

niet duidelijk wanneer de code wordt ingevoerd. 

Het hoofdbestuur wil dan ook onderzoeken in 

hoeverre een eigen op de coöperatie toegespitste 

code dient te worden ontwikkeld.

In 2016 bleef de nieuwe governance-structuur op de 

agenda staan. Hoewel er flinke stappen zijn gezet 

in de besturing van de coöperatie, is er nog ruimte 

voor verbetering. Zo willen we in 2017 kijken hoe 

we de coördinatieteams nog beter kunnen laten 

functioneren. Daarnaast blijft het vervullen van 

bestuursfuncties binnen de coöperatie een punt 

van aandacht. Met 221 ondernemers en meer dan 

veertig bestuurlijke functies te vervullen, is het  

belangrijk dat ieder lid van de coöperatie tijdens 

zijn periode als ondernemer een steentje bijdraagt. 

Onderscheidend blijven

Het is de PLUS organisatie ook in 2016 uitstekend 

gelukt om duidelijk onderscheidend te opereren 

binnen de Nederlandse supermarktbranche. Met ons 

volledig coöperatieve model weten we de lokale 

kracht van iedere individuele ondernemer zo om te 

smeden dat we gezamenlijk een topprestatie kunnen 

leveren. Dat vereist van iedereen binnen de coöpe- 

ratie volledige inzet en maximaal enthousiasme. 

2016 heeft laten zien dat het aan beiden niet  

ontbreekt. Dat biedt goede perspectieven voor 

2017 en daarna. 

Utrecht, 7 maart 2017

Namens het hoofdbestuur,

K.C. (Krijn) Vermeulen

voorzitter hoofdbestuur

ondernemers

Arnold both

Wim van Doornmalen 

Michel Wallerbosch

aan het woord
4

PLUS ondernemer in Geesteren 

PLUS ondernemer in Eindhoven en Mierlo

        PLUS ondernemer in 
           Rotterdam en Schiedam 

     PLUS ondernemer in Rotterdam

Rien Waardenburg 

“PLUS heeft een duidelijke ambitie: 
wij willen de beste supermarkt zijn.“
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“Al deze initiatieven vonden plaats met in het achter- 

hoofd het grote ICT project bedrijf en winkelauto- 

matisering (BWA) dat in 2016 is gestart en in 2017 

een vervolg krijgt. Het BWA-project is cruciaal voor 

PLUS en zal voor iedereen, waar je ook werkt  

- in de winkels, de DC’s of het servicekantoor -  

van invloed zijn.”

“Ook in 2016 heeft de opzet van de coördinatie- 

teams en de clusterraad zich bewezen. Het is heel 

belangrijk dat ieder initiatief of plan dat de coöpe- 

ratie ontwikkelt, goed vanuit de ondernemersbril 

wordt bekeken. De coördinatieteams voorzien 

daarin. Op die manier kunnen we voorkomen 

dat we een valse start maken en tussentijds zaken 

moeten gaan aanpassen of repareren. Het coör-

dinatieteam AFA heeft onder meer met het oog 

daarop gewerkt aan een procesbeschrijving die 

gericht is op het verder optimaliseren van de  

besluitvorming rond zaken die ons aangaan.  

Als coöperatie zijn onze doelen duidelijk: we willen 

de beste supermarkt worden. Dat vraagt om conti- 

nuïteit van de coöperatie en rendement voor de 

ondernemer. Voor beide doelen geldt dat je als 

coöperatie en als ondernemer de juiste dingen 

moet doen en onderscheidend moet zijn.”

“Bij een coöperatie is het belangrijk dat we allemaal 

een steentje bijdragen aan het geheel. Het is 

gemakkelijk om aan de zijlijn te staan en te zeggen 

hoe het anders moet, maar ik praat veel liever 

mee. Ik ben ervan overtuigd dat de ondernemers 

en de coöperatie samen meer zijn dan de som der 

delen. In een coöperatie heb je wisselwerking. 

We kunnen elkaar voeden vanuit onze eigen speci- 

fieke ervaring en expertise. We hebben allemaal 

de verantwoordelijkheid om de gehele organisatie 

beter te maken. Ik ga in 2017 na jaren actief te zijn 

geweest in de coöperatie mijn rol als coordinator 

van het coördinatieteam AFA overdragen. Niet om 

stil te zitten, maar om weer verder te kijken wat er 

op mijn pad komt binnen PLUS.”

“Het coördinatieteam AFA werkte in 2016 met veel enthousiasme aan een 

groot aantal praktische zaken, waaronder het verder uitbouwen van de 

e-commerce-activiteiten en het vervangen van de handterminals en de 

pinautomaten. Ook introduceerden we het vingerafdruksysteem, waarmee 

de PLUS ondernemers de toegang tot de winkels en ruimtes in de winkels 

kunnen beheren en de urenregistratie kunnen uitvoeren. Daarnaast voltooiden 

we met elkaar de nieuwe gestandaardiseerde werkplek.”

Arnold both
  PLUS ondernemer in Rotterdam en coördinator  

     van het Coördinatieteam AFA (Automatisering, 

         Financiëen en Administratie)



 

“Het is mijn ambitie 
om de Clusterraad 

nog sterker te maken, 
zodat we voor nog 
meer meerwaarde 
kunnen zorgen“

“Als coöperatieve organisatie is draagvlak onder de 

zelfstandige ondernemers heel belangrijk. Voor een 

stevig draagvlak is intensieve communicatie tussen 

alle onderdelen van de organisatie en een profes- 

sionele aanpak nodig. Daar hebben we in 2016  

flinke slagen kunnen maken. Als coordinator van de 

clusterraad denk ik dat we er in de komende jaren 

nog meer uit kunnen halen. In de afgelopen jaren  

hebben we een stevige nieuwe overlegbasis gelegd. 

Daar kunnen we goed op voortbouwen.”

“Voor PLUS is het van groot belang dat we de  

coöperatieve gedachte goed blijven borgen. Zo-

veel mensen, zoveel wensen. Dat betekent dat we  

continu met elkaar in gesprek moeten blijven over 

alles wat ons bezighoudt. Het blijkt in de dagelijkse 

praktijk dat dat ons allemaal heel goed afgaat.  

Er is veel enthousiasme om mee te denken en te  

praten. Daarom vind ik coordinator zijn ook een 

fantastische klus om te mogen doen. Ik krijg er heel 

veel positieve energie van.”

“Het is mijn ambitie om de clusterraad nog sterker 

te maken, zodat we voor nog meer meerwaarde 

kunnen zorgen. Daarbij houd ik altijd voor ogen dat 

de zelfstandig ondernemer centraal staat. PLUS is 

een coöperatie van, voor en door ondernemers. 

Dat is de basis. Dat betekent ook dat we allemaal 

de handen uit de mouwen moeten steken en actief 

moeten zijn in de organisatie. Doorstroming in be- 

stuurlijke teams is belangrijk. Het zorgt voor andere, 

nieuwe geluiden en ideeën en we voorkomen dat 

een kleine groep steeds de kar trekt. We zijn samen 

eigenaar van PLUS en hebben allen hetzelfde belang: 

de consument zo goed mogelijk bedienen en een 

goed rendement behalen.” 

“Wat mij betreft stond 2016 voor de clusterraad vooral in het teken van het 

stabiliseren van de nieuwe structuur met zijn indeling in regionale clusters en 

coördinatieteams voor bepaalde thema’s. 2016 was het derde volle jaar dat we 

op deze nieuwe manier werken en we hebben weer belangrijke stappen gezet. 

De clusterraad heeft als een van de taken het toetsen van op voorspraak van 

coördinatieteams. Daar hebben we opnieuw hard aan gewerkt. We bespreken 

in de raad de voortgang in de coördinatieteams, zodat we goed van elkaar 

weten waar we mee bezig zijn.”

        Rien 
     Waardenburg 

is samen met zijn vrouw Monique PLUS ondernemer  

 in Rotterdam en Schiedam en coördinator van de    

 Clusterraad, waarin de clusters zijn 

    vertegenwoordigd



“PLUS heeft een duidelijke ambitie: wij willen de  

beste supermarkt zijn. Daarvoor is een duidelijke  

strategie uitgezet en die is ook de rode draad in al 

onze activiteiten. Als coördinatieteam Commercie 

streven we naar een zo groot mogelijk draagvlak 

onder de ondernemers voor de commerciële initi- 

atieven die er vanuit het servicekantoor worden  

ontwikkeld. Dat doen we onder meer door de  

ondernemers zo proactief mogelijk te informeren 

tijdens de clustervergaderingen met de ondernemers 

in de verschillende regio’s.”

