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Dit jaarverslag is gedrukt op papier met het FSC®-keurmerk
Wij willen dat onze verantwoording effect heeft op u, niet op het milieu.
De toekomst hangt af van de manier waarop we gebruik maken van
onze natuurlijke hulpbronnen.
Het FSC-keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof voor het papier
en papierproducten afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen.

Reacties
Coop ontvangt graag reacties op de gepresenteerde resultaten en beleidsvoornemens in dit verslag.
Wij zijn te bereiken via communicatie@coop.nl of via:
PLUS U.A.
T.a.v. Afdeling Communicatie
Archimedeslaan 21
3508 AK Utrecht
Dit verslag is beschikbaar op www.coop.nl/jaarverslag en www.plus.nl/jaarverslag
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Voorwoord
De kracht van samen
2021 gaat de boeken in als het laatste zelfstandige jaar in
130 jaar Coop-historie. Begin september 2021 maakten we
namelijk onze plannen bekend om de krachten te bundelen
met PLUS. Een fusie vanuit twee sterke supermarktketens.
Het vooruitzicht is veelbelovend. Door deze samenwerking
worden we de derde grootste servicesupermarkt van
Nederland. Twee moderne coöperaties maken samen een
vuist in het supermarktlandschap. Beide coöperaties hebben
grote aandacht voor klanttevredenheid, duurzaamheid en de
samenleving.
De fusie is op 3 januari 2022 bekrachtigd. En dat betekent
ook dat het laatste Coop jaarverslag voor u ligt. Een verslag
van – opnieuw – een roerig jaar, waarin we elke dag samen
hard gewerkt hebben om de klanten van onze 316 winkels
inspiratie en oplossingen te bieden voor de dagelijkse maaltijd. Daarnaast investeerden we in de groei en ontwikkeling
van ons bedrijf, bijvoorbeeld door slimme digitalisering,
maatschappelijke initiatieven en duurzame oplossingen.
De voorbereidingen voor de fusie hebben veel tijd en energie
gekost. We moesten onze beschikbare tijd goed verdelen
en keuzes maken om focus te behouden. Naast deze extra
inspanningen hebben we samen opnieuw veel voor elkaar
gekregen. En dat in een hectische periode; vooral in de start
en staart van dit jaar bracht de pandemie opnieuw de nodige
uitdagingen. Tegen de verwachtingen in werd ook het najaar

van 2021 en de start van de winter 2021/22 beheerst door
coronaontwikkelingen. Dat beïnvloedde opnieuw onze groei.
We sloten 2021 positief af, zowel in operationeel- als in nettoresultaat. Dat hebben we samen voor elkaar gekregen.
Als coöperatie blijven we naast onze klant staan. Sterker nog:
we lopen vooruit, als betrokken voorvechter. Met diverse
maatschappelijke initiatieven – rondom voedselverspilling,
plasticreductie, dierenwelzijn, gezondheid en de samenwerking met onze boerinnen en boeren – tonen we ons sociale
oranje hart. We laten zien: zo kan ’t ook! Dat geldt ook voor
2022, en de jaren erna. Want: Coop heeft in PLUS een sterke
partner gevonden, om de continuïteit van het coöperatieve
gedachtegoed te borgen, in een innoverende en competitieve
markt.
Utrecht, 14 maart 2022
Namens de directie:
Fred Bosch,
financieel directeur
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Als coöperatie
blijven we naast
onze klant staan.
Sterker nog:
we lopen vooruit,
als betrokken
voorvechter.
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Kerncijfers
(bedragen x € 1 miljoen)

2021

2020 6)

2019

2018

Resultaten
Consumentenomzet Coop-formats
1.746
1.748
1.493
1.259
Groei t.o.v. voorgaand jaar in %
0,0
17,1
18,6
7,0
Consumentenomzet EMTÉ
45
132
Totaal consumentenomzet
1.746
1.748
1.538
1.391
Groei t.o.v. voorgaand jaar in %
0,0
13,8
10,6
18,2
					
Geconsolideerde netto-omzet
1.397
1.449
1.295
1.197
Groei t.o.v. voorgaand jaar in %
-3,6
11,9
8,2
17,9
					
Netto-omzet (filialen)
776
789
701
637
Groei t.o.v. voorgaand jaar in %
-1,6
12,5
10,1
20,0

2017

1.177
5,3
1.177
5,2
1.015
6,4
531
3,9

Groothandelsomzet ondernemers
Groei t.o.v. voorgaand jaar in %

590
-0,5

593
12,6

527
5,7

498
17,0

426
3,8

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen
In % van de netto-omzet
Bedrijfsresultaat
In % van de netto-omzet

58,6
4,2
10,5
0,7

58,7
4,1
13,6
0,9

51,8
4,0
7,9
0,6

32,4
2,7
-1,8
-0,2

39,9
3,9
9,0
0,9

Netto schuld / bedrijfsresultaat voor afschrijvingen 1)
Interest coverage ratio 2)
Resultaat na belastingen
In % van de netto-omzet
In % van gemiddeld eigen vermogen

0,4
11,0
11,1
0,8
7,8

0,8
9,0
8,0
0,6
6,0

1,4
2,8
2,5
0,2
2,0

3,0
-1,1
-1,4
-0,1
-1,1

0,0
19,6
7,6
0,7
6,1

147,8
277,8
35

136,7
336,4
29

128,7
322,8
29

126,2
364,3
26

127,6
190,2
40

129,3
7.855
3.381

134,4
8.411
3.780

121,2
7.737
3.501

106,3
8.043
3.638

86,5
6.282
2.804

59,2
30,0
48,1

53,1
44,0
45,1

46,4
23,1
43,9

31,5
152,9
32,9

38,5
26,8
30,9

316
10
326

314
14
328

314
13
327

290
15
305

263
17
280

Vermogen
Eigen vermogen
Vreemd vermogen (incl. voorzieningen)
Solvabiliteit 3)
		
Personeel
Personeelskosten
Aantal medewerk(st)ers jaarultimo
In fulltime equivalenten jaarultimo
		
Cash flow / Investeringen
Cash flow 4)
Netto-investeringen 5)
Afschrijvingen
Winkelbestand
Totaal Coop
Overige supermarkten
Totaal

1) Nettoschuld aan financieringsinstellingen gedeeld door geconsolideerde
bedrijfsresultaat voor afschrijvingen
2) Bedrijfsresultaat/saldo van financiële baten en lasten
3) Eigen vermogen in percentage van totaal vermogen

4) Resultaat na belastingen en afschrijvingen
5) Investeringen in immateriële en materiële vaste activa minus desinvesteringen
6) Boekjaar 2020 bestond uit 53 weken
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Coop vestigingen
Coop
Coop Vandaag

CoopCompact

Distributiecentrum Deventer (vers)

Distributiecentrum Gieten (kruidenierswaren)

Servicekantoor Velp

E-commerce center Almere
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Ondernemingsprofiel
Coop is een in Nederland opererende, coöperatieve supermarktorganisatie, die als doel heeft haar leden optimaal te
bedienen. Coop kent zowel leden-consumenten als
leden-ondernemers. Per 2022 vormen PLUS en Coop één
bedrijf: Coöperatie PLUS U.A. Daarmee is de 3e grootste
servicesupermarkt van Nederland ontstaan met een landelijk
netwerk van circa 550 supermarkten.

Zowel Coop als PLUS zijn aangesloten bij Superunie, een
organisatie die de centrale inkoop verzorgt voor meerdere
supermarktorganisaties (26% van de Nederlandse markt). Het
benutten van inkoopvolumes en -afspraken is van essentieel
belang voor de optimalisatie van de bedrijfsresultaten van
de aangesloten leden-ondernemers en van de coöperatieve
organisatie.

Coop verzorgt richting haar winkels tal van diensten, zoals
distributie, assortiments-, formule- en datamanagement,
e-commerce, marketing, winkelautomatisering, opleidingen,
verzekeringen, financieringen en administratie. De verwerving
en ontwikkeling van nieuwe projecten voor toekomstige
supermarkten zijn eveneens belangrijke activiteiten.

De groei van Coop wordt mede gerealiseerd door samen
werking in de keten. Sterke betrokkenheid en inzet van
onze medewerkers en de aangesloten consumenten- en
ondernemersleden spelen hierbij een cruciale rol. Met haar
coöperatieve structuur neemt Coop een unieke plaats in in
de Nederlandse foodretailbranche.

De fysieke distributie vindt plaats vanuit twee landelijke
centra: één voor houdbare artikelen en één voor alle verse
producten, met uitzondering van brood en diepvries.
Heveck Vriesvers B.V. verzorgt de distributie van alle diepvriesproducten.
Om aan de groeiende online vraag van consumenten te
voldoen is Coop met ingang van medio januari 2021 100%
aandeelhouder van Telesuper. Vanuit het e-commerce
center in Almere worden de boodschappen van particuliere
en zakelijke klanten bezorgd.
Het servicekantoor van Coop is gevestigd in Velp en wordt
geïntegreerd in het servicekantoor van PLUS in Utrecht.
Coop heeft haar activiteiten in een aantal afzonderlijke werkmaatschappijen ondergebracht en streeft naar een verantwoorde en duurzaam winstgevende groei.

2021
2020
Coop		
Filialen
125
144
Ondernemers
101
98
CoopCompact
Filialen
Ondernemers
Coop Vandaag
Filialen
Ondernemers

Totaal

226

242

21
59

3
61

80

64

9
1

7
1

10

8

316

314

11

Juridische
structuur
per eind 2021

Leden
consumenten

Leden
ondernemers

Ledenraad

Coop
Nederland U.A.

Coop
Holding B.V.

Coop
Retail B.V.

Coop
Groothandel B.V.
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Coop
Koopzegels B.V.

Coop
Vastgoed B.V.

Coop
Supermarkten B.V.

Telesuper
Nederland B.V.

Deelneming
Heveck
Vriesvers B.V.
(33%)

Deelneming
J&C Acquisition
Holding B.V.
(50%)

Wijzigingen juridische structuur vanaf 3 januari 2022 en personalia
De weergegeven structuur was van toepassing op het hele verslagjaar 2021. Met ingang van het nieuwe verslagjaar 2022 is
als gevolg van de fusie tussen Coop en PLUS sprake van een andere juridische structuur en een andere samenstelling van het
bestuur, de raad van commissarissen en de (statutaire) directie.
In het kader van de fusie tussen Coop en PLUS, welke op 3 januari 2022 is geëffectueerd, is een nieuwe coöperatie genaamd
Coöperatie PLUS U.A. opgericht en is Coop Nederland U.A. samen met Ondernemerscoöperatie De Sperwer U.A. middels een
juridische fusie opgegaan in Coöperatie PLUS U.A. Tevens is op 3 januari 2022 een nieuwe holdingmaatschappij opgericht, genaamd PLUS Holding B.V., en is tegelijkertijd de naam van Coop Holding B.V. gewijzigd in Coop sub Holding B.V. Vervolgens zijn
op 3 januari 2022, de deelnemingen van Coop Nederland U.A., waaronder Coop sub Holding B.V., door Coöperatie PLUS U.A.
ingebracht in PLUS Holding B.V. Hierdoor is de nieuw opgerichte PLUS Holding B.V., de moedermaatschappij van Coop sub
Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen geworden.
In deze jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over Coop Nederland U.A. en de juridische structuur ultimo boekjaar 2021.

Bestuur Coop Nederland U.A. (ultimo 2021)

Bestuur Coöperatie PLUS U.A. / RvC PLUS Holding B.V.

Karin Janssen (voorzitter)
Nico Korswagen (vicevoorzitter)
Marike Boersen
Harry Bruijniks
Tjerk Hooghiemstra
Johan Neppelenbroek
Helga Scholtz
Edwin Versluis

Harry Bruijniks (voorzitter)
Maartje Frederiks
Tjerk Hooghiemstra
Karin Janssen
Alfred Koehoorn
Han Kolff
Cornelis Trommel
Harold van Velzen
Edwin Versluis

Raad van commissarissen Coop Holding B.V.
(ultimo 2021)

Statutaire directie PLUS Holding B.V.

Nico Korswagen (voorzitter)
Karin Janssen (vicevoorzitter)
Marike Boersen
Harry Bruijniks
Tjerk Hooghiemstra
Johan Neppelenbroek
Helga Scholtz
Edwin Versluis

Directie Coop Holding B.V. (ultimo 2021)
Fred Bosch (algemeen directeur)
Herco Boer (financieel directeur)
Aldert de Boer (directeur ICT en digitalisering)
Maarten Ebben (directeur winkeloperatie)
Annemarie Goijarts – Baardman (directeur supply chain)
Gerard Koning (commercieel directeur)
Judith Peters (directeur human recources)
John Uffing (directeur franchise, vastgoed en acquisitie)

Duncan Hoy (algemeen directeur)
Fred Bosch (financieel directeur)
Mayte Oosterveld (operationeel directeur)

Overige directie PLUS Holding B.V.
Björn Bertrand (directeur vastgoed)
Maarten Ebben (directeur winkeloperatie Coop)
Murad Kiran (directeur ICT)
Gerard Koning (commercieel directeur Coop)
Eric Leebeek (commercieel directeur PLUS)
Edwin Linssen (directeur winkelorganisatie PLUS)
Peter van Mourik (marketing directeur PLUS)
Judith Peters (directeur HR)
John Uffing (directeur ondernemerszaken)
Rowell Versleijen (directeur supply chain)
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Bericht van
het bestuur
en de raad van
commissarissen
Het jaar 2021 kenmerkte zich wederom door heel veel turbulentie. Onder andere door de gevolgen van de coronapandemie. Daarnaast zijn er natuurlijk de fusieplannen: Coop
en PLUS vormen vanaf 2022 samen – als gelijkwaardige
partners – één nieuwe coöperatie. Dat is iets bijzonders om
trots op te zijn.
In deze om verschillende redenen turbulente periode bleef
Coop investeren in groei en ontwikkeling van de organisatie.
Bijvoorbeeld op het vlak van omzet, e-commerce, formule,
merkidentiteit en assortiment. Ook maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vormde als vaste waarde een
belangrijk onderdeel van de agenda van directie, bestuur en
raad van commissarissen (RvC). Gedurende het jaar zijn zowel het bestuur als de RvC geïnformeerd over de belangrijke
ontwikkelingen binnen Coop.
Hieronder volgt een kort verslag van onderwerpen die in
de bijeenkomsten met de ledenraad, bestuur en RvC aan de
orde zijn geweest.