“Wij moeten als ondernemers en als coöperatie  

de lat steeds zo hoog mogelijk leggen om onze  

ambities te realiseren. Daarbij is ons voordeel dat we 

ons als coöperatie van zelfstandige ondernemers 

goed kunnen onderscheiden in de markt. Wij staan 

hier in onze woonplaats - net als iedere andere  

PLUS ondernemer - midden in de gemeenschap en 

voelen ons sterk verbonden. Dat vertaalt zich in 

allerlei lokale initiatieven naast alle landelijke activi- 

teiten en acties. Ik ben vanuit diezelfde betrokkenheid 

actief in het coördinatieteam. Het is altijd makkelijk om 

vanaf de kant te zeggen hoe het moet, maar het is 

veel leuker en leerzamer om mee te praten en mee 

te denken. Daar krijg je in een coöperatie de ruimte 

voor. Het is juist de combinatie van operationeel 

bezig zijn met je bedrijf en actief zijn voor het groter 

verband die mij aanspreekt.”

“Over de vernieuwde overlegstructuur, waar we in 

2014 mee zijn gestart, ben ik enthousiast. We hebben 

in 2016 veel sessies gehad met elkaar en de onder-

linge rolverdeling nog weer scherper neergezet. 

We doen het samen. Dat is de boodschap die ik 

wil uitdragen. In 2016 vervulde ik het coordinator-

schap met plezier samen met collega Eric Werger. 

Eric heeft aangegeven te willen stoppen. Ik bedank 

hem voor de samenwerking en zal het in 2017  

alleen voortzetten.”

“2016 was vanuit commercieel oogpunt een heel goed jaar voor PLUS.  

Daarbij lag de rol van het coördinatieteam Commercie er vooral in dat we 

allemaal – ondernemers en servicekantoor – dezelfde taal spreken. Daar zijn 

we opnieuw prima in geslaagd. We delen allemaal de passie voor het onder-

nemerschap en de klant. Dat heeft in de praktijk geleid tot een groot aantal 

succesvolle initiatieven, zoals de Angry Birds-spaaractie in het voorjaar,  

die enorm succesvol was. Dat gold ook voor de PLUSBRiCKS Boerenbedrijf-

actie in september. Deze laatste actie had een sterke link met Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid. Het was niet voor niets dat we 

werden onderscheiden als Meest Verantwoorde Supermarkt van 2016. Verder 

hebben we weer flinke stappen gezet op het gebied van de online activiteiten.

        Michel 
   Wallerbosch 
 PLUS ondernemer in Geesteren en coördinator 

    van het Coördinatieteam Commercie

“PLUS hee
ft een 

duidelijk
e ambitie

: 

wij willen de 
beste 

supermar
kt zijn.“

 



 

“Het is voor 
de toekomst van de PLUS organisatie van groot belang dat we blijven investeren in medewerkers. 

Op dit moment is PLUS opleidingen in gesprek  

met een geschikte partij om mee samen te werken. 

De verwachting is dat we medio september 2017 

de volledige opleiding kunnen aanbieden en dat 

de eerste cursisten van start kunnen.

“Deze stap sluit perfect aan op het bestaande op-

leidingenhuis van PLUS, waar we voorzien in een 

breed pakket tot aan mbo 4. We bieden nu een 

complete route aan onze medewerkers die graag 

verder willen in het supermarktvak. Een sterk voor-

beeld is een medewerkster in mijn eigen bedrijf die 

aanvankelijk na de middelbare school voor de Pabo 

koos, maar in tweede instantie toch een algemene 

hbo-opleiding in Small Business en Retail  management 

ging volgen bij de Fontys Hogeschool  en nu super- 

marktmanager is.”

“Een andere belangrijke ontwikkeling voor het coör- 

dinatieteam in 2016 was een nieuwe aanpak voor 

wat betreft het onderlinge overleg. In een coöpe- 

ratie is goede onderlinge communicatie cruciaal. 

Die communicatie moet echter ook efficiënt zijn. 

Vandaar dat het team in 2016 koos voor een nieuwe 

aanpak op het gebied van vergaderen, waarbij we 

dankzij een betere voorbereiding van onderwerpen 

sneller besluiten konden nemen. Voorafgaand aan 

een overleg waren de mogelijkheden en conse- 

quenties al goed in kaart gebracht, waardoor onze 

besprekingen effectiever verliepen.”

“Ik kijk inmiddels terug op 35 jaar retailervaring en 

vind het belangrijk om naast mijn werk als onder- 

nemer actief te zijn in de coöperatie en mijn ervaring 

ook daar in te zetten. De variatie van ondernemer-

schap en bestuurlijk werk zorgt voor afwisseling. 

Dat maakt het voor mij iedere dag boeiend en in-

teressant. Er is op dit moment heel veel beweging 

in de wereld van de supermarkten. Het gaat er dan 

ook om dat we de strategie die we als coöperatie 

helder voor ogen hebben, in de dagelijkse praktijk 

waarmaken. We moeten iedere dag scherp kijken 

naar wat de consument zoekt en daar nuchter 

op inspelen. Ook is het zaak om steeds te zoeken 

naar synergie, wat voor PLUS als coöperatief bedrijf 

beter mogelijk is dan bij onze concurrenten. Ik heb  

in 2016 en daarvoor met veel plezier mijn rol binnen 

het coördinatieteam WOLOG vervuld, maar draag 

in 2017 het stokje over aan mijn opvolger. Ik blijf  

echter zeker bestuurlijk actief in de coöperatie.”  

“Een van de belangrijke onderwerpen die het coördinatieteam in 2016 op 

de agenda had staan, waren de opleidingen. Het is voor de toekomst van de 

PLUS organisatie van groot belang dat we blijven investeren in medewerkers. 

Daarom heeft het coördinatieteam WOLOG veel werk gemaakt van een op 

PLUS toegespitste hbo-opleiding Retail Management. Er waren al wel algemene 

hbo-opleidingen op dit gebied, maar het team is er in 2016 in geslaagd een 

studie te gaan inrichten waar talentvolle medewerkers de nodige kennis 

kunnen opdoen om door te groeien naar supermarktmanager of ondernemer. 

De voorbereidingen hiervoor zijn in 2016 gestart.” 

      Wim van 
     Doornmalen 

 PLUS ondernemer in Eindhoven en Mierlo 

en Coördinator van het Coördinatieteam WOLOG   

  (Winkelorganisatie en Logistiek)
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Jaarrekening 2016  
Ondernemerscoöperatie 
De Sperwer U.A.

Balans per 1 januari 2017, na winstbestemming

pag. 1 januari 2017 3 januari 2016

Financiële vaste activa

deelneming PLUS Holding B.V. 55 242.017 231.928

Vlottende activa

vorderingen 7 41

liquide middelen 527 297

534 338

Totaal activa 242.551 232.266

Eigen vermogen

wettelijke reserves 56 33.030 14.709

overige reserves 56 209.358 217.480

242.388 232.189

Langlopende schulden 56 57 59

Kortlopende schulden 106 18

Totaal passiva 242.551 232.266

(bedragen x € 1.000, tenzij anders vermeld)

Jaarrekening 2016
Ondernemerscoöperatie
     De Sperwer U.A.
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Algemene toelichting 
Het boekjaar van de ondernemerscoöperatie De Sperwer U.A. omvat een periode van 52 of 53 weken  

en eindigt op de zondag van week 52 of 53. Het boekjaar 2016 bestond uit 52 weken en eindigt op  

1 januari 2017. Het vergelijkende boekjaar 2015 bestond uit 53 weken en eindigde op 3 januari 2016.

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 
Financiële vaste activa 

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

Deelneming PLUS Holding B.V. 242.017 (2015: 231.928)
Dit betreft een 100% dochtermaatschappij. De deelneming muteerde als volgt: 

2016 2015

Stand begin boekjaar 231.928 221.923

resultaat deelneming 10.089 10.005

Stand einde boekjaar 242.017 231.928

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 wettelijk vereiste inzicht wordt voldaan.

Liquide middelen 527 (2015: 297)
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Winstbestemming 

Voorgesteld wordt de winst over 2016 groot € 10.199 als volgt te bestemmen:

2016 2015

toevoeging aan de wettelijke reserves 4.127 2.817

toevoeging aan de overige reserves 6.072 7.083

10.199 9.900

Winst- en verliesrekening over 2016

pag. 2016 2015

Baten

contributie leden 60 62

management fee PLUS Holding B.V. 57 400 148

460 210

Lasten

bezoldigingskosten 57 151 148

overige kosten 57 163 187

rente participatiebewijzen leden 6 6

320 341

Resultaat voor belastingen 140 -131

belastingen 30 -26

Resultaat na belastingen 110 -105

resultaat deelnemingen 10.089 10.005

Nettowinst 10.199 9.900
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Als onderdeel van een juridische herstructurering van PLUS Holding in 2004 zijn de preferente aandelen die 

door de ondernemers 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 10,0%. 

De participaties kunnen slechts gehouden worden door op 1 januari 2004 aanwezige leden van de coöperatie. 

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

Terugbetaling vindt alsdan plaats tegen de nominale waarde van de participaties.

Kortlopende schulden 106 (2015: 18)   

Hieronder zijn opgenomen: 

2016 2015

vennootschapsbelasting 4 -

omzetbelasting 42 -

overig 60 18

Stand einde boekjaar 106 18

Toelichting op de winst- en verliesrekening 
Management fee PLUS Holding B.V. 400 (2015: 148)

Binnen de bestuurlijke structuur wordt een bezoldiging toegekend aan de leden van het hoofdbestuur,  

de clusterraad en de coördinatieteams. 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.  

Ook worden in de management fee overige kosten van de coöperatie doorbelast. Daarnaast heeft  

in 2016 een nabelasting aan management fee over 2015 plaatsgevonden.

Bezoldigingskosten 151 (2015: 148)

Hieronder zijn opgenomen:

2016 2015

bezoldiging hoofdbestuur 35 35

overige bezoldigingen 116 113

151 148

Overige kosten 163 (2015: 187)

Hieronder zijn vooral de kosten van de secretaris van de coöperatie en van externe adviseurs opgenomen.

Wettelijke reserves 33.030 (2015: 14.709)
Deze reserve is gevormd voor ingehouden winsten van direct of indirect gehouden deelnemingen waarvan 

de uitkering niet zonder beperking kan worden bewerkstelligd, alsmede voor rechtstreekse mutaties in het 

eigen vermogen van deze deelnemingen.

De reserves muteerden als volgt:

2016 2015

Stand begin boekjaar 14.709 12.567

bij: van overige reserves 17.344 -

af: naar overige reserves -3.150 -675

bij: volgens winstbestemming 4.127 2.817

Stand einde boekjaar 33.030 14.709

Overige reserves 209.358 (2015: 217.480)

De reserves muteerden als volgt:

2016 2015

Stand begin boekjaar 217.480 209.722

af: naar wettelijke reserves -17.344 -

bij: van wettelijke reserves 3.150 675

bij: volgens winstbestemming 6.072 7.083

Stand einde boekjaar 209.358 217.480

Langlopende schulden 57 (2015: 59)

De langlopende schulden muteerden als volgt:

2016 2015

Stand begin boekjaar 59 60

af: inname participaties -2 -1

Stand einde boekjaar 57  59
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Gebeurtenissen na balansdatum 

Voor een nadere toelichting op de gebeurtenissen na balansdatum wordt verwezen naar de toelichting op 

de geconsolideerde winst- en verliesrekening van PLUS Holding B.V. op pagina 85. 

  

Utrecht, 7 maart 2017

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 

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.” 

  

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.”

Controleverklaring 
van de onafhankelijke 
accountant

Aan: het hoofdbestuur van 

Ondernemerscoöperatie De Sperwer U.A.

Verklaring over de in het jaarverslag 

opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Onderne-

merscoöperatie De Sperwer U.A. te Utrecht ge-

controleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag op-

genomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen 

van Ondernemerscoöperatie De Sperwer U.A. 

op 1 januari 2017 en van het resultaat over 2016 in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:

• de balans per 1 januari 2017;

• de winst-en-verliesrekening over 2016;

• de toelichting met een overzicht van de gehan- 

teerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het 

Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoorde- 

lijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 

sectie. Onze verantwoordelijkheden voor de controle 

van de jaarrekening.

Wij zijn onafhankelijk van Ondernemerscoöperatie 

De Sperwer U.A. zoals vereist in de Verordening 

inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 

assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 

opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 

(VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle- 

informatie voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel.

Beschrijving van verantwoor-

delijkheden voor de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van  

het hoofdbestuur voor de jaarrekening

Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het op- 

maken en getrouw weergeven van de jaarrekening 

in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit 

kader is het hoofdbestuur verantwoordelijk voor 

een zodanige interne beheersing die het hoofd-

bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen 

van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het 

hoofdbestuur afwegen of de onderneming in staat 

is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te 

zetten. Op grond van genoemd verslaggevings- 

stelsel moet het hoofdbestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronder- 

stelling, tenzij het hoofdbestuur het voornemen 

heeft om de vennootschap te liquideren of de 

bedrijfsactiviteiten te beëindigenof als beëindiging 

het enige realistische alternatief is. Het hoofd- 

bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuï-

teit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden  

voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen 

en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daar-

mee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate 

maar geen absolute mate van zekerheid waar-

door het mogelijk is dat wij tijdens onze controle 

niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude 

of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamen-

lijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt 

de aard, timing en omvang van onze controle-

werkzaamheden en de evaluatie van het effect 

van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel 

kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant pro- 

fessionele oordeelsvorming toegepast in overeen- 

stemming met de Nederlandse controlestandaarden, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheids- 

eisen. Onze controle bestond onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s 

dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, 

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 

van controlewerkzaamheden en het verkrijgen 

van controle-informatie die voldoende en geschikt 

is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het  

risico dat een afwijking van materieel belang 

niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude 

kan sprake zijn van samenspanning, valsheid  

in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties 

vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 

van zaken of het doorbreken van de interne  

beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing 

die relevant is voor de controle met als doel con-

trolewerkzaamheden te selecteren die passend 

zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken 

over de effectiviteit van de interne beheersing 

van de entiteit;

• het evalueren van de geschiktheid van de ge-

bruikte grondslagen voor financiële verslag- 

geving en het evalueren van de redelijkheid van 

schattingen door het hoofdbestuur en de toe-

lichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door het hoofdbestuur 

gehanteerde continuïteitsveronderstelling aan-

vaardbaar is. Tevens het op basis van de ver-

kregen controle-informatie vaststellen of er ge-

beurtenissen en omstandigheden zijn waardoor 

gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onder-

neming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit 

kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 

onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn 

wij verplicht om aandacht in onze controlever-

klaring te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelich-

tingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring 

aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 

de controle-informatie die verkregen is tot de 

datum van onze controleverklaring. Toekomstige 

gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een onderneming haar 

continuïteit niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en 

inhoud van de jaarrekening en de daarin opge-

nomen toelichtingen;

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw 

beeld geeft van de onderliggende transacties 

en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het hoofdbestuur onder 

andere over de geplande reikwijdte en timing van 

de controle en over de significante bevindingen 

die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 

waaronder eventuele significante tekortkomingen 

in de interne beheersing.

Den Haag, 7 maart 2017

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. M. de Kimpe RA
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Geconsolideerde
jaarrekening 2016 
PLUS Holding B.V.

Geconsolideerde  
jaarrekening 2016  
PLUS Holding B.V.  

Geconsolideerde balans per 1 januari 2017, na winstbestemming

pag. 1 januari 2017 3 januari 2016

Vaste activa

immateriële vaste activa 74 110.136 95.032

materiële vaste activa 75 134.494 124.172

financiële vaste activa 76 73.523 76.084

318.153 295.288

Vlottende activia

voorraden 76 39.389 38.073

vorderingen 77 194.064 175.561

liquide middelen 77 36.380 27.583

269.833 241.217

Totaal activa 587.986 536.505

Passiva

Groepsvermogen 77 242.017 231.928

Voorzieningen 78 26.456 21.986

Langlopende schulden 78 42.391 57.543

Kortlopende schulden 79 277.122 225.048

Totaal passiva 587.986 536.505

(bedragen x € 1.000, tenzij anders vermeld)
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2016

pag. 2016 2015

Netto-omzet 82 1.754.026 1.711.868

kostprijs omzet 1.560.181 1.533.226

Bruto-omzetresultaat 193.845 178.642

verkoopkosten 71.815 62.821

algemene beheerskosten 50.999 48.956

122.814 111.777

Bedrijfsresultaat voor amortisatie en afnamekortingen 71.031 66.865

amortisatie immateriële vaste activa 83 20.936 18.138

Bedrijfsresultaat voor afnamekortingen 50.095 48.727

overige bedrijfsopbrengsten - 2.494

financiële baten en lasten 84 1.119 -658

Resultaat voor afnamekortingen en belastingen 51.214 50.563

afnamekortingen 43.169 41.968

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 8.045 8.595

belastingen -2.083 -1.407

resultaat deelneming 84 4.127 2.817

Nettowinst 10.089 10.005

Overzicht van kasstromen van de groep over 2016

2016 2015

Kasstroom uit operationele activiteiten

nettowinst 10.089 10.005

af: resultaat deelnemingen -4.127 -2.817

af: boekwinst desinvestering groepsmaatschappij - -2.494

5.962 4.694

afschrijvingen en waardeverminderingen 33.025 30.970

veranderingen in werkkapitaal: 