Ledenraadsactiviteiten
Voor de ledenraad was 2021 een intensief jaar. Naast de
reguliere ledenraadvergaderingen, vonden er vier kennis- en
dialoogsessies plaats. In deze sessies dacht de ledenraad
mee over verschillende thema’s. In februari was dat ‘Het
stimuleren van de gezondere keuze in de winkels’, in oktober
de voortgang van Coop op het vlak van MVO. In november
namen we nieuwe raadsleden mee in de bedrijfsvoering,
deelden we kennis over goed besturen en gingen we in
gesprek over hun rol als ledenraadslid. Daarnaast stond een
vierde kennis- en dialoogsessie geheel in het teken van de
voorgenomen fusie en de voorgestelde statuten van de
nieuw op te richten Coöperatie PLUS U.A.
In de ledenraadsvergadering van april stond het jaarverslag
2020 centraal. In november vond besluitvorming over de
fusie plaats. De ledenraad stemde in overgrote meerderheid
vóór de fusieplannen. Zowel van de consumentenleden als
de ondernemerleden was er brede steun.

RvC- en bestuursvergaderingen
Bij alle vergaderingen waren alle bestuurs- en RvC-leden
aanwezig. In de zes reguliere RvC-vergaderingen kwamen de
volgende onderwerpen aan bod:
• Financiële zaken, waaronder het accountants- en jaarverslag en het MVO-jaarverslag;
• Terugkoppeling vanuit de auditcommissie over integrale
filiaalprestaties, acquisities, financiële ontwikkelingen in
relatie tot budget en ontwikkelingen op het vlak van
e-commerce en supply chain;
• Terugkoppeling vanuit de afdeling coöperatiezaken over
de activiteiten van en met de ledenraad, de ledenraadsvergadering en het overleg met de Coöperatieraad en
ledencontacten;
• Terugkoppeling vanuit de commerciële commissie;
• Aanpassing statuten naar aanleiding van nieuwe Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR);
• Beloningsbeleid servicekantoor;
• IT-beheer en ontwikkelingen, kassaproject en cyber security;
• Juridische ontwikkelingen;
• Besluit decharge bestuur, RvC en afscheid vertrekkende leden.
Bij alle vergaderingen werd uitvoerig stilgestaan bij het fusieproces en voortgang hiervan.

Benoemingen en aftredingen
Voor de voorzitter van de RvC en vicevoorzitter van het
bestuur, Nico Korswagen, kwam er officieel een einde aan de
statutaire termijn, waarbij de ledenraad onder dankzegging
instemde met een korte verlenging van de laatste termijn tot
en met de effectuering van de fusie. Wij spreken daarbij onze
grote dank uit voor zijn ruim 12 jaar voorzitterschap en zijn
constructieve leidende rol in het fusieproces. Aan het eind van
het jaar traden ook Helga Scholtz, Marike Boersen en Johan
Neppelenbroek af. Net als voorgenoemde treden zij niet toe
tot de nieuw opgerichte Coöperatie PLUS U.A. Via deze weg
bedankt het bestuur en de RvC hen zeer hartelijk voor hun
bijdrage op bestuurlijk niveau. Ook financieel directeur Herco
Boer treedt af en gaat zijn loopbaan buiten Coop voortzetten.
De RvC is hem zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet
als statutair bestuurder en zijn grote bijdrage aan de groei
van Coop. Tot slot is Tjerk Hooghiemstra herbenoemd voor
een periode van vier jaar. Voorgaande herbenoeming en
aftredingen zijn ook bekrachtigd voor de zitting in de RvC
van Coop Holding.
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Tussentijds overleg

Dank

Gedurende het jaar vond er regelmatig overleg plaats tussen
de RvC-voorzitter en de algemeen directeur, als voorbereiding op de vergaderingen. Naast de reguliere vergaderingen
lasten we in 2021 drie extra RvC-vergaderingen in (online). In
januari stond de verkoop van de centrale slagerij ProMessa
op de agenda en de bijeenkomsten in maart en september
stonden in het teken van de fusie met PLUS. De auditcommissie is eenmaal hybride bij elkaar gekomen – een combinatie van fysiek en digitaal – en twee keer volledig online.
In aanwezigheid van de accountant en financieel directeur
zijn de financiële ontwikkelingen en het risicobeleid in brede
zin intensief besproken en voorbereid voor de RvC.

Het bestuur en de RvC van Coop zijn voor de fusie teruggetreden, nadat ze met trots hebben teruggekeken op de
enorme prestaties van Coop de afgelopen jaren. Waarbij
zeker ook de groei tussen 2009 en eind 2021 als belangrijke
opstap is benoemd voor de fusie met PLUS. Dankzij deze
groei gaat Coop als volwaardige partner van PLUS de fusie
in. Vol vertrouwen en onder dankzegging aan directie en
niet in de laatste plaats aan alle Coop-medewerkers voor
alle inspanningen in 2021, kijk ik namens het bestuur en de
RvC vol vertrouwen uit naar de nieuwe uitdagingen voor de
nieuwe organisatie.
Utrecht, 14 maart 2022,

Resultaten
Uiteraard bepaalde de fusie in 2021 een belangrijk deel van
de agenda. In verschillende fases; de aanloop, het onderzoek,
de aankondiging, de communicatie naar alle belanghebbenden
en uiteindelijk de stemming over het fusievoornemen in de
najaarsvergadering op 29 november 2021. De instemming
met de fusie is met overweldigende meerderheid vanuit
zowel ondernemers- als consumentleden bekrachtigd.
Op 8 december vond de laatste vergadering plaats van
het bestuur van Coop Nederland U.A. en de RvC van Coop
Holding B.V., waarbij het finale-akkoord op de fusie is bekrachtigd en de terugtredingsverklaringen van alle bestuursen RvC leden zijn geaccordeerd. Een historisch moment
voor onze 130-jarige coöperatie.
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Namens het bestuur en de raad van commissarissen,
Harry Bruijniks
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Verslag van
de directie
In de markt en in de samenleving heerste de
verwachting dat de coronapandemie over het
hoogtepunt heen was en de wereld dankzij
grootschalige vaccinaties stap voor stap volledig
open zou gaan. In de praktijk bleek dat 2021 nog
volop corona-gerelateerde uitdagingen met zich
meebracht, vooral in de start en de staart van dit
boekjaar. Sterker nog: maatregelen die we eerst
niet voor mogelijk hielden, zoals
lange lockdowns en een
avondklok, werden
realiteit.

De effecten hiervan zagen we zeer nadrukkelijk terug in de
omzetindexcijfers. De groei-index van het supermarktkanaal
zat in de start van het jaar flink hoger dan in dezelfde periode
een jaar eerder. Ook de omzet van Coop nam in het begin
van 2021 toe. In die periode was er (nog) veel angst in de
markt en maatschappij, dat is landelijk een enorme accelerator
geweest van online bestellingen. Het aantal online aankopen
is op een hoog niveau gekomen, veel sneller dan wij hadden
kunnen voorspellen. Later in het voorjaar, bij de heropening
van de horeca daalt de omzet licht, zowel voor de markt als
voor Coop. Zowel in de winkels als ook online.

Een andere noemenswaardige ontwikkeling is het streven
naar een Rookvrije Generatie per 2040. Een terechte maatschappelijke ontwikkeling, vinden we bij Coop. Gezondheid
is een groot goed. Als gevolg hiervan mogen supermarkten
per 2024 geen tabak meer verkopen. En dat is voor ons iets
om rekening mee te houden. Als formule anticiperen we op
de verdwijning van tabak uit onze winkels. Onder meer door
te onderzoeken hoe we het potentieel van de vrijkomende
ruimte goed kunnen benutten, om onze klant optimaal van
dienst te zijn. Zo introduceerden we in drie supermarkten
een DA select: een complete mini-drogist.
Een ontwikkeling die in rap tempo blijft doorgaan is de
digitalisering van de supermarktbranche. Met de kracht van
data kunnen in de gehele keten het volume en de vraag
beter voorspeld worden. Zowel de bedrijfsprocessen als de
inzet van mensen en middelen worden daarop, met technologische innovaties, verder geoptimaliseerd. Coop verbetert
haar data-infrastructuur continu. Als organisatie willen we
datagedreven werken, om beter te anticiperen op de wens
van de consument. Daarom bouwden we ook in 2021 samen
met externe partners verder aan onze digitale transformatie.

Ontwikkeling marktaandeel
Ten opzichte van vorig jaar (3,9%) bleef het marktaandeel
constant op 3,9% (bron: Nielsen).

In memoriam
Om de groei van Coop online bij te benen, besloten we
eerder om zoveel mogelijk business-to-consumer-omzet
naar ons e-commerce center Telesuper te brengen en
die dienstverlening te combineren met business-to-business.
Om die capaciteit aan te kunnen, huurden we een nieuw
pand in Almere. In 2021 werd dit volledig operationeel.
Daarbij hebben we 100% van de aandelen van Telesuper
verworven, deze transactie is begin dit jaar geëffectueerd.
Begin 2021 nam vleesproductenproducent Van Loon Group
al onze aandelen van de centrale slagerij ProMessa over.
Dankzij de opbrengsten uit deze transactie, ontstond er voor
Coop meer ruimte voor investeringen in de retailketen.
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Op 16 juli 2021 kwam het bericht dat onze bijzonder gewaardeerde
collega Gerard Wegh, geheel onverwachts, was overleden.

Gerard werkte van 1998 tot 2020 bij ons als hoofd Personeel &
Organisatie. Hierna was hij manager Pensioen & Risk binnen Coop.

Zijn inzet, expertise en oprecht geïnteresseerde houding maakten
hem buitengewoon geliefd binnen Coop. In zijn tijd binnen Coop
heeft hij veel mensen geïnspireerd en geraakt. We missen Gerard en
zullen nog vaak aan hem terugdenken.
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Corona is ook in 2021 onlosmakelijk verbonden met onze
dagelijkse operatie. Na de eerdere opstart ervaringen zijn
alle maatregelen afgelopen jaar goed ingebed. In de winkels
is een stabiele en veilige situatie ontstaan voor onze medewerkers en klanten. De hygiënemaatregelen bleven het hele
jaar van kracht. We hebben een goede balans gevonden
tussen maatregelen, zowel commercieel als operationeel. Dit
alles vanzelfsprekend binnen de richtlijnen van de overheid.
Die zijn leidend.

Zichtbaar op tv en online
In 2021 was Coop voor het vijfde jaar op rij op televisie te
zien, met twee nieuwe commercials. In de eerste laten we
opnieuw zien dat Coop dé supermarkt is voor de dagelijkse
maaltijd(oplossing). Centraal staan de Schijf van Vijf-receptkaarten, waarmee we inspiratie bieden en gezonde eetgewoontes stimuleren. Rotterdam was het decor van de tweede
commercial: hét epicentrum van het Eurovisie Songfestival.
Coop verbond - als nationaal partner - haar naam aan dit
bijzondere internationale evenement, waar zo’n 180 miljoen
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mensen naar keken. Een mooie kans om een groter podium te
pakken. In de campagne ‘Samen klinkt beter’ stonden muziek, inclusiviteit en verbinding centraal.
In 2021 is ook ons Aan de Keukentafel-magazine vernieuwd.
Onder andere op basis van ideeën en verbeterpunten van
de klanten in ons Luisterpanel. Het is echt een bewaarblad
geworden, met krachtige inhoud op thema en een frisse uitstraling. Het doel van de vernieuwing: meer mogelijkheden
creëren om content te vertalen naar andere communicatiekanalen. Zoals online campagnes en social media. En zo een
bredere doelgroep aanspreken. Want: al onze klanten zijn
online. De één bijna continu, de ander minder frequent. Met
een goede balans in onze mediamix blijft Coop op de juiste
momenten en plekken top of mind.

.

Merkontwikkeling

Gedifferentieerde schappenplannen

Coop is een betrokken supermarkt die gelooft in de kracht
van samen. In 2021 hebben veel partijen in Nederland ‘samen’
geclaimd. Aanleiding om ons merk Coop nog spraakmakender te maken. Er ontstond een kordate nieuwe campagneregel: Zo kan ‘t ook! Deze wordt per 1 januari 2022 ingezet
in onze communicatie. Het geeft de energie die het merk
nodig heeft, in de komende 3 jaar van ombouw naar PLUS.