- voorraden -1.316 -1.516

- vorderingen -18.503 1.897

- kortlopende schulden, exclusief bankkrediet 47.991 18.477

28.172 18.858

mutaties in voorzieningen 4.470 -1.042

32.642 17.816

kasstroom uit bedrijfsoperaties 71.629 53.480

ontvangen dividend  3.150 675

Kasstroom uit operationele activiteiten 74.779 54.155

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

investeringen immateriële vaste activa -32.680 -24.800

investeringen materiële vaste activa -29.143 -23.683

desinvesteringen immateriële vaste activa 723 1.594

desinvesteringen materiële vaste activa 6.732 13.170

(des)investeringen in financiële vaste activa 3.538 -6.215

desinvestering groepsmaatschappij - 1.202

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -50.830 -38.732

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

langlopende schulden (per saldo) -15.152 818

Saldo kasstromen 8.797 16.241

liquide middelen begin boekjaar 27.583 11.342

liquide middelen einde boekjaar 36.380 27.583

Mutatie liquide middelen 8.797 16.241

6564 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2016 PLUS HOLDING B.V. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2016 PLUS HOLDING B.V.



Algemene toelichting
Algemeen

Het boekjaar van PLUS Holding B.V. omvat een periode van 52 of 53 weken en eindigt op de zondag van 

week 52 of 53. Het boekjaar 2016 bestond uit 52 weken en eindigt op 1 januari 2017. Het vergelijkende 

boekjaar 2015 bestond uit 53 weken en eindigde op 3 januari 2016.

Aanpassingen vennootschapsstructuur

Per 15 juni 2015 heeft PLUS Holding B.V. de aandelen in Sperwer Assurantiën B.V. verkocht. In Sperwer 

Assurantiën B.V. waren de verzekeringsactiviteiten van PLUS Holding ondergebracht.

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 geconsolideerde 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%) 

De hiervoor genoemde groepsmaatschappijen worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties 

tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Deelnemingen van te verwaarlozen 

betekenis blijven buiten de consolidatie. Aangezien de financiële gegevens van de jaarrekening van  

PLUS Holding B.V. zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening is bij het opstellen van de vennoot-

schappelijke winst- en verliesrekening gebruikgemaakt van de vrijstelling conform artikel 2:402 BW.  

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 transacties in het normale handels- 

verkeer 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 grondslagen voor de financiële verslaglegging, conform Titel 9 Boek 2 BW. Voor zover niet 

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

Schattingen 

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding 

van PLUS Holding zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel zijn voor de in de 

jaarrekening opgenomen bedragen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voort-

durend beoordeeld. Belangrijke schattingen en veronderstellingen zijn 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. Eind 2016 is voor een bedrag van € 12,0 miljoen (2015: € 14,1 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 PLUS Holding op een in de toekomst liggend moment. Incidenteel worden daarbij vooruit- 

betalingen verricht voor de waarde van de winkelgoodwill. De waardering vindt plaats tegen kost-

prijs 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 zelf-

standig ondernemer en is gebaseerd op aannames en schattingen. Eind 2016 betreft dit een bedrag 

van € 7,2 miljoen (2015: € 12,5 miljoen). 

Salderen

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen  

uitsluitend indien en voor zover een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en 

de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen en het stellige voornemen  

bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.
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Presentatiewijzigingen

Tot en met 2015 werden latente belastingvorderingen met een langlopend karakter in de balans opge-

nomen onder de financiële vaste activa. Latente belastingverplichtingen met een langlopend karakter 

werden opgenomen onder de voorzieningen. Met ingang van 2016 vindt, op grond van de gewijzigde 

richtlijn voor de jaarverslaggeving (RJ 272.607), saldering van deze latente langlopende belasting- 

vorderingen en belastingverplichtingen plaats voor zover deze betrekking hebben op dezelfde fiscale 

eenheid. 

Een gedeelte van de investeringen in gebouwen en terreinen wordt terugverdiend middels de marge op 

leveringen aan de afnemers van PLUS Retail B.V. Dit gedeelte werd tot en met 2015 gepresenteerd als 

leveringsrecht onder de immateriële vaste activa. Met ingang van 2016 wordt dit gedeelte gepresenteerd 

onder de materiële vaste activa. 

Daarnaast zijn er enkele wijzigingen van ondergeschikte betekenis in de verdeling van kosten over kostprijs 

van de omzet, verkoopkosten, algemene beheerskosten en financiële baten en lasten aangebracht. 

De presentatiewijzigingen hebben geen invloed op de hoogte van het vermogen en resultaat. Ten behoeve 

van het vereiste inzicht zijn de vergelijkende cijfers over 2015 dienovereenkomstig aangepast.

Immateriële vaste activa 

Goodwill - Leveringsrechten 
Onder dit hoofd worden verantwoord de betaalde bedragen voor de verwerving of verlenging van  

het recht tot levering van goederen en diensten aan bij de vennootschap aangesloten zelfstandige  

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

schrijvingen over een periode van tien jaar, tenzij incidenteel een andere looptijd is overeengekomen. 

Jaarlijks wordt per balansdatum per winkel beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat de goodwill aan een 

bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien hier sprake van is vindt afwaardering plaats 

tot lagere realiseerbare waarde ten laste van het resultaat. De realiseerbare waarde van leveringsrechten 

wordt bepaald op basis van de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen gegenereerd 

door het betreffende vestigingspunt, waarbij marktconforme disconteringsvoeten - voor belasting -  

worden gehanteerd.

 

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

en activiteiten, alsmede verworven filialen. Goodwill met betrekking tot verworven deelnemingen vormt 

het verschil tussen de verwervingskosten en de nettovermogenswaarde van de verworven deelnemingen, 

berekend tegen de door PLUS Holding gehanteerde grondslagen. Goodwill met betrekking tot verworven 

activa en activiteiten wordt bepaald als het verschil tussen de verwervingskosten en de reële waarde 

van de verworven activa en activiteiten. Goodwill voor verworven filialen betreft de betaalde 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 wordt bepaald op basis van de contante waarde van de verwachte 

toekomstige kasstromen gegenereerd door de betreffende deelneming respectievelijk filiaal, waarbij 

marktconforme disconteringsvoeten - voor belasting - worden gehanteerd.

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 samen- 

hangend met onderhoud van softwareprogramma’s en uitgaven van onderzoek worden ten laste van 

het resultaat gebracht. 

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

door PLUS Holding op een in de toekomst liggend moment. Incidenteel worden daarbij vooruitbetalingen 

verricht voor de waarde van de winkelgoodwill. De waardering vindt plaats tegen kostprijs of lagere reali- 

seerbare waarde. Indien sprake is van duurzame bijzondere waardevermindering, vindt afwaardering 

plaats tot lagere realiseerbare waarden ten laste van het resultaat. De realiseerbare waarde van vooruit-

betalingen 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 onder-

houd van de bedrijfsgebouwen is een voorziening gevormd. De kosten van uitgevoerd groot onderhoud 

worden ten laste van deze voorziening gebracht. Aan onroerend goed in uitvoering wordt, vanaf het  

moment van aanvang van de bouw tot de ingebruikneming of realisatie van de bouw, bouwrente toege- 

rekend. Een gedeelte van de investeringen in gebouwen en terrein wordt terugverdiend middels de marge  

op leveringen aan de ondernemer. Dit gedeelte wordt als een separate component beschouwd en wordt 

afgeschreven in 10 jaar. Waar nodig worden extra afschrijvingen verricht tot lagere bedrijfswaarden of 

opbrengstwaarden. De bedrijfswaarde wordt bepaald op basis van de contante waarde van de verwachte 

toekomstige kasstromen gegenereerd door het betreffende actief, waarbij marktconforme disconterings- 

voeten - voor belasting - worden gehanteerd. Panden bestemd voor verkoop worden gewaardeerd  

tegende kostprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde.
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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 vermogens-

mutatiemethode. 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 vermogensvermeerderingen en -verminderingen van de deelnemingen 

wordt ook in de wettelijke reserve opgenomen. Minderheidsdeelnemingen in (commanditaire) samen-

werkingsvormen 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. Voor de waardering en verwerking van latente belastingvorderingen wordt verwezen 

naar de afzonderlijke paragraaf Belastingen. 

Voorraden 

De voorraden handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs dan wel lagere opbrengst- 

waarde. 

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 personeels-

beloningen die op actuariële wijze wordt bepaald. 

Pensioenregelingen 

Binnen PLUS Holding 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. Een deel van deze pensioenregelingen is ondergebracht 

bij bedrijfstakpensioenfondsen. 

Daarnaast kent PLUS Holding een aantal pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij verzekerings- 

maatschappijen. Deze regelingen hebben betrekking op geïndexeerde middelloonregelingen. De indexatie 

van opgebouwde pensioenaanspraken is voorwaardelijk van aard - jaarlijks dient hiertoe door de werkgever 

een besluit te worden genomen - doch in beginsel volgt PLUS Holding voor de (in)actieve werknemers  

het indexatiebeleid van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen. 

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

rekening 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. 

Door PLUS Holding is een voorziening voor voorwaardelijk toegezegde pensioenaanspraken en een 

voorziening voor jubileumuitkeringen opgenomen. De belangrijkste gehanteerde actuariële uitgangs-

punten bij het bepalen van deze voorzieningen zijn:

Voorziening latente belastingen 
Voor de waardering en verwerking van de voorziening latente belastingen wordt verwezen naar de af-

zonderlijke paragraaf Belastingen.

Ultimo 2016 Ultimo 2015

disconteringsvoet pensioenregeling 1,33% 2,30%

disconteringsvoet jubileumregeling 0,66% 1,46%

algemene salarisstijging 1,50% 1,50%

prijsinflatie 2,00% 2,00%

sterftetabel AG 2016 AG 2014

startjaar 2017 2016
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Overige 

Hieronder zijn opgenomen een voorziening voor groot onderhoud aan gebouwen om deze lasten gelijk-

matig 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. PLUS Holding 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 dienst- 

verlening treedt PLUS Holding onder meer op als intermediair tussen leveranciers van goederen en diensten, 

anders dan handelsgoederen en één of meer afnemers van PLUS Holding. In deze gevallen wordt uitsluitend 

de met deze dienstverlening verband houdende vergoeding in de resultatenrekening verantwoord. Onder 

de kostprijs van de omzet wordt verstaan de direct aan geleverde 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,- en personeelskosten) en de kosten van logistieke dienstverlening door derden.

Kosten 

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waar-

dering 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 samen-

hangend 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 bedrijfswaarden 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. 

Afnamekortingen 

PLUS Holding kent voor haar afnemers een regeling inzake afnamekortingen. De hoogte van de afname- 

kortingen hangt mede af van de hoogte van de behaalde operationele resultaten. Jaarlijks worden 

door de directie de afnamekortingen aan de ondernemers vastgesteld. Gelet op het specifieke karakter  

van de afnamekortingen worden deze door PLUS Holding 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 PLUS Holding 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 verantwoorde resultaat uitgaande van 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. Na saldering resterende latente belastingverplichtingen worden opgenomen  

onder de voorzieningen.

Grondslagen voor geconsolideerd kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De in het kasstroomoverzicht op- 

genomen liquide middelen staan ter vrije beschikking. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, 

ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele  

activiteiten. Betaalde afnamekortingen zijn eveneens opgenomen onder de kasstroom uit operationele 

activiteiten. 

De verkrijgingsprijs van een verworven groepsmaatschappij en de verkoopprijs van een verkochte groeps- 

maatschappij worden opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling 

in geld heeft plaatsgevonden. De in deze groepsmaatschappijen aanwezige geldmiddelen zijn op de 

aankoopprijs respectievelijk de verkoopprijs in aftrek gebracht. Investeringen in de immateriële vaste 

activa en materiële vaste activa worden opgenomen tegen de betaalde bedragen. Dit houdt in dat einde 

jaar in de balans opgenomen investeringsverplichtingen in het kasstroomoverzicht worden geëlimineerd.
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Toelichting op de geconsolideerde balans
 

Immateriële vaste activa 110.136 (2015: 95.032)  

De mutaties in het verslagjaar kunnen als volgt worden weergegeven: 

Goodwill

Leverings- 
rechten

Overig Soft-
ware

Vooruit-
betaling

In uit- 
voering

Totaal 
2016

Totaal 
2015

historische uitgaafprijzen 160.477 - 33.075 13.983 4.939 212.474 216.569

cumulatieve afschrijvingen
en waardeverminderingen 94.661 - 21.303 1.478 - 117.442 124.143

Stand begin boekjaar 65.816 - 11.772 12.505 4.939 95.032 92.426

mutaties:

investeringen 8.395 450 10 6.984 17.550 33.389 17.201

desinvesteringen   -723 - - - - -723  -1.594

overboekingen 13.479 - 5.337 -10.105 -5.337 3.374 5.137

afschrijvingen en 
waardeverminderingen  -14.560 -17 -4.195 -2.164 - -20.936  -18.138

Saldo mutaties 6.591 433 1.152 -5.285 12.213 15.104 2.606

historische uitgaafprijzen 155.732 450 38.170 10.861 17.152 222.365 212.474

cumulatieve afschrijvingen  
en waardeverminderingen  83.325 17 25.246 3.641 - 112.229  117.442

Stand einde boekjaar 72.407 433 12.924 7.220 17.152 110.136 95.032

Onder de afschrijvingen en waardeverminderingen is in 2016 een last ad € 2,4 miljoen (2015: € 1,5 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, tenzij 

incidenteel anders is overeengekomen.

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. Eind 2016 betreft dit vooral de 

vervanging van het ERP-systeem. Vooruitbetalingen en activa in uitvoering worden niet afgeschreven.

Materiële vaste activa 134.494 (2015: 124.172) 

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
2016

Totaal
2015

historische uitgaafprijzen 169.341 41.156 14.607 1.755 226.859 216.864

cumulatieve afschrijvingen 
en waardeverminderingen 71.069 29.346 2.002 270 102.687 92.835

Stand begin boekjaar 98.272 11.810 12.605 1.485 124.172 124.029

mutaties:

investeringen 14.029 4.809 13.679 - 32.517 31.282

desinvesteringen -3.319 -903 -1.540 -970 -6.732 -13.170

overboekingen 2.848 6.263 -12.485 - -3.374 -5.137

afschrijvingen en 
waardeverminderingen -6.020 -5.248 -821 - -12.089 -12.832

Saldo mutaties 7.538 4.921 -1.167 -970 10.322 143

historische uitgaafprijzen 179.729 49.667 14.261 785 244.442 226.859

cumulatieve afschrijvingen  
en waardeverminderingen 73.919 32.936 2.823 270 109.948 102.687

Stand einde boekjaar 105.810 16.731 11.438 515 134.494 124.172

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

winkelpanden. De actuele waarde van de gezamenlijke bedrijfsgebouwen en terreinen bedraagt circa  

€ 185,4 miljoen (2015: € 176,3 miljoen). Hierbij is de actuele waarde van de groothandelspanden gebaseerd 

op de extern getaxeerde onderhandse verkoopwaarde en de actuele waarde van de winkelpanden op de 

gekapitaliseerde huuropbrengsten. Op de bedrijfsgebouwen is in 2016 een duurzame waardevermindering 

van € 0,8 miljoen (2015: € 1,0 miljoen) ten laste van het resultaat gebracht. 

Bedrijfsgebouwen en bouwkundige voorzieningen worden in tien tot dertig jaar lineair afgeschreven. 

Andere vaste bedrijfsmiddelen worden in drie tot tien jaar lineair afgeschreven.

Op de andere vaste bedrijfsmiddelen is in 2016 een duurzame waardevermindering van € 0,3 miljoen 

(2015: nihil) ten laste van het resultaat gebracht.

Op de vestigingspunten in ontwikkeling is in 2016 een duurzame waardevermindering van € 0,8 miljoen 

(2015: € 2,0 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.
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De panden bestemd voor verkoop van € 0,5 miljoen hebben betrekking op winkelpanden en bedrijfs- 

terreinen die (niet langer) bestemd zijn voor de vestiging van een PLUS supermarkt maar om te worden  

afgestoten aan derden. Op deze panden is in 2016 geen duurzame waardevermindering (2015: € 0,3 miljoen)  

ten laste van het resultaat gebracht.