Voorheen voerden Coop-supermarkten – afhankelijk van de
grootte – overal in Nederland hetzelfde assortiment en was
het de supermarktmanager of ondernemer zelf die lokale
verschillen aanbracht in het aanbod. Gezien de grote variatie
in winkels en marktgebieden is Coop gestart met een project
waarin de assortimenten op basis van interne en externe
data werden afgestemd op lokale omstandigheden. De eerste categorie die op deze wijze werd aangestuurd was zuivel.
Met een bovengemiddelde omzetgroei en lagere derving
als resultaat. Gezien de goede resultaten is de uitrol van het
gedifferentieerde assortiment versneld. Bier, AGF, KW-maaltijden, verse maaltijden, verse sappen, frisdranken, koffie,
koek, kaas, tapas, vlees, vis en vega worden vandaag de dag
op deze wijze aangestuurd (30% van de totale omzet). Coop
gelooft in de kracht van data en de vertaling van assortimenten
naar lokale marktomstandigheden.

Trots van Coop
Achter de schermen werken we al lange tijd aan de vernieuwing van onze huismerken. We ontwikkelden een
krachtig nieuw concept: ‘De beste keuze maak je samen’.
De verbindende o’s van Coop vormen de kern. Zo zorgen
we voor herkenbaarheid in de schappen en onderscheiden
we ons van andere merken. Dit jaar kregen (vers)categorieën
een nieuw jasje, waarmee het nieuwe design echt body
kreeg in de winkels.
Onderdeel van de metamorfose is een nieuwe naam voor
ons huismerk Top! van Coop. Samen met onze klanten – die
hun mening en ideeën deelden via onder meer Luisterpanels
– kwamen we tot een nieuwe naam: Trots van Coop. Maar
liefst vier van deze producten werden (in hun categorie)
verkozen tot Beste Product van het Jaar 2021-2022.

Formuleontwikkeling
In 2021 is de versafdeling van Coop verder ontwikkeld. De
afdelingen vleeswaren, kaas en vlees zijn voorzien van een
nieuwe uitstraling. Een uitstraling die de productdominantie
en het keuzegemak voor de klant fors heeft verbeterd en
meer mogelijkheden biedt voor combinaties. Daarnaast zijn
nieuwe presentaties voor het borrelmoment en eieren aan
de vers-straat toegevoegd. In 2021 zijn bijna 40 winkels van
deze nieuwe elementen voorzien.
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Stadsformule Vandaag

Vandaag is dé
formule gericht
op stadse,
nieuwsgierige
en verantwoorde
shoppers
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We hebben in 2021 met een multidisciplinair team de visie
en positionering van het stadsformat Vandaag besproken en
veranderingen doorgevoerd in de winkels. De focus: Dichtbij
Denken & Dichtbij Doen. De stadswinkels zijn minder ‘supermarkt’ geworden, maar richten zich juist op lekkers voor nu en
de boodschappen voor vandaag. In het assortiment voor de
directe behoefte zijn maar liefst 1800 nieuwe artikelen toegevoegd. We introduceerden een aantal nieuwe formuleelementen, zoals een bakkerij met een broodjesmodule en
een hip, nieuw koffieconcept. Het assortiment is door dit soort
keuzes écht gericht op nieuwsgierige en verantwoorde shoppers. Op de gevels staat prominent ‘Vandaag’ met secundair
Coop als ‘merkafzender’.

vinden pilots plaats met een heringericht entreegebied. Onder
meer om te bekijken hoe we onze klanten nóg beter kunnen
helpen en hoe we straks de vrijkomende (tabaks)ruimte benutten met aantrekkelijke nieuwe assortimenten.

Preventieakkoord en CBL-onderzoek naleving
NIX18
Per 1 juli 2021 werd het Nationaal Preventieakkoord Alcohol
van kracht. Acties met alcohol (bier, etc.) mogen minder
scherp zijn.

De binnensteden trokken in 2021 weinig bezoekers. Desondanks liet Coop Vandaag in 2021 wel een lichte omzetgroei zien. In 2022 gaan we door met het optimaliseren van
de assortimenten voor de bewuste shopper in de stad. De
Vandaag-winkels lenen zich bij uitstek om te leren.

Dit voorjaar stuurde het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) zogenaamde ‘mysterykids’ naar 1.800 supermarkten van alle formules, om te controleren of NIX18 goed
wordt nageleefd en nergens alcohol verkocht wordt aan
jongeren onder de 18 jaar. Coop scoorde beter dan de markt,
naleving van dit akkoord vergt constant aandacht.

Uitstalverbod rookwaren
Samen streven we naar een rookvrije generatie in 2040. Daarom nam Coop in 2020 maatregelen om de toegankelijkheid
van tabaksproducten in te perken. Daarmee voldeden we - als
één van de eerste landelijke supermarktorganisaties - aan de
eis uit het Nationaal Preventieakkoord om rookwaren niet
meer zichtbaar uit te stallen. In 2021 gingen we nog een stap
verder. In juni (her)opende onze eerste tabakvrije Coop-winkel. In deze winkel is een DA select gerealiseerd – een compacte drogist op 40 m2 –, een nieuw zelfscangebied en een
nieuwe multifunctionele servicebalie. In verschillende winkels
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Loyaliteitsprogramma
Coop werkt aan een ambitieus plan voor loyalty, (klant)data
en digitalisering. Voor de zomer zijn al onze winkels voorzien
van scanners, waarmee klanten hun (digitale) klantenkaart
kunnen scannen bij het afrekenen. Hiermee leren we onze
klanten veel beter kennen. We krijgen gedetailleerd inzicht
in hun aankoopgedrag en voorkeuren. Door alle inzichten
die ons dat oplevert, kunnen we steeds beter inspelen op de
wensen en behoeften van onze klanten. Bijvoorbeeld met
unieke, persoonlijke aanbiedingen.

We bevroegen de deelnemers van ons Luisterpanel (met in
totaal circa 8.000 leden) dit jaar over verschillende onderwerpen. Zoals een lezerspanel voor het Aan de Keukentafelmagazine dat elke uitgave beoordeelt, met als doel de inhoud
te optimaliseren en beter bij de lezers aan te sluiten. En een
wijnpanel, om het wijnassortiment te optimaliseren. Daarnaast dacht het Luisterpanel via online enquêtes mee over
onze spaarcampagnes, het online assortiment en de bekendheid van de coöperatie en coöperatieve initiatieven.

Samen maak je ’t verschil
Coop is een betrokken supermarkt die gelooft in de kracht
van samen. We hebben ons daarom ook in 2021 extra ingespannen om met kleine en grote initiatieven nog dichter bij
de klant te staan om samen ’t verschil te maken. Verderop in
het jaarverslag in het hoofdstuk Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen lees je hier meer over.

Winkelpanels en digitale luisterpanel
Als betrokken coöperatie raadpleegt Coop met enige regelmaat haar leden, om slimmer in te kunnen spelen op thema’s
die leven bij de achterban en onze dienstverlening te verbeteren.
In het eerste halfjaar van 2021 vonden er verschillende
ledenactiviteiten plaats, waaronder online gesprekken over
online boodschappen doen en foldercampagnes. Daarnaast
hebben leden – gewoon vanuit huis – Trots! van Coop-producten getest, met als doel deze te optimaliseren. Klanten
konden de producten gratis aanschaffen en online hun
bevindingen delen.
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2.
Gezonde
groei

In 2021 is er hard gewerkt bij Coop. Met een mooi resultaat:
samen hebben we een totale consumenten-omzetgroei van
2% gerealiseerd (op basis van 52 weken). In 2021 noteert
Coop een omzet en winst van respectievelijk € 1,75 miljard
en € 11 miljoen.

In het Rotterdamse winkelcentrum Nettomarkt onderging
de Coop-winkel een flinke metamorfose en in Steenderen
kreeg een monumentaal pand een grondige restyle. Onze
winkel in Ravenstein verhuisde naar een nieuwe locatie. Ook
Coop Spijk Buist verplaatste, slechts een klein stukje, maar
werd per saldo wel 350 m2 groter! Ook de Coop-winkels in
Zelhem, Barneveld Lavendelplein en Den Haag Ursulaland
kregen er flink wat vierkante meters vloeroppervlak bij. De
filialen in Berlicum, Bellingwolde, Ruurlo, Apeldoorn
Snijdersplaats, Arnhem Kroonse Wal en Westzaan zijn verbouwd het afgelopen jaar. Dat geldt ook voor de winkels van
Coop-ondernemers in Odoorn, Oldebroek en Harkstede.

Groei
Per saldo groeide Coop met twee winkels naar 316 supermarkten. Hiervan zijn er 155 filialen en 161 winkels aangestuurd door
zelfstandig ondernemers. Het totaal aantal vierkante meters
steeg in 2021 licht naar 350.728 (2020: 348.670). Het gemiddelde bruto vloeroppervlakte bleef ten opzichte van vorig jaar
praktisch gelijk met 1.110. De nettoverkoopvloeroppervlakte
per winkel was gemiddeld 820 vierkante meter (2020: 822
vierkante meter).
Brutovloeroppervlakte / Verkoopvloeroppervlakte
Coop-formules ultimo 2021
1.266
1.110
939
820
709

726
530

CoopCompact

496

Coop
BVO

Coop Vandaag

Gemiddeld

VVO

Verbouwingen, relocaties, uitbreidingen
In 2021 is er volop geïnvesteerd in onze winkels en zijn
er drie nieuwe winkels toegevoegd. De (oud) Albert Heijnsupermarkt in Chaam is oranje gekleurd, in Den Haag
Kijkduin opende een nieuwe Coop-winkel en in de binnenstad van Maastricht introduceerden we onze stadsformule
Vandaag. De bestaande supermarkt in de Nijmeegse Molenstraat werd grondig verbouwd, daar prijkt nu ook ‘Vandaag’
op de gevel.
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Verbouwing DC Gieten
In het KW-distributiecentrum in Gieten is een entresol gebouwd om artikelen met een lagere omloopsnelheid te plaatsen. Hiermee is ruimte ontstaan voor een herinrichting van de
hard-lopende artikelen. Dankzij deze exercitie hebben we in
Gieten de verdere groei in het assortiment kunnen faciliteren.
Daarnaast was het ook mogelijk in het najaar een actiestraat
in te kunnen richten. Vanuit hier worden iedere week ongeveer 80% van de snellopende actieartikelen geleverd aan de
winkels.

Verkoop ProMessa
Begin 2021 kondigden we aan dat vleesproducent Van Loon
Group de aandelen van Coop Productiebedrijven, (Promessa)
overnam. De innovatieve centrale slagerij maakte sinds 2009
onder Coop een stevige groei door en kan zich in deze markt
bij de Van Loon Group optimaal verder ontwikkelen. We
sloten tegelijkertijd een samenwerkingsovereenkomst met
ProMessa; het blijft een kwaliteitsleverancier die onze organisatie goed kent. Dankzij de opbrengsten uit de verkoop
ontstond er voor Coop meer ruimte voor verdere investeringen in de retailketen. De overname had geen negatieve
gevolgen voor de werkgelegenheid.

Coop Online
Begin 2021 ging na een uitvoerige testfase de nieuwe website
– met de laatste technieken als fundament – live voor alle
consumenten. De site is gebruiksvriendelijker en sneller.
Een mooie kroon op ons werk: in december is Coop.nl
verkozen tot populairste website van het jaar in de categorie
supermarkten.
Voorheen verzorgden Coop-filialen hun eigen online
bestellingen. Door de sterke groei van online, startten we in
2019 met een hubstructuur. In regionale hubs werd kennis,
kunde en capaciteit gebundeld om de individuele winkels te
ontlasten. Om de verdere online groei te borgen kozen we in
2020 voor een verdere samenwerking met strategisch
partner Telesuper. Tijdens een succesvolle pilot bleek het

bedrijf in staat om de online bestellingen van zowel de
zakelijke klant als de Coop-consument te verwerken. Om die
reden verhuisde Telesuper eind 2020 naar een nieuwe, fors
grotere locatie in Almere: ons nieuwe e-fulfilment DC.
In dit nieuwe e-commerce center in Almere komt alle
expertise samen; van techniek tot en met operatie, voor
de zakelijke en particuliere klant. Met als doel: de optelsom
van online en winkelomzet laten groeien in al onze marktgebieden.
Ook de samenwerking met leveranciers in het online kanaal
levert mooie successen op. Klanten worden verrast met
nieuwe producten die gratis bij hun bestelling worden
meegeleverd.

Schaalvergroting
De markt waarin we opereren verandert razendsnel. Door
ontwikkelingen op verschillende vlakken, waaronder
e-commerce, digitalisering en mechanisatie. We zien nieuwe
(online) spelers en concepten opkomen, zoals flitsbezorging.
Ook klantwensen en -behoeften veranderen (hierdoor) in
hoog tempo. Om sneller en beter op al die ontwikkelingen
in te kunnen spelen, is schaalvergroting nodig. Door de fusie
met PLUS – een samenwerking van twee sterke coöperaties
– ontstaat de derde grootste servicesupermarkt van
Nederland. Dit leidt tot méér slagkracht én schaalvoordeel.
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Inkoop
Op de Nederlandse inkoopmarkt voor supermarkten zijn vijf partijen actief. Coop
is lid van de coöperatieve inkoopcombinatie Superunie, met een marktaandeel
van 26%. Daarnaast hebben de volgende spelers geschatte (inkoop)marktaandelen
van:
• Ahold (36%)
• Jumbo (22%)
• Lidl (11%)
• Aldi (5%)
(bron: Nielsen)
Dankzij Superunie kan de Nederlandse consument kiezen uit een rijk aanbod
supermarkt-formules en bijbehorend assortiment. Tegelijkertijd borgt Coop met
het lidmaatschap haar inkooppositie. De missie en strategie van Superunie - het
inkopen van goederen en diensten tegen de best mogelijke prijs-kwaliteitverhouding - droeg ook in 2021 positief bij aan onze resultaten. Dat geldt ook voor
de samenwerking van Superunie op Europees niveau met European Marketing
Distribution (EMD).