Op vestigingspunten en panden bestemd voor verkoop wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa 73.523 (2015: 76.084)

De mutaties in het verslagjaar kunnen als volgt worden weergegeven: 

Niet gecon-
solideerde 

deelnemingen

Vorderingen Belasting 
latenties

Totaal 2016 Totaal 2015

Stand begin boekjaar 22.747 52.318 1.019 76.084 67.740

mutaties:

verstrekkingen 220 13.780 - 14.000 23.629

aflossingen -144 -19.678 - -19.822 -15.536

dividend -3.150 - - -3.150 -675

resultaat 4.249 558 1.604 6.411 926

Saldo mutaties 1.175 -5.340 1.604 -2.561 8.344

Stand eind boekjaar 23.922 46.978 2.623 73.523 76.084

Onder de niet-geconsolideerde deelnemingen is begrepen het 45%-belang in de aandelen van SPAR 

Holding B.V. te Waalwijk en het 50%-belang in de aandelen van Centrumplan Dautzenberg B.V. te  

's-Hertogenbosch, gericht op de ontwikkeling van een supermarkt. 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 2017 een bedrag van circa € 7,6 miljoen te worden afgelost. De in rekening 

gebrachte rente is gebaseerd op de gepubliceerde Euribor-tarieven verhoogd met een opslag. 

De latente belastingaanspraak kent voor een bedrag van € 2,1 miljoen een looptijd van langer dan een jaar.

Voorraden 39.389 (2015: 38.073) 

De voorraden bestaan uit bij de distributiecentra en filialen aanwezige handelsgoederen en winkelautomati- 

seringsmaterialen. Daarnaast zijn hieronder begrepen de voorraden van het externe versdistributiecentrum 

waarover PLUS Retail B.V. het prijsrisico loopt.

Vorderingen 194.064 (2015: 175.561)  

De vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

2016 2015

handelsdebiteuren 162.680 150.102

overige vorderingen 31.384 25.459

Stand eind boekjaar 194.064 175.561

De post overige vorderingen omvat voor € 4,5 miljoen (2015: € 3,0 miljoen) kortlopende financieringen 

aan ondernemers. 

Liquide middelen 36.380 (2015: 27.583)

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 

Groepsvermogen 242.017 (2015: 231.928)  

Het groepsvermogen muteerde als volgt: 

2016 2015

Stand begin boekjaar 231.928 221.923

nettowinst boekjaar 10.089 10.005

Stand eind boekjaar 242.017 231.928

Voor een nadere toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de vennoot-

schappelijke balans.
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Totaalresultaat rechtspersoon 10.089 (2015: 10.005)  

Het totaalresultaat van de rechtspersoon is in 2016, evenals in 2015, gelijk aan de nettowinst. 

Voorzieningen 26.456 (2015: 21.986) 

Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden gespecificeerd: 

Stand 
begin 2016

Dotatie Vrijval Ont- 
trekkingen

Stand 
eind 2016

pensioenen en overige uitgestelde 
personeelsbeloningen 3.565 881 - - 4.446

garantiestellingen 12.993 12.536 -3.679 -6.533 15.317

groot onderhoud 4.872 866 -5 -338 5.395

overige voorzieningen 556 1.190 -352 -96 1.298

21.986 15.473 -4.036 -6.967 26.456

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

een jaar, € 7,6 miljoen heeft een verwachte looptijd van tussen een en vijf jaar en € 6,2 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 voor-

genomen sluiting van vestigingspunten en voor huurverliezen. De garantiestellingen zijn in 2016 voor  

een bedrag van € 6,5 miljoen aangesproken.

Langlopende schulden 42.391 (2015: 57.543)  

Hieronder zijn opgenomen:

2016 2015

kredietinstellingen - 15.000

waarborgsommen 42.391 42.543

Stand eind boekjaar 42.391 57.543

Kredietinstellingen
De langlopende schuld aan kredietinstellingen van € 15.000 is in het verslagjaar geheel afgelost.

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 2016 werd op de waarborgsommen een gemiddelde rente - gebaseerd 

op het IRS-tarief - vergoed van 2,00% (2015: 2,08%).

Kortlopende schulden 277.122 (2015: 225.048)

Hieronder zijn opgenomen:

2016 2015

handelscrediteuren 162.980 118.062

zegelverplichtingen 17.370 16.356

belastingen en sociale lasten 2.855 1.317

spaartegoeden ondernemers 1.660 1.936

briljantfonds 4.386 8.137

afnamekortingen en overige uitkeringen leden- ondernemers 46.280 44.107

pensioenen 724 425

overige schulden 40.867 34.708

Stand eind boekjaar 277.122 225.048

Spaartegoeden ondernemers
De spaartegoeden van ondernemers zijn dagelijks opvraagbaar en dragen eind 2016 een rente van 0,38% 

 (2015: 0,65%).

Briljantfonds
In de jaren 2013 tot en met 2015 werd onder de voorwaarde dat ondernemers hun winkel ombouwen naar 

PLUS Briljant een extra afnamekorting van 0.5% toegekend. Uitkeringen vinden plaats op het moment 

van ombouw van hun winkel. Het restant van het fonds, eind 2016 € 4,4 miljoen, zal naar verwachting 

worden uitgekeerd in 2017 en 2018. Aan de in het fonds opgenomen tegoeden is in 2016 rente toegekend 

van 2,00% (2015: 2,08%), gelijk aan de rente op de waarborgsommen. 
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Kredietfaciliteiten en zekerheden 

Kredietfaciliteiten 
Per balansdatum beschikt PLUS Holding - bij een consortium van banken - over faciliteiten van maximaal 

€ 90,0 miljoen. Hiervan is € 35,0 miljoen beschikbaar in de vorm van niet-gecommitteerd krediet in  

rekening-courant, € 10,0 miljoen in de vorm van een garantiefaciliteit en € 45,0 miljoen in de vorm van een 

gecommitteerde revolverende kredietfaciliteit. Deze laatste faciliteit kan worden uitgebreid tot € 205,0 miljoen 

mits voldaan wordt aan een overeengekomen schulddekkingsratio.

 

De rekening-courantfaciliteit is dagelijks opzegbaar. De revolverende kredietfaciliteit heeft een looptijd tot 

1 februari 2018. Zowel over opgenomen krediet in rekening-courant als over opgenomen kasgeldleningen 

is een variabele rente verschuldigd op basis van het euribortarief (met een minimum van 0%) 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 PLUS Holding. De faciliteiten bevatten 

de gebruikelijke clausules ten aanzien van positieve en negatieve pledge, cross default en pari passu. 

PLUS Holding dient te voldoen aan een ratio met betrekking tot schulddekking (net debt / EBITDA). 

Daarnaast zijn met de banken beperkingen overeengekomen met betrekking tot door PLUS Holding te 

verstrekken garanties, borgstellingen, aansprakelijkheden en acquisities. 

Risicobeheer 

In het kader van de normale bedrijfsvoering loopt PLUS Holding 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 22.

Niet in de balans opgenomen regelingen 

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

< 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar Totaal 2016 Totaal 2015

investeringen 17.353 4.448 - 21.801 23.511

huurverplichtingen 43.627 135.452 67.848 246.926 245.589

leaseverplichtingen 
en onderhoud 12.333 4.970 - 17.304 18.888

overige langlopende 
verplichtingen 18.097 20.101 6.309 44.507 46.479

Totaal 91.410 164.971 74.157 330.538 334.467

Garanties 19.551 51.948 43.786 115.286 113.616

Investeringsverplichtingen 

De investeringsverplichtingen hebben voornamelijk betrekking op het nieuwe ERP-systeem en onroerend goed. 

Huurverplichtingen en -inkomsten

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, in verband met de wettelijk bepaalde opzeg-

termijn van één jaar die voor dergelijke huurcontracten geldt. Van het totaalbedrag aan huurverplichtingen 

heeft, ultimo 2016, een bedrag van € 4,3 miljoen (2015: € 11,6 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 inzake de distributiecentra. 

Overige langlopende verplichtingen 

PLUS Retail B.V. heeft een langlopend contract gesloten met een logistiek 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 logistiek dienstverlener een normresultaat van circa  

€ 1,8 miljoen per jaar (op basis van het volume 2016) op deze activiteiten. Dit contract loopt tot juli 2025. 

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 twee jaar. 

Garanties 

Ten behoeve van de financiering van de bedrijven van ondernemers worden door PLUS Holding 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 € 83,3 miljoen (2015: € 83,8 miljoen). Aan een aantal ondernemers 

is in totaal voor een bedrag van € 33,6 miljoen (2015: € 36,4 miljoen)  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 PLUS Holding, verstrekt tot een bedrag van € 0,4 miljoen 

(2015: € 0,6 miljoen). 

Inkoopcontracten 

Naast de hiervoor genoemde verplichtingen zijn er ultimo 2016 en 2015 inkoopcontracten afgesloten voor 

de levering van goederen en diensten die in een redelijke verhouding staan tot de normale bedrijfsvoering. 
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Toelichting op de geconsolideerde  
winst- en verliesrekening

Netto-omzet 1.754.026 (2015: 1.711.868)   

Deze omzet is als volgt opgebouwd:  

2016 2015

goederen 1.519.163 1.486.727

distributiefee 109.835 108.321

groothandelsomzet 1.628.998 1.595.048

diensten 72.691 65.304

huren 52.337 51.516

1.754.026 1.711.868

Personeelskosten 59.365 (2015: 56.359) 

De personeelskosten zijn verantwoord onder kostprijs van de omzet, verkoopkosten en algemene be-

heerskosten. 

De personeelskosten zijn als volgt samengesteld:

2016 2015

salarissen 41.991 39.282

sociale lasten 6.775 5.875

pensioenlasten 3.485 2.795

overige personeelskosten 7.115 8.407

59.365 56.359

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

2016 2015

filialen 246 192

distributiecentra 441 433

servicekantoor 380 364

1.067 989

De beloningen bestuurders bedroegen € 1.114 (2015: € 1.139). De vergoeding aan commissarissen bedroeg € 215 

(2015: € 215).

Afschrijvingen en waardeverminderingen 33.026 (2015: 30.970)  

Dit bedrag is als volgt samengesteld:

2016 2015

amortisatielasten:

goodwill leveringsrechten 14.577 13.046

vooruitbetalingen 2.164 1.478

software 4.195 3.614

amortisatie immateriële vaste activa 20.936 18.138

afschrijvingen materiële vaste activa 12.089 12.832

33.025 30.970

Onder de afschrijvingen en waardeverminderingen is in 2016 een last ad € 4.210 begrepen aan duurzame 

waardeverminderingen. Vorig jaar was sprake van een last van € 4.797 aan duurzame waardeverminderingen. 

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

schrijvingen op materiële vaste activa zijn verantwoord onder verkoopkosten en algemene beheerskosten.

Overige bedrijfsopbrengsten nihil (2015: 2.494)

In 2015 is hieronder opgenomen het behaalde resultaat van € 2.494 bij de verkoop van de deelneming 

Sperwer Assurantiën B.V. 

8382 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2016 PLUS HOLDING B.V. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2016 PLUS HOLDING B.V.



 

Financiële baten en lasten, bate 1.119 (2015: last 658)  

De financiële baten en lasten bestaan uit: 

2016 2015

Baten

opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren 1.313 1.630

overige rentebaten 502 552

1.815 2.182

Lasten

rentelasten -1.376 -1.669

duurzame waardeverandering financiële vaste activa 680 -1.171

1.119 -658

Resultaat deelneming 4.127 (2015: 2.817) 

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 25,9% 

(2015: 16,4%). Het nominale tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt in 2016, evenals in 2015, 

25,0%. De belastingdruk komt in 2016 licht boven het nominale tarief van 25% uit door fiscaal niet aftrekbare 

kosten. De belastingdruk komt in 2015 eenmalig onder het nominale tarief voor de vennootschaps- 

belasting uit, met name door toepassing van de deelnemingsvrijstelling op de boekwinst behaald bij de 

verkoop van Sperwer Assurantiën B.V. 

Gebeurtenissen na balansdatum

Optimalisatie distributienetwerk

Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 is inmiddels - als onderdeel van het strategisch plan 2016-2018 - 

het besluit aangekondigd in 2017 te starten met de bouw van één centraal en volledig gemechaniseerd 

distributiecentrum. PLUS heeft op dit moment vier regionale distributiecentra in Haaksbergen,  

Middenbeemster, Hendrik Ido Ambacht en Ittervoort. De overcapaciteit in de huidige distributiecentra 

was de aanleiding om de totale structuur van het logistieke netwerk te evalueren. Door de activiteiten te  

centraliseren en te mechaniseren is PLUS in staat haar logistieke activiteiten fors efficiënter in te richten 

wat belangrijk is voor de concurrentiepositie van PLUS in de toekomst. 

Personele consequenties

Op termijn wil PLUS de activiteiten van de vier regionale distributiecentra stapsgewijs onderbrengen in 

het centrale distributiecentrum. Er werken in de huidige vier distributiecentra 439 fte. Een deel van deze 

medewerkers kan mee naar het nieuwe distributiecentrum. Over de toekomstvisie en de voorgenomen 

besluiten die daaruit voortvloeien is PLUS in gesprek met de Ondernemingsraad en vakbonden. PLUS 

zorgt vanzelfsprekend voor een sociaal plan, waarbij het uitgangspunt is om de medewerkers zo goed 

mogelijk te begeleiden van werk naar werk. 

Begin 2020 volledig operationeel

De bouw van het nieuwe distributiecentrum start volgens plan medio 2017. De verwachting is dat de eerste 

activiteiten van de bestaande distributiecentra over drie jaar toegevoegd worden. Het nieuwe distributie- 

centrum is dan medio 2020 volledig operationeel.

PLUS maakt voor verse en diepvries producten gebruik van twee externe distributiecentra. Deze activiteiten, 

die in beheer zijn van externe partijen, vallen buiten deze optimalisatieslag

Investering en financiering

De investering in het distributiecentrum (grond, gebouw en mechanisatie) bedraagt ca. € 120 miljoen 

en zal deels worden gefinancierd uit eigen middelen van de PLUS Groep en deels door middel van aan  

te trekken bankfinanciering. Banken hebben hun bereidheid tot financiering uitgesproken.

Resultaat 2017

De kosten van het begeleiden van medewerkers van werk naar werk alsmede van het met de onder- 

nemingsraad en vakbonden overeen te komen sociaal plan zullen een negatief effect hebben op het 

resultaat over 2017. De omvang van deze lasten is thans nog niet nauwkeurig te bepalen.
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Enkelvoudige 
jaarrekening 2016 
PLUS Holding B.V.

Vennootschappelijke balans per 1 januari 2017, na winstbestemming

pag. 1 januari 2017 3 januari 2016

Vaste activa

financiële vaste activa 88 188.848 177.044

Vlottende activa

vorderingen 68 717

liquide middelen 53.193 69.262

53.261 69.979

Totaal activa 242.109 247.023

Eigen vermogen

geplaatst kapitaal 89 227 227

agio 89 1.490 1.490

wettelijke reserves 89 33.030 14.709

overige reserves 90 207.270 215.502

242.017 231.928

Langlopende schulden 90 - 15.000

Kortlopende schulden 92 95

Totaal passiva 242.109 247.023

(bedragen x € 1.000, tenzij anders vermeld)Enkelvoudige  
jaarrekening 2016
PLUS Holding B.V.

87ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2016 PLUS HOLDING B.V.



Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2016

pag. 2016 2015

resultaat deelnemingen 13.130 9.975

boekwinst verkoop groepsmaatschappij - 2.494

overige baten en lasten na belastingen 91 -3.041 -2.464

Nettowinst 10.089 10.005

Toelichting op de vennootschappelijke  
balans en winst- en verliesrekening
(bedragen x € 1.000, tenzij anders vermeld)

Algemeen 

Voor de waarderingsgrondslagen en de grondslagen voor de resultaatbepaling wordt verwezen naar de 

toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

Financiële vaste activa 188.848 (2015: 177.044) 

Groepsmaat- 

schappijen

Overige

deelnemingen 
Belasting- 

latenties

Totaal 

2016

Totaal 

2015

Stand begin boekjaar 153.309 22.716 1.019 177.044 174.281

mutaties: 

verkoop groepsmaatschappij - - - - -271

stortingen - 220 - 220 175

dividend - -3.150 - -3.150 -6.396

resultaat 9.003 4.127 1.604 14.734 9.255

Saldo mutaties 9.003 1.197 1.604 11.804 2.763

Stand einde boekjaar 162.312 23.913 2.623 188.848 177.044

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.