Samenwerking leveranciers
Ook in 2021 werkte Coop nauw samen met haar leveranciers. Wij merkten dit
jaar dat diverse leveranciers moeite hadden om hun leverperformance op peil
te houden. Kleine verstoringen worden opgevangen door bijvoorbeeld extra voorraden op onze distributiecentra aan te houden, waardoor de beschikbaarheid in
de winkels alsnog boven de 98% ligt en onze klant zo min mogelijk misgrijpt in het
schap.
De mindere beschikbaarheid van artikelen is verklaarbaar; enerzijds heeft het te
maken met de uitdagingen in de wereldwijde supply chain en anderzijds met
lokale productieproblemen, veroorzaakt door schaarste van grondstoffen en capaciteits- en personeelstekorten door ziekte en schaarste op de arbeidsmarkt. Samen
met onze leveranciers en partners in de keten denken we na over oplossingen. Dit
blijft hoog op de agenda staan, zowel bij Coop als in Superunie-verband.

Versterkte samenwerking DA
In 2021 introduceerden we een nieuw concept bij Coop: DA select. Een compacte,
complete DA-drogisterij van 40 m2 op het vloeroppervlak van Coop-winkels. Het
is voor DA een nieuwe formule, Coop is voor langere termijn franchisenemer.
Voor Coop is het een mooie nieuwe bouwsteen voor onze formule, die
kansen biedt voor heel veel Coop-winkels.

Samenwerking EuroCoop
Coop is een coöperatie. Kennisdeling met andere coöperaties
vinden we waardevol. Dat doen we ook op Europees niveau
via EuroCoop, de Europese Gemeenschap van Consumenten
Coöperaties, waarvan de leden de nationale consumentencoöperaties uit twintig landen zijn. De leden ondersteunen en
versterken elkaar op het gebied van coöperatieve identiteit,
samenwerking en duurzaamheid.

Samenwerking ngo’s en kennisinstituten
Ook in 2021 waren we continu en proactief in dialoog met
diverse ngo’s (niet-gouvernementele organisaties) en kennisinstituten. Hierdoor zijn we actief verbonden met en betrokken
bij de samenleving en zitten we bovenop actuele ontwikkelingen.
In 2021 werkten we bijvoorbeeld in het kader van gezondheid
binnen het Supreme Nudge-project veelvuldig samen met diverse
partners, zoals Amsterdam UMC, locaties AMC en VUmc, en UMC Utrecht.
Ook het Voedingscentrum is een belangrijke partner, in verschillende verbanden. Samen verbeteren we bijvoorbeeld de recepten die we via verschillende
kanalen delen om onze klanten te inspireren. Daarnaast werken we al jarenlang
samen met Het Nederlandse Rode Kruis. In de lokale statiegeldacties sparen we –
met en voor onze klanten – onder meer voor AED-cursussen en daarnaast zetten
we diverse acties op voor de kwetsbare groep in onze samenleving die extra
geraakt zijn door corona.
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4. Wendbaar in de organisatie
Ook het tweede jaar van de coronapandemie vroeg om
wendbaarheid. We blijven tot de dag van vandaag de actuele
maatregelen en adviezen op de voet volgen. In het eerste
jaar ontwikkelden we een compleet pakket aan (hygiëne)
maatregelen en materialen, daar blijven we uit putten –
wanneer nodig – om een veilige werk- en winkelomgeving
te bieden voor onze klanten en collega’s. Wederom is er
een groot welgemeend compliment op zijn plaats voor álle
medewerkers, vooral voor hen die in de volle wind stonden,
met alle bijbehorende onzekerheden.

Het bestuur van Coop bestond uit vijf mannen en drie
vrouwen. Hiermee voldoet Coop ruim aan de wettelijke
doelstelling van minimaal 30% vrouwen.

Onze mensen
Coop telt 7.855 medewerkers in eigen dienst. Veruit de
meesten werken in de supermarkten. Daarnaast werken
collega’s bij de distributiecentra, Telesuper en op het servicekantoor in Velp. De teruggang in medewerkers wordt vooral
veroorzaakt door de verkoop van ProMessa, het centraliseren
van de e-commerce activiteiten en een ander aansturingsmodel in de filialen. De aangesloten ondernemers bieden
werkgelegenheid aan ruim 7.000 medewerkers.

Diversiteit
Net als elk (food)retailbedrijf kent Coop een jong personeelsbestand. We hebben een grote kern met kleine contracten;
medewerkers tussen 16 en 20 jaar die minder dan 12 uur
per week werken. Daarnaast werken er relatief veel collega’s
parttime in de supermarktbranche. De meeste fulltimers
werken naar verhouding op het servicekantoor en bij de
distributiecentra.

medewerkers naar contractsoort

medewerkersaantallen per jaar
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Modernisering HR-beleid
Vanwege de groeiende omvang van Coop is in 2021 een
flinke stap gezet in de professionalisering van het HR-beleid.
Voor de medewerkers op het servicekantoor introduceerden
we een nieuw functiehuis met verbeterde (schalen)structuur
en bijbehorend beloningsbeleid, dat voor meer marktconformiteit en transparantie binnen de organisatie gaat zorgen.
Een ingrijpend project, dat we zorgvuldig hebben aangepakt.
In iedere fase van het project communiceerden we open
met alle betrokkenen. In 2021 is het project volledig afgerond.

Samen Oranje
Dit najaar ging het nieuwe introductieprogramma voor
nieuwe medewerkers van start: Samen Oranje. Een praktische, interactieve, online module die nieuwe medewerkers
een oranje start geeft en helemaal onderdompelt in het echte
Coop-gevoel. De e-learning informeert nieuwe medewerkers over wie Coop is en waar de organisatie voor staat en
maakt ze tegelijkertijd enthousiast en meer betrokken bij de
organisatie. Op een toegankelijke manier, met video’s, animaties en quizjes. Nieuwe medewerkers volgen de module
op eigen tempo, tijdens hun proefperiode.

Gezonde winkels voor tevreden klanten
Eerdere voorbereidingen om de winkelaansturing aan te passen, zijn in 2021 ingevoerd. Voortaan bestaat het kader van
winkels uit een Supermarktmanager en een Winkelassistent.
Alle Coop-filialen zijn over op dit nieuwe model.

Winnen met Oranje!
De naam van ons motivatie- en activatieprogramma en
tevens het jaarthema van 2021 was Winnen met Oranje!
Dit programma stimuleert door middel van leuke challenges
rondom bestaande (coöperatieve) activiteiten het werkplezier van de medewerkers in onze winkels. En het zorgt voor
verrassende winkels, waarmee we klanten (nog) meer binden, boeien en vullen. De best presterende winkels winnen
prijzen, bijvoorbeeld een geldbedrag voor de personeelspot.
Er wordt in het programma nadrukkelijk gebruikgemaakt van
gamification; we introduceren spelelementen in een omgeving waarin dat niet gebruikelijk is. Het doel is om ‘spelenderwijs’ gedrag te veranderen, betrokkenheid te creëren en
kennis over te dragen.

Project kassa-automatisering afgerond
In 2021 zijn alle winkels voorzien van nieuwe hard- en software in het kassagebied.

Samen werken we verder aan topfitte winkels én medewerkers. Onder de noemer Topfit 2021 veranderde ook de
winkelbegeleiding vanuit het servicekantoor. Winkels kunnen
altijd terecht bij een winkelbegeleidingsteam; met een
Regiomanager, een Winkelprocesexpert, Business Controller
en HR-businesspartner. Een landelijk supportteam biedt
ondersteuning op het vlak van communicatie, kwaliteitsmanagement operatie en ombouwbegeleiding. Met een meer
specialistische en deskundige aanpak door experts vergroten
we de klant- en omzetgerichtheid in de winkels en bieden
we meer ondersteuning op primaire winkelprocessen om de
uitgangspunten vol, vers, vriendelijk en schoon met elkaar te
realiseren. Het landelijke supportteam is ook voor ondernemers ingericht.
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Naast de fysieke kassagerelateerde apparatuur in de winkel,
veranderden achter de schermen ook veel processen. Bijvoorbeeld rondom winkelbestellingen, derving, zelfscanning,
rapportages maken en de verwerking van online bestellingen. Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat we slimmer,
sneller en intuïtiever kunnen werken.

Activiteitgericht werken
Vóór de pandemie was het gebruikelijk dat onze servicekantoormedewerkers op het servicekantoor werkten. Tijdens
de lockdowns werkte iedereen gedwongen vanuit huis.
Daarom werkten we dit jaar aan een visie en aanpak om ná
corona op een fijne manier met elkaar samen te werken.
Om het beste van ‘uit en thuis werken’ te combineren. Want
tijdens de lockdowns ontdekten we dat werken op afstand
óók voordelen heeft. We kozen voor activiteitgericht werken
als uitgangspunt: op basis van de aard van de actuele werkzaamheden bepaalt iedere medewerker zelf waar hij of zij
deze het beste kan uitvoeren. Op kantoor, thuis of ergens anders. Kortom: het werk staat centraal, in plaats van de locatie.

Leven lang leren
Coop vindt het belangrijk om medewerkers te boeien, te
binden en beter te maken. Via het opleidingshuis van Coop,
genaamd Coop College, vergroten medewerkers met diverse
opleidingen, trainingen en e-learningmodules hun kennisniveau. Sommige zijn verplicht voor iedereen, andere trainingen kiezen medewerkers op basis van ambitie en talent.

In samenwerking met het Spring Instituut biedt Coop medewerkers de kans om kosteloos een wettelijk erkend mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4 te behalen. In 2021 behaalden 19
medewerkers hun diploma.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim blijft een belangrijk aandachtspunt. Net
als in 2020 hadden we dit jaar – net als de rest van de branche – veel last van corona, waardoor er in het ziekteverzuim
pieken ontstonden in periodes met veel coronabesmettingen. Deels omdat medewerkers ziek waren of positief getest
werden, deels omdat ze door corona-achtige klachten niet
mochten werken en deels door (preventieve) quarantaine.
Het totale ziekteverzuim kwam in 2021 uit op 6,2% (2020: 5,5%).

ZIEKTEVERZUIMVERLOOP
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Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen

Aan ambities geen gebrek. Coop wil de meest verbonden en
(lokaal) betrokken supermarkt van Nederland zijn. Het zit in
onze aard, als coöperatie. We luisteren goed naar onze klanten, medewerkers en naar de samenleving als geheel. Want:
samen maak je ‘t verschil. Dit is op verschillende manieren
zichtbaar.

Bloemetjesbus
Via de Bloemetjesbus, aanwezig in elke winkel, geven klanten aan welke topper volgens hen een bloemetje verdient.
Elke maand worden per winkel twee boeketten weggegeven
aan mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd,
iets voor een ander hebben gedaan of een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. In 2021 ontvingen ruim 7.000 mensen
een prachtige bos bloemen namens Coop.
Lokale (statiegeld)acties
Ook in 2021 konden klanten bij het inleveren van lege flessen hun statiegeld doneren aan een (per kwartaal wisselend)
goed doel in de buurt. Coop verdubbelde de opbrengst.
Kleine donaties samen maken het verschil; in totaal doneerden we in 2021 ruim € 574.000 aan 802 goede doelen
in het land. Omdat sinds maart 2020 het verenigingsleven
nagenoeg stillag, zijn er dit jaar – net als vorig jaar – minder
lokale projecten voor de statiegeldactie aangemeld dan vóór

Om onze inspanningen op het gebied van duurzaam en
verantwoord ondernemen te duiden, onderscheiden we vijf
pijlers:
- Lokale betrokkenheid
- Bevorderen gezonde levensstijl
- Duurzaam inkopen
- Verlagen milieu-impact
- Goed werkgeverschap
Binnen deze pijlers hebben we eigen ambities geformuleerd
én zetten we concrete stappen. We laten zien: zo kan ’t ook!

1. Lokale betrokkenheid
Coop is dichtbij. Als coöperatie zijn we lokaal betrokken en
hebben we oog voor de leefomgeving van onze klanten.
Samen maken we impact in de buurten waar onze winkels
gevestigd zijn.
In dialoog met leden
Coop heeft een democratische ledenraad, ons Luisterpanel
van ruim 8.000 klanten denkt – via digitale enquêtes – op
regelmatige basis mee over actuele onderwerpen en een
pool van 350 leden draagt actief bij aan Coop als organisatie
door mee te praten over uiteenlopende onderwerpen. Wij zijn
voortdurend in gesprek met onze leden: consumenten met
een Coop-klantenkaart en Coop-ondernemers. Hun wensen,
ideeën en ambities hebben invloed op het beleid van Coop.
Zo zijn we dankzij de inbreng van onze klanten gaan samenwerken met Too Good to Go en plaatsten we onderwerpen
als gezondheid en reductie van afval en voedselverspilling
hoger op de agenda. Voor de ledenraad verschoof de focus
vanaf september naar voorbereidingen op de fusie. Eind
november bracht zij een positief advies uit ten aanzien van
de fusie met PLUS.
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de pandemie gebruikelijk was. Sinds 2017, toen we startten
met lokale in plaats van landelijke doelen voor de statiegeldactie, steunden we al ruim 3.300 goede doelen.
Coop Rode Kruis Fonds
Winkels die voor de statiegeldactie geen lokaal doel doorgeven, sparen automatisch mee voor het Coop Rode Kruis
Fonds. Met het geld uit dit fonds draagt Coop bij aan diverse
(lokale) initiatieven. Zo startten we in 2019 met de installatie
van AED’s aan de buitenzijde van of binnen een straal van
maximaal 100 meter van álle Coop-supermarkten. In de
meeste gevallen (80%) is de AED aan de winkelpui bevestigd.
Bij nieuwe winkels behoort een AED tot de standaarduitrusting. Nu alle Coop-winkels van een AED voorzien zijn,
sparen we verder om buurtbewoners AED-vaardig te maken.
Met de opbrengst van 2021 gaan we hiervoor cursussen
organiseren.