Vorderingen 68 (2015:717)

2016 2015

vennootschapsbelasting - 665

omzetbelasting 68 40

overige - 12

Stand einde boekjaar 68 717

Geplaatst kapitaal 227 (2015: 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 (2015: 1.490)

Dit betreft het bedrag waarmee het bij uitgifte op de aandelen van de vennootschap gestorte bedrag de 

nominale waarde overschreed. Het agio is fiscaal erkend.

Winstbestemming

Voorgesteld wordt de nettowinst over 2016 ad € 10.089 toe te voegen aan de reserves. Van de winst 

dient een bedrag van € 4.127 te worden toegevoegd aan de wettelijke reserves. Voorgesteld wordt het 

restant ad € 5.962 toe te voegen aan de overige reserves.

Wettelijke reserves 33.030 (2015: 14.709)

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 in 2016 een bedrag van € 17.344 toegevoegd 

aan deze reserve voor in eigen beheer ontwikkelde software. Dit bedrag is onttrokken aan de overige 

reserves. 

Het verloop van de wettelijke reserves is als volgt:

2016 2015

Stand begin boekjaar 14.709 12.567

bij: van overige reserves 17.344 -

af: naar overige reserves -3.150 -675

bij: volgens winstbestemming 4.127 2.817

Stand einde boekjaar 33.030 14.709
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Overige reserves 207.270 (2015: 215.502)    

Het verloop van de overige reserves is als volgt:

Langlopende schulden nihil (2015: 15.000) 

Het langlopende bankkrediet van € 15.000 is in 2016 volledig afgelost.

Kortlopende schulden 92 (2015: 95)   

Hieronder is opgenomen: 

Kosten voor diensten die zijn uitgevoerd door Ernst & Young Accountants LLP 268 (2015:215)

Hieronder is opgenomen:

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

van de jaarrekening over het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de werk-

zaamheden door de externe accountant en de accountantsorganisatie reeds gedurende dat boekjaar 

zijn verricht.

2016 2015

Stand begin boekjaar 215.502 207.639

af: naar wettelijke reserves -17.344 -

bij: van wettelijke reserves 3.150 675

bij: volgens winstbestemming 5.962 7.188

Stand einde boekjaar 207.270 215.502

2016 2015

vennootschapsbelasting 7 -

overige 85 95

Stand einde boekjaar 92 95

2016 2015

jaarrekeningcontrole 125 121

andere aan de controle gerelateerde werkzaamheden 57 53

andere niet-controlediensten 86 41

Totaal 268 215

Overige baten en lasten, last 3.041 (2015: last 2.464) 

Dit betreffen de overige baten en lasten van PLUS Holding B.V. en de last aan vennootschapsbelasting 

van PLUS Holding en haar 100% dochtermaatschappijen. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid belastingen 

Alle in de consolidatie betrokken vennootschappen van PLUS Holding - met uitzondering van één dochter- 

maatschappij 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.

Gebeurtenissen na balansdatum

Voor een nadere toelichting op de gebeurtenissen na balansdatum wordt verwezen naar de toelichting 

op de geconsolideerde winst- en verliesrekening. 
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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%)

Niet-geconsolideerde deelnemingen: 

• SPAR Holding B.V., Waalwijk    (45%)

• Centrumplan Dautzenberg B.V., 's-Hertogenbosch (50%)

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

opgenomen.

Wet Bestuur en Toezicht

Op grond van 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% van de zetels wordt bezet door vrouwen 

en tenminste 30% door mannen. De statutaire directie wordt gevormd door een vrouw en een man,  

wat de verhouding op 50% vrouw en 50% man brengt. Bij het uitbrengen van dit verslag worden alle 

zetels binnen 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, 7 maart 2017

De raad van commissarissen  De directie

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

R. (Rob) Benjamens    drs. M.H. (Monique) Joosen RC, 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

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 goedkeuring 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 opeisbare schulden. 

3.  Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, 

niet mee.

4.  Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor 

zover de wet dat toestaat.
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Controleverklaring 
van de onafhankelijke 
accountant

Aan: de directie en de raad van commissarissen 

van PLUS Holding B.V.

Verklaring over de in het jaarverslag 

opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2016 van PLUS Holding 

B.V. te Utrecht gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag op-

genomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen 

van PLUS Holding B.V. op 1 januari 2017 en van 

het resultaat over 2016 in overeenstemming met 

Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:

• de geconsolideerde en enkelvoudige balans 

per 1 januari 2017;

• de geconsolideerde en enkelvoudige winst- 

en-verliesrekening over 2016;

• de toelichting met een overzicht van de gehan- 

teerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

 en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het 

Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijk- 

heden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van 

de jaarrekening.

Wij zijn onafhankelijk van PLUS Holding B.V. zoals 

vereist in de Verordening inzake de onafhankelijk- 

heid van accountants bij assurance-opdrachten 

(ViO) en andere voor de opdracht relevante onaf-

hankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben 

wij voldaan aan de Verordening gedrags- en be- 

roepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle- 

informatie voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag 

opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring 

daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 

die bestaat uit:

• Voorwoord;

• Ondernemingsprofiel;

• Structuur;

• Belangrijke cijfers;

• Verslag van de directie;

• Verslag van de raad van commissarissen;

• Overzicht deelnemingen;

• Overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn 

wij van mening dat de andere informatie:

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen 

materiële afwijkingen bevat;

• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 

Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben 

op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, over- 

wogen of de andere informatie materiële afwijkingen 

bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij vol-

daan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de 

Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 

hebben niet dezelfde diepgang als onze controle-

werkzaamheden bij de jaarrekening. 

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen 

van de andere informatie, waaronder het verslag 

van de directie en de overige gegevens in overeen- 

stemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Beschrijving van verantwoor-

delijkheden voor de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de directie en de 

raad van commissarissen voor de jaarrekening

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken 

en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit 

kader is de directie verantwoordelijk voor een zo-

danige interne beheersing die de directie nood-

zakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 

mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 

belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de  

directie afwegen of de onderneming in staat is 

om haar werkzaamheden in continuïteit voort te 

zetten. Op grond van genoemd verslaggevings-

stelsel moet de directie de jaarrekening opmaken 

op basis van de continuïteitsveronderstelling,  

tenzij de directie het voornemen heeft om de ven- 

nootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten 

te beëindigen of als beëindiging het enige realis-

tische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen 

en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 

kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfs-

activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten 

in de jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk 

voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 

financiële verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden  

voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen 

en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daar-

mee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate 

maar geen absolute mate van zekerheid waar-

door het mogelijk is dat wij tijdens onze controle 

niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude 

of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamen- 

lijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt 

de aard, timing en omvang van onze controle-

werkzaamheden en de evaluatie van het effect 

van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professi-

oneel kritisch uitgevoerd en hebben waar rele-

vant professionele oordeelsvorming toegepast 

in overeenstemming met de Nederlandse con-

trolestandaarden, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat 

de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in 

reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 

van controlewerkzaamheden en het verkrijgen 

van controle-informatie die voldoende en ge-

schikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude 

is het risico dat een afwijking van materieel  

belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. 

Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 

valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
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transacties vast te leggen, het opzettelijk ver-

keerd voorstellen van zaken of het doorbreken 

van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheer-

sing die relevant is voor de controle met als 

doel controlewerkzaamheden te selecteren die 

passend zijn in de omstandigheden. Deze werk- 

zaamheden hebben niet als doel om een oordeel 

uit te spreken over de effectiviteit van de interne 

beheersing van de entiteit;

• het evalueren van de geschiktheid van de ge-

bruikte grondslagen voor financiële verslag- 

geving en het evalueren van de redelijkheid 

van schattingen door de directie en de toelich-

tingen die daarover in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door de directie gehanteer- 

de continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

Tevens het op basis van de verkregen controle- 

informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel 

zou kunnen bestaan of de onderneming haar 

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. 

Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 

aandacht in onze controleverklaring te vestigen 

op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 

jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 

moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze con- 

clusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 

die verkregen is tot de datum van onze controle- 

verklaring. Toekomstige gebeurtenissen of om- 

standigheden kunnen er echter toe leiden dat 

een onderneming haar continuïteit niet langer 

kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur 

en inhoud van de jaarrekening en de daarin  

opgenomen toelichtingen;

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw 

beeld geeft van de onderliggende transacties 

en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van commissa- 

rissen onder andere over de geplande reikwijdte  

en timing van de controle en over de significante 

bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 

gekomen, waaronder eventuele significante tekort- 

komingen in de interne beheersing.

Den Haag, 7 maart 2017

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. M. de Kimpe RA
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