Daarnaast spaarden we in het voorjaar opnieuw maaltijden
bij elkaar met het Rode Kruis. Want het is niet voor iedereen
even vanzelfsprekend dat er elke avond een verse, warme
maaltijd op tafel staat. Een grote groep Nederlanders is hard
getroffen door de coronacrisis. Samen met onze klanten
geven wij ze een steuntje in de rug, door bij te dragen aan
de actie ‘Maaltijd voor een ander’ van het Rode Kruis. Bij
aankoop van een speciaal actieboeket tulpen doneerden
wij € 1,- aan het Rode Kruis. In totaal verkochten we 26.813
bossen tulpen. Goed voor € 26.813,-. Het Rode Kruis zet alle
donaties om in boodschappenkaarten.
Jeugd in beweging
Onze klanten verrassen we graag met leuke spaaracties. In
2020 kon onze populaire Doekoe-spaarcampagne helaas
niet doorgaan, maar in 2021 gelukkig wel. Klanten ontvingen bij aankoop van actieproducten Doekoe-munten, die
zij konden doneren aan deelnemende scholen in de buurt.
Hoe meer munten, hoe hoger het bedrag dat de scholen
nu aan sport- en spelmaterialen van Nijha kunnen besteden. In totaal stellen Coop en haar partners ruim 250.000
euro beschikbaar voor de Doekoe-actie. We steunden een
recordaantal van 955 basisscholen met in totaal 15.949
sport- en spelmaterialen voor het speelplein, de gymzaal
of de sportdag. Zo brengen wij samen met onze klanten de
jeugd in beweging!

2. Bevorderen gezonde levensstijl
Supermarkten kunnen een positieve invloed uitoefenen op
de (gezonde) leefstijl van hun klanten. Op dat vlak wil Coop
koploper zijn.
Om de gezondere keuze te stimuleren, werken we samen
met kennisinstituten en wetenschappelijke organisaties.
Daaruit volgen ideeën en concrete actiepunten, die wij
inzetten om onze klanten te inspireren om gezonder te eten
en te leven.
Verantwoorde prikkels
Coop neemt deel aan het onderzoeksproject Supreme
Nudge, samen met de Nederlandse Hartstichting, het Voedingscentrum, het Amsterdam UMC – locatie VU – en andere universiteiten. Het onderzoek helpt ons om meer inzicht
te krijgen in consumentengedrag. Op deze manier helpen
we de wetenschap en de wetenschap helpt ons. Een goede
combinatie waarbij onze maatschappelijke betrokkenheid
mooi naar voren komt.

Binnen het project Supreme Nudge doen we theoretisch en
praktisch onderzoek om te bekijken hoe we onze klanten
in de winkels kunnen aansporen om de gezondere keuze
te maken. In april 2021 startte een pilot in vier winkels, in
het najaar voegden we nog eens vier winkels aan de proef
toe. In die winkels wordt gevarieerd en geëxperimenteerd
met zogenaamde ‘nudges’, bijvoorbeeld in communicatie,
productpresentatie en prijsprikkels. De proef duurt een jaar
en is nog in volle gang. Ook in de webshop presenteren we
gezonde producten opvallender. De combinatie van prijsverhogingen, prijsverlagingen en ‘nudges’ zoals een grotere
productafbeelding of een pop-up van een gezond product
leidde tot 4% meer verkoop van gezonde items, met name
gezonde graanproducten, gezonde zuivel en groenten en
fruit.
Gezond het jaar rond
Onze (online) community groeit. We zetten al onze kanalen
in om de gezonde keuze te stimuleren. Sinds januari 2021
staat het thema gezondheid regelmatig centraal in de
folder, onder de noemer ‘Gezond het jaar rond’. Er is ook
ruimte voor de Eetwissel. Coop past dit programma van het
Voedingscentrum – dat bij specifieke product- en menukeuzes gezondere alternatieven biedt – toe in verschillende
communicatiemiddelen.
Inspiratie volgens de Schijf van Vijf
De receptenkaarten die in de winkels liggen, zijn gemaakt in
samenwerking met het Voedingscentrum en voldoen aan
de voorwaarden van de Schijf van Vijf voor een evenwichtig
voedingspatroon. Het thema stond centraal in één van onze
twee nieuwe tv-commercials van 2021. Ook in ons magazine
Aan de Keukentafel en de weekfolder informeren en inspireren
we onze klanten met gezonde recepten en artikelen over
gezonde voeding.
Keuzehulpen
Omdat we als supermarkt een breed assortiment willen bieden om de consument de keuze te geven, schrappen we de
minder verantwoorde producten niet. Maar wij willen onze
klanten wel helpen om de gezondere keuze te maken, als ze
bij ons in de winkel zijn. Daarom introduceerden we in 2019
de eerste keuzehulp. De Keuzehulp Frisdranken geeft direct
bij het frisdrankschap inzicht in de hoeveelheid suiker in
diverse dranken. Klanten die graag minderen met suiker zien
bij het schap in één oogopslag welke opties er zijn. In 2021
breidden we het aantal keuzehulpen uit met een Suikerwijzer
voor ontbijtgranen en Vezelwijzers voor brood en broodvervangers, naar idee van de studenten van HAN Food and
Business. Deze hangen vanaf januari 2022 in alle winkels.
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Univé & Online Foodsafari
Door de samenwerking met Univé profiteerden 96.500 leden
van Coop ook in 2021 van aantrekkelijke aanvullende voorwaarden en korting op hun zorg- en schadeverzekering.
Daarnaast organiseerden we samen met Univé een online
Foodsafari, naar het voorbeeld van een Limburgse Coopondernemer. Tijdens zijn lokale evenement liepen klanten
samen met een voedingsconsulente door de winkel en
kregen zij per productgroep uitleg over de gezondere keuze.
Door de stap naar het internet te maken vergroten we ons
bereik. In een eerste gratis webinar namen twee voedingsexperts klanten deze zomer mee in de wereld van gezond eten
met kinderen. Leuk, laagdrempelig, interactief, leerzaam en
op basis van wetenschappelijk onderzoek. Een mooie aftrap:
in 2022 organiseren we nog minstens twee nieuwe webinars over gezonde voeding en slim kiezen in de supermarkt.

Frisdrank en energiedranken
Het Voedingscentrum adviseert om per dag maximaal één
portie van 250 milliliter energiedrank te nuttigen. In supermarkten kunnen klanten ook grotere portieverpakkingen
kopen. In het eerste kwartaal van 2022 stopt Coop daarmee.
Eiwittransitie
Samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) troffen we in 2021 voorbereidingen om te
kijken hoe we online de klant kunnen stimuleren voor
een duurzamere keuze in het kader van de eiwittransitie.
Volgend jaar brengen we dit plan in uitvoering.

3. Duurzaam inkopen
Thema’s als gezondheid en milieu worden steeds belangrijker
in de samenleving. Ook bij Coop. Maatschappelijk verantwoorde en duurzame inkoop staat hoog op de agenda,
waardoor we onze leveranciers steeds beter leren kennen
en het aantal duurzame producten in onze winkels groeit.
Transparantie en vertrouwen zijn onmisbaar bij inkoop van
duurzame producten die zijn gemaakt met aandacht voor
mens, dier en milieu. Een belangrijk deel daarvan gebeurt in
samenwerking met Superunie, dat 90% van ons assortiment
inkoopt. Superunie werkt met meerdere partijen op weg naar
duurzame ketens en heeft zich aangesloten bij de volgende
convenanten; IMVO Convenant Voedingsmiddelen, Convenant
SIFAV, Sustainable Juice Convenant en Convenant Disco.

34

Risicoanalyse internationale inkoop
Samen met onze inkooporganisatie Superunie brengen we
risico’s en verbeterpotentieel in kaart voor tien internationaal
ingekochte producten: bananen, tomatenconserven, thee,
vruchtensappen, cacao, cashewnoten, rijst, druiven, kruiden
en vis, schelp- en schaaldieren. Tussen nu en 2025 willen we
via Superunie positieve impact realiseren in de herkomstlanden. Daarbij gaat het om het verbeteren van arbeidsomstandigheden, leefbaar loon (voor werknemers), leefbaar
inkomen (voor boeren) en milieu.
Sociale impact van rozen
Een studie om de keten van rozen in kaart te brengen en
daarbij meer inzicht te krijgen in arbeidsomstandigheden
en lonen is in samenwerking met een andere onderzoekspartner in 2021 afgerond. We kozen voor een zogenaamde
Social Impact Scan, die zich richt op de stand van mensenrechten, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, kinderarbeid, intimidatie, sociale zekerheid en gezondheid. We
ondervonden dat onze leverancier en teler – gevestigd in
Kenia – absoluut op de goede weg zijn, maar er liggen ook
nog verbeterkansen. Zowel Coop als de leverancier omarmen de uitkomsten van het onderzoek. Verbeterpunten zijn
eind 2021 omgezet in een concreet actieplan.
Fairtrade Week
Tijdens de Fairtrade Week was er bij Coop opnieuw extra
veel aandacht voor Fairtrade-producten. Klanten ontvingen
25% korting op het hele Fairtrade Original-assortiment en
heel veel andere Fairtrade-producten. Per verkocht actieproduct doneerden we 10 cent aan een project van partner
Fairtrade Original, om eerlijke en duurzame handel te bevorderen. Door klimaatverandering staat de toekomst van koffie
onder druk, waardoor koffieboeren hun processen opnieuw
moeten inrichten. Daarom spaarden wij deze editie van de
Fairtrade Week samen met onze klanten voor een nieuwe
compostfabriek voor koffieboeren in Nicaragua. De fabriek
zet organisch restmateriaal van de koffieproductie, zoals
schillen, om in biologische compost die bijdraagt aan een
vruchtbaardere bodem en sterkere koffieplanten. Dat zorgt
voor een betere kwaliteit van de koffieboon en -plant. Met
succes: het streefbedrag van € 20.000 werd behaald!

Het Voordeel van Dichtbij
Onze klanten eten graag producten van Nederlandse bodem.
Niet gek, want een product dat op verantwoorde, duurzame
en diervriendelijke wijze gemaakt is voelt en smaakt beter.
Wij zorgen ervoor dat de boeren een eerlijke prijs krijgen
voor hun producten en kunnen zo ook – letterlijk – de
afstand van land tot bord verkleinen, wat een CO2-besparing
oplevert.

afleiding en mogelijkheden hebben om hun natuurlijke gedrag uit te oefenen dan dieren uit de gangbare veehouderij.
Gehakt en tartaar vormen vooralsnog een uitzondering binnen de gestelde ambitie, vanwege de beschikbaarheid van
deze producten. Wel onderzoekt Coop de mogelijkheden
om ook in deze productcategorie te verbeteren. Coop is de
eerste supermarktformule in Nederland die deze ambitieuze
stap zet.

Om consumenten te helpen Nederlandse producten te
herkennen in het schap, introduceerden we in 2020 het Van
Nederlandse Boeren-logo in onze winkels. Dit jaar verstevigden we onze connectie met Nederlandse boeren en
boerinnen. We zetten ze bovendien extra in het zonnetje, in
onze campagne Het voordeel van dichtbij. Lokale producten hebben heel veel voordelen en daarvan proberen we de
consument bewust te maken. Influencer Saar Koningsberger
ging bijvoorbeeld op bezoek bij de boerinnen die voor de
Blonde d’Aquitaine-runderen zorgen, de Boerenkaas-makers
in Molenaarsgraaf en bij de Nederlandse theeboeren van
LocalTea. Volgend jaar breiden we onze samenwerking met
Nederlandse boeren uit en zetten we ook onze leveranciers
van tulpen en aardbeien in het zonnetje.

Een mooie volgende stap. Zo verkopen Coop-winkels sinds
2020 alleen nog eieren met Beter Leven-keurmerk en is al
het rundvlees afkomstig van Nederlandse Blonde d’Aquitaine-runderen, met twee Beter Leven-sterren. Ook alle soorten
kipvleeswaren hebben al minimaal één ster van het Beter
Leven-keurmerk.

VAN
NEDERLANDSE
BOEREN

Vleesvervangers
Naast stappen om het vleesaanbod te verduurzamen, zorgen
we voor een volledig aanbod aan plantaardige producten. Zo
voegden we vegan kaas aan ons assortiment, meer plantaardige zuivel en meer vleesvervangers – ook van eigen merk
– om klanten te helpen lekkerder en gevarieerder vegetarisch of veganistisch te eten. Het assortiment vegetarische
vleesvervangers is vergroot naar 70 varianten. Het ultieme
doel is om voor elk product een vegetarisch alternatief te
kunnen aanbieden. In september introduceerden we als eerste supermarkt in Nederland 100% plantaardige producten ín
het vleesschap. Het gaat om vlugklare producten, zoals vega
schnitzels, burgers, nuggets en cordon bleus. Zo wil Coop
haar klanten helpen om de drempel om (af en toe) te kiezen
voor een plantaardig alternatief te verlagen.
Daarnaast investeerde Coop in 2021 30% meer dan de markt
in promoties voor vegetarische producten. Ondanks die
investering was er niet iedere week een aanbieding of actie
met vleesvervangers. Daar brengen we per 2022 verandering
in: we bieden onze klanten iedere week minstens één promotie met een vegetarisch alternatief.

Onze Markt
Sinds december verkoopt Coop in meer dan 300 Coop-supermarkten aardappels van het duurzame voedselmerk
Onze Markt. Onze Markt is een burgerinitiatief dat onder
eigen merk eerlijke voedingsproducten van Nederlandse
bodem naar de Nederlandse supermarktschappen brengt.
En Coop is de allereerste supermarkt in Nederland die de
krachten bundelt met Onze Markt; een primeur! Hiermee
zetten we een volgende stap in het aanbieden van lekkere
voedingsmiddelen voor een eerlijke prijs en het verkleinen
van de afstand tussen leverancier en consument. Ook krijgen
consumenten via Onze Markt een stem in de voedselketen.
Zij kunnen namelijk via de website van Onze Markt vragenlijsten invullen over zaken als de gewenste herkomst, de
teelmethode, de mate van duurzaamheid, vorm, grootte en
prijs van een product. Het eerste product dat nu bij Coop in
de schappen ligt: duurzaam geteelde, Hollandse aardappel.
Verduurzaming vlees
Coop uitte in 2021 de belofte om ál het verse vlees - van kipfilet tot biefstuk – voor medio 2023 van minimaal één Beter
Leven-ster te voorzien. En vanaf dan dus geen vlees zonder
keurmerk van de Dierenbescherming meer te verkopen, om
de productieketen verder te verduurzamen en dierenwelzijn
te bevorderen. Het betekent dat de dieren meer ruimte,

Week zonder Vlees
Vijf jaar geleden was Coop tijdens de Week zonder Vlees de
eerste supermarkt met de ‘vegetarische kiloknaller’ prominent op de voorpagina van de actiefolder: alle Vivera-vleesvervangers voor 99 cent. Ook dit jaar sloegen Coop en leverancier Vivera de handen weer ineen om meer Nederlanders
te overtuigen van een diner zonder vlees. Met succes: tijdens
de Nationale Week zonder Vlees heeft Coop Nederland aan
meer dan 600.000 vega-diners geholpen.
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verwarming draaiende te houden. Overdag leveren de zonnepanelen tevens voldoende energie om onze eigen batterij
van 1,3 megawatt op te laden, waardoor onze apparatuur
ook ’s nachts draait op ‘eigen energie’. Het maakt het pand
voor 80% zelfvoorzienend. Het pand werd ook voorzien van
zeven milieuvriendelijke warmtepompen. Hiermee is het nu
volledig energieneutraal, gasloos en klaar voor een duurzame
toekomst.

Duurzamer verpakken in onze winkels
In de keukens van Coop en Vandaag-winkels is in 2021 het
verpakkingsmateriaal gewijzigd. Dit betreft onder meer
broodzakken, wraphouders, saladebakjes, houders voor hartige snacks, bestek, borden en rietjes. Er is gelet op gebruiksgemak en duurzaamheid. Zo kozen we voor minder en beter
recyclebaar plastic en voor meer verpakkingen van karton.
In 2022 gaan we op zoek naar alternatieven voor de sluiting
van broodzakken. Ook daar willen we plastic reduceren,
bijvoorbeeld door te kiezen voor een sluiting van papierpulp.

4. Verlagen milieu-impact
Coop is betrokken bij het milieu en wil slim omgaan met
grondstoffen en (voedsel)verspilling voorkomen. Zo verkleinen we onze voetafdruk.
Duurzaam energiebeheer met ISO 50001-certificaat
Coop zet vol in op verantwoord energiebeheer. Zo gebruiken
we 100% groene stroom binnen al onze locaties en zorgen
we voor een jaarlijkse genormaliseerde verlaging van het
energieverbruik. We bouwen ons gasverbruik volledig af naar
2030 en compenseren alle CO2-uitstoot van het gasverbruik
tot die tijd door de aankoop van compensatiecertificaten.
Begin 2021 kregen we het ISO 50001-certificaat toegekend,
waarmee we laten zien dat we op een eenduidige en gecontroleerde manier omgaan met energie, voortdurend ons
verbruik te verlagen én te verduurzamen. Een bewuste stap
in ons duurzaamheidsbeleid. Aan deze ISO-certificering
gaat een strenge controle vooraf, wij zijn trots dat we er –
binnen zes maanden – in geslaagd zijn om aan alle eisen
en richtlijnen te voldoen. Door aandacht te besteden aan
verantwoord energiebeheer, bijvoorbeeld in trainingen en
e-learnings, in ons personeelsblad en andere interne communicatie, creëren we bewustzijn in de gehele organisatie.
Een volgende stap is het goed uitvoeren en onderhouden
van de processen rondom energiemanagement. Want we
willen nu én in de toekomst zo zuinig en efficiënt mogelijk
omgaan met energie.
Verduurzaming E-Fulfilment Center Almere
Begin dit jaar verhuisden onze e-commerce activiteiten
naar een nieuw E-Fulfilment Center aan de Damsluisweg in
Almere. Dit pand biedt niet alleen genoeg mogelijkheden
om de groei voort te zetten, maar werd dit jaar ook volledig
energieneutraal gemaakt. Medio maart werden 2800 zonnepanelen op het dak geplaatst, voldoende om genoeg energie
op te wekken om alle koel- en vriescellen, ledverlichting en
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We willen zo groen en duurzaam mogelijk boodschappen
bezorgen. Naast duurzame bezorgwagens, kiest Telesuper
ook voor een efficiënte routeplanning. Dankzij onze samenwerking met RoutiGo plannen we onze routes zo efficiënt
mogelijk in. Door een strak schema hoeft de bezorger minder kilometers af te leggen. Met als gevolg dat de CO2-uitstoot wordt verminderd. Naast duurzaamheid brengt dit
nieuwe systeem ook veel voordelen voor de klant. Zo weten
klanten precies hoe laat de bezorger voor hun deur staat en
kunnen ze de levering realtime volgen.
Indrukwekkende opmars in jaarlijks GfK MVO Rapport 2021
In maart bracht GfK de resultaten van zijn jaarlijkse
MVO-consumentenonderzoek naar buiten. In dit rapport
worden consumenten gevraagd om hun supermarkt op
negen aspecten te waarderen. Onze ‘opmars’ in het jaarlijkse
GfK MVO rapport wordt ‘indrukwekkend’ genoemd. Onze
overall-score is gestegen naar een 7,23 (2020: 6,83), waarmee we van de tiende naar de zesde plaats klimmen op de
ranglijst. Op aspecten rond milieuvriendelijkheid, eerlijke
handel en dierenwelzijn verbeterden we ons fors.
Coop werd in dit onderzoek zelfs uitgeroepen tot beste
supermarkt in strijd tegen voedselverspilling. Voor het tegengaan van voedselverspilling krijgen we van onze klanten
een 7,49 als rapportcijfer (2020: 6,99). Een mooie waardering voor de stappen die we al hebben gezet, en een grote
stimulans voor de stappen die we nog gaan zetten. Want we
blijven ons extra inspannen om minder voedsel te verspillen. Dat doen we onder meer met onze samenwerking met
Too Good To Go, waarmee we inmiddels samen met onze
klanten al 500.000 maaltijden van de afvalbak hebben gered.
Maar ook met onze spaarcampagnes gaan we de strijd aan
tegen voedselverspilling bijvoorbeeld door te sparen voor
vershoudbakjes.

schotten (surplus) eerlijk te verdelen en is de schakel tussen
sociale initiatieven of organisaties en bedrijven met voedseloverschot, zoals wij. Met producten die in onze winkels
anders misschien weggegooid zouden worden, kunnen we
bijvoorbeeld wijkhuizen die koken voor kwetsbare bewoners heel blij maken. Hiermee voorkomen we samen niet
alleen voedselverspilling, maar dragen we ook bij aan sociale
cohesie en helpen we mensen met een kleine portemonnee
aan een gezonde maaltijd. Een mooi initiatief waarbij lokale
betrokkenheid en contact met de buurt centraal staat. En
daarom past het zo goed bij ons. In 2022 startten we deze
samenwerking mogelijk in meer winkels op.

Too Good To Go: ruim half miljoen maaltijden gered
Coop ging in 2019 als eerste landelijke supermarktorganisatie de Magic Boxes van de anti-verspillingsapp Too Good
To Go verkopen. Op verzoek van klanten. Dat wil zeggen:
onze winkels vullen aan het einde van de dag zogenaamde
Magic Boxes met overtollige producten die de volgende dag
niet meer verkocht kunnen worden. Via de Too Good To Go
app bieden we deze pakketten aan consumenten aan. Het
werd een groot succes. In september 2021 verkochten we
de 500.000e box. In totaal gingen er dat jaar 305.000 Magic
Boxen over de toonbank. Dit heeft 786 ton CO2 reductie
opgeleverd.

Van afval tot grondstof
In alle Coop-winkels staat een automatische citruspers,
waarmee klanten zelf hun eigen flesje versgeperste sinaasappelsap kunnen vullen. De schillen gooien we niet zomaar
weg. We bundelden de krachten met onze externe partner,
die de uitgeperste sinaasappels ophaalt en er weer iets waardevols van maakt. In sinaasappelschillen zit namelijk nog
heel veel geur en smaak.

Daarnaast introduceerden we –naast de reguliere Magic Box
– een nieuwe variant: de Brood Box. Dit jaar zijn er 98.500
verkocht. Concreet betekent dit dat we 394.000 hele broden
en circa 550.000 zakken klein brood van de kliko hebben gered! Het brood wat daarnaast nog overblijft, gaat retour naar
de bakkerij waarna het als grondstof voor dierenvoeding
gaat dienen.

Kledinginzamelprogramma
In 2021 is bij veel winkels een nieuwe kledinglijn voor de
managementteams geïntroduceerd. Daarbij kwamen we ook
in contact met een partij gespecialiseerd in (textiel)recycling,
die onze oude bedrijfskleding wel wilde overnemen voor
zijn recycleprogramma. Die samenwerking beviel zo goed
dat we ook een kledinginzamelprogramma zijn gestart voor
onze winkels. Als extra service voor onze klanten, om gemak
te bieden in de buurt. In veel gevallen is de gemeente verantwoordelijk voor textielinzameling en -verwerking. Maar in
gemeentes waar dat niet zo is, kunnen wij – complementair
aan de diensten van de gemeente – inzamelbakken plaatsen.
Ongeveer 95% van al het textiel wordt hergebruikt en een
klein aandeel wordt vernietigd. Ruim 80 winkels nemen deel
aan het kledinginzamelprogramma.
Samen tegen voedselverspilling
Coop zoekt altijd naar nieuwe mogelijkheden en partners
om voedselverspilling te voorkomen. Zo werken we al sinds
2017 samen met de Voedselbank, waar we in 2021 ruim
500.000 artikelen aan doneerden. Omdat de Voedselbank
niet iedere dag ophaalt en niet alle winkels de capaciteit
hebben om verse producten voor langere tijd in de diepvries
te bewaren, staan we ook open voor andere samenwerkingen.
Too Good To Go is daar een mooi voorbeeld van. Daarnaast
startten we dit jaar in 3 Coop-winkels een pilot met Stichting
VoedselSurplus. Deze stichting zet zich in om voedselover37

Verpakkingen Doel 2025

Verpakkingen Doel 2022

20% minder verpakkingsmateriaal

10% minder verpakkingsmateriaal

100% FSC/PEFD gecertificeerd of gerecycled papier en karton

80% FSC/PEFC gecertificeerd of gerecycled papier en karton

50% rPET (flessen en trays) en 25% Post Consumer Recycled content
voor overige kunststoffen

40% rPET (flessen en trays) en 15% Post Consumer Recycled content
voor overige kunststoffen

95% van alle verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar

80% van alle verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar

5. Goed werkgeverschap
Onze medewerkers maken ’t verschil voor onze organisatie.
Daarom vindt Coop goed werkgeverschap essentieel. We
bieden een veilige, gezonde en prettige werkomgeving en
stimuleren medewerkers om hun talenten te ontwikkelen.
Coop heeft een specifieke gedragscode opgesteld die gedeeld wordt met medewerkers bij indiensttreding.
(Persoonlijk) Leiderschap
Samen werkten we in 2021 verder aan topfitte winkels en
medewerkers. Eerder in dit jaarverslag – onder de pijler
Wendbaar in de organisatie – rapporteerden we al over de
modernisering van het HR-beleid op het servicekantoor in
Velp. En over de aanpassingen in de structuur van het winkelmanagement. Met dit soort projecten professionaliseert
Coop als organisatie. En zeker zo belangrijk: zetten we onze
medewerkers in hun kracht.
Plasticreductie
Ook onze strijd tegen overtollig plastic gaat verder. Dit jaar
staken we opnieuw diverse producten in een nieuw, duurzamer jasje. Zo is er maar liefst 70% minder plastic nodig voor
de nieuwe rookworstverpakking van het Coop-huismerk.
En een pond gehakt zit sinds april in een volledig recyclebare zak, wat eveneens resulteert in 70% minder plastic per
verpakking en 50.000 kilo minder gebruik van plastic per
jaar. Ook de snoeptomaatjes kregen een nieuwe verpakking, met 21% minder plastic. In totaal realiseert Coop met
deze maatregelen ruim 65.000 kilo extra plasticbesparing op
jaarbasis. Dit lijstje volgt op plasticreducerende maatregelen
die we al eerder invoerden, zoals het verkopen van kruidenplanten zonder pot, appels in kartonnen trays en nieuwe
verpakkingen voor de authentieke vleeswaren, noten en
maaltijdsalades.
Waar mogelijk streven we naar reduce (verminderen), re-use
(hergebruik) of recycling van verpakkingsmateriaal. Gemiddeld gebruiken we per winkel in 2021 bijna 15% minder
kunststof verpakkingsmateriaal dan in 2017.
CO2-voetafdruk
We meten de CO2-voetafdruk van ons gebruik van elektriciteit, gas en warmte en verlies aan koudemiddelen. Ook
nemen we de brandstof mee die nodig is voor het transport
van de distributiecentra naar de winkels, voor het bezorgen
van boodschappen aan de klant én voor de leaseauto’s van
medewerkers. In 2021 was de CO2-emissie per vierkante meter verkoopvloeroppervlak 116,9. Dit is aanzienlijk lager dan
in 2020 (144,8). En zelfs lager dan in 2019 (131,9). In 2020
liep de CO2-voetafdruk iets op ten opzichte van het jaar ervoor, in verband met lekkages. Dankzij beter onderhoud en
investeringen in moderne apparatuur – en dus het versneld
uitfaseren van de koelinstallaties op F-gassen – reduceren
we onze footprint sterk en continu.
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Opleiden en ontwikkelen
Coop is een lerende organisatie die transparant is over doorgroeimogelijkheden en de opleidingen die daarbij horen.
Het gebruik van e-learnings past in ons streven om medewerkers gericht op te leiden en waar mogelijk intern door te
laten groeien. Zo is het aantal e-learningcertificaten dat we
jaarlijks uitreiken geen maatstaf, maar zorgen we ervoor dat
medewerkers de relevante trainingen krijgen. Daarom zetten
we in 2021 een Leer Management Systeem op met heldere
leerpaden die medewerkers laat zien welke e-learningmodules – zowel van Coop als van het CBL - beschikbaar zijn en
welke ze moeten volgen. Zo kunnen we de opleidingen veel
gerichter aanbieden.
Talentpool
De talentpool van Coop is een begeleid ontwikkeltraject voor
jong talent. Via de talentpool krijgen eigen medewerkers
de kans om door te groeien tot een leidinggevende functie,
Coop werft hierdoor nog zelden extern supermarktmanagers.
Vertrouwenspersoon
Coop wil een zorgvuldig werkgever zijn. Alles is bespreekbaar. Om de psychologische en fysieke veiligheid van medewerkers te borgen, werken wij sinds 2020 samen met vaste
vertrouwenspersonen van een externe bedrijfsmaatschappelijke dienstverlener. Medewerkers die op de werkvloer
ongewenst gedrag ervaren, kunnen bij hen terecht. Daaraan
hebben we in 2021 actief aandacht besteed in de organisatie, bijvoorbeeld in ons personeelsblad en door middel van
andere vormen van interne communicatie. Vooralsnog werden er geen grote issues aan de kaak gesteld, maar we zien
het als een goed teken dat onze medewerkers de externe
vertrouwenspersoon ook voor kleine vragen en twijfels weet
te vinden. Het geeft vertrouwen dat ze ook bereikt wordt als
er onverhoopt iets ernstigs aan de hand is.

Risicomanagement
is geïntegreerd in de
bedrijfsvoering en
besluitvorming van
de organisatie.
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Risico- en
rendementsdenken en
handelen

Het risico- en rendementsdenken en handelen heeft in het
boekjaar 2021 verdere invulling gekregen. Zowel het borgen
van operationele risico’s en risico’s op het vlak van veiligheid,
cyber security en fraude, alsook vanuit een breder integraal
risicomanagementkader passend bij de strategie, cultuur en
snelgroeiende omgeving van Coop. De strategische risico’s
waren ultimo 2020 herijkt, ook in de context van de strategische en operationele doelen én ondernemingswaarden van
Coop. Het risicomanagement is geïntegreerd in de bedrijfsvoering en besluitvorming van Coop. Binnen het risicomanagementkader van Coop zijn vier kernprocessen leidend
voor de inhoud en het proces van het risicomanagement:

Kernprocessen van het
risicomanagement

Inhoudelijk bezien

Bij Coop

1. Risicogovernance

Het inrichtingsvraagstuk voor
risico- en rendementsdenken.

Aandacht voor de organisatie, eigenaarschap, mandateren en delegeren als
het gaat om risico- en rendement door de gehele organisatie en de partijen
die ook toezicht houden.

2. Risicostrategie

De methoden waarlangs risicomanagement in de organisatie in
opzet, bestaan en werking wordt
besproken.

Risico- en rendementsdenken moet toegevoegde waarde creëren vanuit
de strategie en dagelijkse werkzaamheden. Nadenken over wat ons handelen betekent is cruciaal voor wie wij zijn als coöperatieve supermarkt.

3. Risicoprocessen

De monitorings- en
evaluatiekant van de risico’s in
rapportages en planning en
controlcyclus.

Risico-en rendementsdenken maakt binnen Coop integraal deel uit van
alles wat wij doen.

4. Risicobewustzijn

De bewustwordingskant en dat risicomanagement integraal onderdeel is van ons denken, handelen
en leiderschap.

Wij geloven binnen Coop in de kracht van onze mensen en dat zij goed
kunnen inschatten wat het effect kan zijn van een risico. Binnen randvoorwaarden waar wij als Coop gezamenlijk aan moeten voldoen is er ruimte
voor eigen inzicht mogelijk. Dit is een belangrijke culturele waarde ook vanuit
het risico- en rendementsdenken.

Het geheel van deze vier onderdelen vormt het fundamentele denk- en werkkader van het risicomanagement van Coop.

1. Risicogovernance
Het governanceprincipe dat door Coop gehanteerd wordt,
is dat de organisatieinrichting moet bijdragen aan de strategie
en ambitie. Daarnaast is een risicomanager verantwoordelijk
voor het verder verankeren van het risicomanagementbeleid- en toetsing van de executie. Naast deze governancelijnen zijn er specialisten die op een aantal inhoudelijke
terreinen als fraude in de winkels, cyberrisico’s, privacyregels een rol vervullen. In de gehele keten van het risico- en
rendementsdenken, zowel in- als extern. De accountant, die
jaarlijks naar de (financiële en materiële) risico’s kijkt, en de
raad van commissarissen hebben een belangrijke taak in de
gehele keten van controleur respectievelijke toezichthouder,
in relatie tot de strategie en het risicoprofiel.
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Vanuit de sector is een aantal partijen dat toezicht houdt
op delen van de bedrijfsvoering, te denken valt dan aan de
NVWA als het gaat om voedselveiligheid en andere instellingen die op delen toezicht houden als het gaat om consument en veiligheid.

2. Risicostrategie
In 2021 zijn verdere stappen gezet in risicomanagement,
passend bij de fase waarin Coop zich bevindt en passend bij
de governance als hierboven beschreven. Coop kent in haar
risicomanagement drie risicomanagementcycli:
1: strategische risicomanagementcyclus;
2: operationele risicomanagementcyclus;
3: thematische risicomanagementcyclus.
Als eerder aangeven dient het risicomanagement aan te sluiten op het ondernemingsprofiel. Hieronder volgt een korte
uiteenzetting van dit profiel.
Omgeving en risicoprofiel
De directie hecht waarde aan het denken in risico en rendement in het ondernemingsprofiel. De grondhouding van de
directie is ‘gebalanceerd’ en dit betekent dat de directie afgewogen naar risico en rendement kijkt en bij besluitvorming
risico en rendement in samenhang afweegt.
Het risicoprofiel is, mede vanwege de markt waarin de organisatie opereert, in de basis niet zeer volatiel. Coop opereert
in een sterk competitieve, volwassen verkoopmarkt, waarin
de (groot)winkelbedrijven in aantal afnemen, consolidatie
zichtbaar is en er sprake is van hoge concurrentie. Prijsagressieve campagnes of structurele prijsaanpassingen van huidige
concurrenten hebben directe impact. Ook de groei van online
spelers in de fooddistributie, de groei van food bij alternatieve aanbieders in de retail en de toetreding van buitenlandse
spelers (vooral online) zorgen voor concurrentie, waarvoor
Coop niet ongevoelig is. Het onder controle krijgen van de
coronapandemie duurt voort en heeft nog steeds veel impact
op de foodretailketen. Als belangrijke schakel in de voedselvoorziening heeft Coop haar rol onder deze bijzondere
omstandigheden in 2021 moeten invullen.

Naast specifieke bedrijfsmatige risico’s (verstrekken van kredieten en liquiditeiten, fluctuaties op het gebied van inkopen,
prijzen van goederen en detailhandelsmarges), is er ook sprake van sectorspecifieke risico’s (overheidsmaatregelen binnen
de sector of door de sector zelf geïnitieerde zaken als pinnen
bij kassa’s en belastingenconvenanten) en sectoroverschrijdende risico’s (kapitaalmarkt en internationale foodconvenanten over bijvoorbeeld voedselveiligheid).
Demografische factoren zijn steeds belangrijker, zoals leegloop, vergrijzing en inkomensontwikkeling in voor Coop relevante delen van Nederland. Ook milieugerelateerde factoren
zijn van belang. Zo is bijvoorbeeld in 2021 - naar aanleiding
van overheidsmaatregelen - statiegeld ingevoerd op kleine
PET-flesjes.
De doelen van het risicobeleid zijn gericht op het minimaliseren van de financiële en niet-financiële risico’s en het beperken van de eventuele negatieve consequenties als gevolg van
de aanwezige risico’s. Als coöperatieve speler willen wij onze
risico’s richting alle belanghebbenden zorgvuldig analyseren
en beheersen.
Hierna volgt een uiteenzetting van de voornaamste strategische, operationele, financiële (verslaggeving) en wet- en
regelgevingsrisico’s waarmee Coop te maken heeft.
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1. Strategische risico’s

digheden binnen de branche en de scherpe concurrentie. De
marktrisico’s beheerst Coop door kansen voor efficiencyverbetering en kostenbesparing zo goed mogelijk te benutten. De
mogelijkheden tot groei zijn in 2021 vertaald in een verregaande verkenning van de fusiemogelijkheden met een andere
coöperatieve speler in de markt.

De vier strategische pijlers van Coop (zichtbaar zijn, gezonde groei, samenwerken in de keten en wendbaar blijven als
organisatie) bieden in de kern voldoende maatregelen om als
groeiende marktpartij deze risico’s juist te kunnen identificeren
en adresseren. Coop blijft gevoelig voor de externe omstan-

Strategisch risico

Impact op ambitie en
strategie

Beheersing

1. Marktrisico: het risico van
verlies van positie in de markt
en verlies van herkenbaarheid
van Coop als coöperatieve
supermarktketen.

Het vergroten van het onderscheidend vermogen, het nauwlettend volgen
van prijsontwikkelingen van andere spelers en zicht houden op de kansen
van acquisitie- en samenwerkingsverbanden in de markt.

Zichtbaar zijn:
Coop blijft gevoelig voor
de externe omstandigheden binnen de branche en
de scherpe concurrentie
gegeven de schaal.
Impact risico: hoog

2. Gezondheidsrisico: het
risico dat er invloeden zijn die
gezondheid schaden (pandemie / corona) en daarmee de
bedrijfsvoering.

Wij hebben verschillende maatregelen genomen om de gezondheid van
onze mensen op kantoor, in de winkels en onze klanten heel serieus te
nemen.

3. Groei van Coop: het risico
dat er niet duurzaam wordt
samengewerkt met anderen
in de keten.

Wij voeren actief beleid met focus op duurzaamheid, transparantie en
het actief invullen van haar maatschappelijke rol als coöperatie binnen
de foodsector en de samenleving als geheel.

4. Interne organisatie: het risico
dat de organisatie de beheerste
groei niet kan absorberen.

De juiste mensen op de juiste plek en een organisatie die klaar staat voor
de toekomstige ontwikkelingen door te blijven investeren in onze cultuur
en opleidingen.

Gezonde groei en
gezonde mensen.
Impactrisico: hoog
Samenwerken in
de keten.
Impactrisico: midden

Wendbare organisatie.
Impactrisico: midden

Gevisualiseerd in een risicokaart is de weergave van de voornaamste risico’s voor Coop:
Heatmap Strategische risico’s
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2. Operationele risico’s
Hierna wordt kort beschreven welke onderdelen gewogen
zijn om het goed functionerende operationeel risicobeheersysteem verder te verbeteren. Risico’s van wijzigingen in het
overheidsbeleid, de belastingen, de financiële markten en
de ICT-systemen worden, indien nieuw en noodzakelijk, in
onze beheersingskaders opgenomen.
Hygiëne en voedselveiligheid
Voedselveiligheid heeft prioriteit bij Coop, zowel in de winkels als bij de distributiecentra (DC’s). Het gaat daarbij om
kritieke beheerspunten, betrokkenheid van medewerkers en
management, traceerbaarheid van producten, grondstoffen
en verpakkingsmaterialen en uitvoering van controlerende
maatregelen. Het waarborgen van hygiëne en voedselveiligheid is cruciaal voor het behoud van de goede reputatie van
Coop. Het uiteindelijk niet voldoen aan voedselveiligheid kan
ernstige gevolgen hebben voor de marktpositie van Coop.
Kwaliteitsstandaarden zijn binnen Coop elementair. In 2020
werd wederom voldaan aan de HACCP-standaarden (Hazard
Analysis and Critical Control Points). Binnen Coop bestaan
er strikte recall- en overige borgingsprocedures om mogelijke nadelige consequenties op het gebied van kwaliteit en
voedselveiligheid zoveel mogelijk te beperken.
Door het lidmaatschap van Superunie is Coop verzekerd van
goede inkoopcondities en naleving van diverse convenanten op het gebied van voedselveiligheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Deze inkoopcombinatie stelt ook
eisen aan de financiële ratio’s van Coop die op regelmatige
wijze bij alle leden worden getoetst.
Het terugroepen van artikelen (‘recalls’) was in 2021 met
regelmaat aan de orde. Er vonden 57 terughaalacties (recalls)
van producten plaats (21 keer betrof het een huismerk).
Onze interne monitoring op het tijdig uit de keten halen van
deze artikelen vergt veel inspanning waarbij de tijdigheid en
volledigheid centraal bewaakt worden. De eerder ingevoerde
applicatie, die elke winkel in gebruik heeft, geeft elk moment
informatie of een winkel de bewuste artikelen heeft verwijderd uit de schappen. Het uiteindelijke risico is laag, mede
gezien de beheersing. Onze interne monitoring op het tijdig
uit de keten halen van deze artikelen vergt veel inspanning,
waarbij de tijdigheid en volledigheid centraal bewaakt wordt.
Personeel
Om voldoende attractief te blijven als werkgever spelen er
diverse risico’s die we als Coop tijdig en proactief willen
adresseren. De hoogconjunctuur laat nog steeds zien dat
er op diverse kritische plekken in onze supply chain personeelstekorten zijn. De beschikbaarheid van vast personeel
en uitzendkrachten blijft laag. Coop mitigeert dit risico door
zich nadrukkelijk te positioneren als aantrekkelijke werkgever, op een professionele manier zelf werving en selectie te
verzorgen, als ook door samen te werken met professionele
derden die ons voorzien van tijdelijke of vaste invulling van
personeel waar en wanneer nodig.
Ook de inzetbaarheid van ons personeel (vergrijzend personeelsbestand en hogere AOW-leeftijd) maakt dat we de kansen en risico’s als aantrekkelijke werkgever al eerder hebben
beoordeeld en besproken.

geval van een winkeloverval. Als er een overval plaatsvindt,
bieden we professionele nazorg. Coop organiseert daarnaast
elk jaar in oktober een speciale ‘maand van de veiligheid’,
waarin alle veiligheidsvoorzieningen in de winkels met extra
onder de aandacht worden gebracht bij alle collega’s.
Het risico kwalificeren wij als midden, waarbij de huidige beheersmaatregelen vooralsnog voldoende zijn en er aandacht
blijft voor dit operationele risico vanuit het management.

Financiële en verslaggevingsrisico’s
Kredietrisico
In de supermarkten wordt vrijwel uitsluitend contant of met
pinbetalingen betaald, waardoor Coop daar geen kredietrisico loopt. Een zekere mate van kredietrisico loopt Coop
ten aanzien van transacties met aangesloten ondernemers.
De waarborgregeling geldt voor wat betreft de leveringen
als duurzaam voorschot aan ondernemers op geleverde en
nog te leveren goederen en diensten. Deze rekening vormt
daarmee een belangrijk element van risicobeheersing. Coop
loopt ook kredietrisico vanwege verstrekte financieringen
(voorfinancieringen, achtergestelde en concurrente geldleningen) aan huidige en voormalige ondernemers. Het gaat
hierbij om borgstellingen en terugkoopverklaringen voor aan
hen verstrekte financieringen. Deze risico’s worden zoveel
mogelijk beperkt door een beoordeling van de rentabiliteit
van de exploitatie van het vestigingspunt van de betreffende
ondernemers, en door het frequent bewaken van de financiële ontwikkeling van de huidige en voormalige ondernemers. Daarnaast worden de risico’s beperkt door de aan
Coop verstrekte zekerheden en door de frequente beoordeling van de naleving van de overeengekomen voorwaarden
van de financieringsovereenkomst. De bewaking van diverse
posities gebeurt dagelijks. Ook beoordeelt Coop periodiek
de levensvatbaarheid van vestigingspunten, in samenhang
met mogelijke exploitatie-en huurverplichtingen. Voor
vergoedingen van leveranciers en overige vorderingen schat
Coop het kredietrisico beperkt. Er zijn geen aanwijzingen
dat individuele partijen niet aan hun betalingsverplichtingen
kunnen voldoen.
Liquiditeitsrisico, financiering en renterisico
Coop houdt voldoende liquide middelen aan en beschikt
over adequate kredietfaciliteiten om het liquiditeitsrisico te
minimaliseren. Voor het aangaan van rentedragende schulden voert Coop een terughoudend beleid. Rentedragende
schulden worden uitsluitend aangegaan met leden en met
een beperkt aantal hooggekwalificeerde kredietinstellingen,
onder de voorwaarde dat Coop goed aan de door deze
kredietinstellingen gestelde condities en ratio’s kan voldoen.
In 2021 voldeed Coop ruimschoots aan de gestelde convenanten van zowel Superunie als de banken. Opname van
kredieten, voor zover noodzakelijk, is gegarandeerd omdat
een belangrijk deel van de kredietlijnen is ‘gecommitteerd’.
Daarnaast is een belangrijk deel van het renterisico afgedekt door middel van rentecaps; door de verlaging van de
uitstaande schulden was er ultimo 2021 geen afdekking
noodzakelijk. Door de huidige vermogensstructuur en financieringswijze, loopt Coop enig risico op gebied van kredieten
en rente(afhankelijkheid). Coop kiest daarbij voor begrijpelijke instrumenten ter bewaking van het renterisico, passend
bij de risicohouding van de directie.

Geweld en overvallen op onze winkels komen geregeld voor.
Los van de directe schade (diefstal van kassageld, tabakswaren, etc.) die vaak relatief gering is, is de impact op ons
personeel en de betrokken medewerkers relatief groot. We
bieden continu en preventief trainingen aan onze winkelmedewerkers aan, zodat zij weten hoe te handelen in het
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Financiële verslaggeving
De directie en het management hebben tijdige, adequate
en betrouwbare (financiële) managementrapportages
en forecasts tot de beschikking als middel om kansen en
bedreigingen tijdig te signaleren en de juiste actie te kunnen
ondernemen. Het niet hebben van betrouwbare en tijdige
informatie vormt een risico. Coop heeft diverse maatregelen
getroffen om betrouwbare en tijdige financiële rapportages
te waarborgen waaronder een goede planning- en controlcyclus die dient ter ondersteuning van de financiële resultaten en verdere sturing. De accountant toetst in het kader
van de jaarrekeningcontrole de belangrijkste financiële
controlesystemen en stelt de betrouwbaarheid van de
jaarrekening vast.

Pensioenwetgeving
De betaalbaarheid en zekerheid van de pensioenopbouw in
de levensmiddelensector staat onder druk. Coop is verplicht
aangesloten bij de betreffende bedrijfstakpensioenfondsen. De dekkingsgraad van de fondsen leidt in veel gevallen
niet tot indexatie én zelfs tot kortingen. Daarbij nemen de
pensioenlasten voor werkgever en -nemer verder toe en het
opbouwpercentage af. Coop volgt de communicatie vanuit
de fondsen nadrukkelijk zodat al haar medewerkers doordrongen zijn van de financiële gevolgen voor de jaren na
pensionering.
Deze risico’s zijn als midden ingeschaald, waarbij er attentie
is en blijft voor deze operationele risico’s door het management.

Deze financiële risico’s worden als laag gekwalificeerd door
ons.

Afhankelijkheid ICT-systemen en informatiebeveiliging
De vereenvoudiging van het ICT-landschap, het tijdig voorbereiden en onderhouden van pakketten (inclusief updates)
verbetert de beheersing en continuïteit van de werking van
processen. Zowel de primaire hardware alsook de kantoorautomatisering en de datalijnen worden door professionele
derden ‘gehost’ en bewaakt.

Wet- en regelgeving en risico’s
Belastingen
Het fiscaal prudent opereren en het onderkennen van
fiscale risico’s leidde ertoe dat Coop enkele afspraken met
de Belastingdienst heeft gemaakt. Het ‘Convenant Franchise
Supermarkten’ wordt op continue basis uitgewisseld met
de Belastingdienst. Coop werkte op goede wijze samen
met de Belastingdienst, binnen de kaders van ‘horizontaal
toezicht’ (HT). Eind 2021 is het huidige HT in goed overleg
gestopt. Vanwege zowel de fusie als aangekondigd nieuw
beleid bij de Belastingdienst. Dit zorgt ervoor dat de interne
beheersing op fiscaal gebied wordt afgestemd en er bilateraal uitwisseling van relevante fiscale zaken plaatsvindt.
Zo vergroten we de rechtszekerheid, wat past bij onze rol
als maatschappelijk verantwoorde onderneming. Op basis
van voorgaande is Coop van mening dat de bedrijfsrisico’s
met adequate interne risicobeheersing en controlesystemen
bewaakt worden binnen voor Coop acceptabele grenzen en
uitvoerbare mogelijkheden.
Overheidsmaatregelen
De overheid heeft op zowel gemeentelijk, provinciaal, nationaal
als ook Europees niveau een bepalende rol in maatregelen
met gevolgen voor Coop. Milieu- en energiemaatregelen,
openingsbeleid van supermarkten en regels over voedselveiligheid kunnen veel invloed hebben op de bedrijfsvoering.
Coop let op de toepassing van milieumaatregelen om te
voorkomen dat we achteraf aanpassingen moeten doen.
Wetgeving
Met de invoering van de Drank- en Horecawet (DHW, 2014)
is de minimale leeftijd waarop alcohol en tabak gekocht mag
worden 18 jaar. Coop volgde het initiatief van de supermarktbranche om iedereen onder de 25 jaar die alcohol (of
tabak) koopt naar legitimatie te vragen, actief op. Binnen
Coop is de controle op leeftijd regelmatig besproken en blijft
de juiste naleving en controle een continu aandachtspunt.
De Wet Arbeid in Balans (WAB) is eind 2020 doorgevoerd.
Doel van de overheid is de kloof tussen vaste contracten
en flexibele contracten kleiner te maken. Daarom hebben
oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid gekregen en kan het financieel aantrekkelijker zijn om een vast
contract aan te bieden.
Per november heeft Coop de wet OHP (oneerlijke handelspraktijken) geïmplementeerd. Het doel van deze wet is de
onderhandelingspositie van kleine leveranciers te beschermen.

Coop kiest daarbij voor oplossingen waarbij professionele
derden fulltime bezig zijn met de monitoring en beveiliging
van de servers waarop de applicaties die Coop gebruikt nog
professioneler beheerd worden. Coop heeft op dit gebied
gekozen voor de regierol. Coop kiest voor externe hostingpartijen die het beheer verzorgen en moeten voldoen aan
de marktstandaard voor beheerste processen die jaarlijks
geaudit worden door professionele partijen. Met één managementinformatie omgeving deelt Coop veel interne en
externe informatie.
Processen steunen binnen de retailketen van Coop in de
basis op een standaard integraal softwarepakket aangevuld
met ICT-ondersteuning. Langdurige uitval van een integraal systeem heeft immers grote gevolgen voor Coop en is
bijvoorbeeld direct merkbaar in de uitleveringsmogelijkheid
van de distributiecentra.
In 2021 waren er geen noemenswaardige uitvallen die tot
grote vertragingen in de belevering leidden. Gegeven de
groei van de business in volume is in veel processen tijdig
geschakeld in apparatuur en bandbreedte. Door het geheel
van maatregelen, zowel bestaande als nieuwe, is Coop van
mening dat de interne risicobeheersing en controlesystemen een grote mate van zekerheid geven, dat de financiële
verslaglegging geen grote onjuistheden bevat en dat de
systemen in 2021 naar behoren werkten.
Er zijn geen indicaties dat de systemen in 2022 niet naar
behoren zullen werken. Het IT-risico is als midden geclassificeerd.

3. Thematische risico’s
Privacy & cybercrime
Voortvloeisel van onze informatiebeveiliging, zowel binnen
de organisatie alsook in de aansturing van het informatiebeveiligingsbeleid, is het op regelmatige basis informeren en
toetsen van ons informatiebeveiligingsbeleid. De bewustwording is verder verhoogd en maatregelen op het gebied
van communicatieapparatuur (telefoon, laptop, etc.), personeelswerving- en selectie, omgaan met mobiele bedrijfsmiddelen waarop informatie staat is dusdanig beveiligd dat op
afstand ingegrepen kan worden.
Ook de toegangsbeveiliging (van gebouwen tot ICT-applicaties), netwerken, communicatie, informatiesystemen,

44

leveranciersrelaties, continuïteit en naleving is van cruciaal
belang. De procedures rondom incidentmeldingen zijn in
lijn met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, mei 2018) die van toepassing is. Ook wat
betreft de wet Meldplicht datalekken heeft Coop de procedures geborgd.
Door het uitbesteden van de computerhosting profiteert
Coop van de bredere kennis en kunde die bij professionele
derden aanwezig is als het gaat om de beveiliging op het gebied van cybercrime. Cybercrime is criminaliteit met ICT als
middel én doelwit. Ook bedrijfssystemen zijn en blijven hier
vatbaar voor. In 2021 zijn er enkele incidenten voorgekomen.
Phishing en IP-fraude worden dag en nacht bewaakt, waarbij
de menselijke schakel een zwakke plek kan zijn. Ook dit geven wij op regelmatige basis aandacht, waarbij onze Security
Officer proactief ethical hackers inzet om alle medewerkers
van Coop scherp te houden en afwijkende zaken te melden.
Continue updates van de virusscannertechnologie, maar ook
continue aandacht bij medewerkers op het integer omgaan
met e-mail en verdachte bestanden blijft aan de orde van
dag.
Interne controle
De verantwoordelijkheid voor het toetsen en verbeteren van
de administratieve organisatie en interne controle voor de
filialen ligt bij de afdeling Interne Controle. Deze afdeling
toetst op basis van steekproeven en met behulp van externe
expertise de geld- en goederenbewegingen.

3. Risicoprocessen
Op basis van het risicoprofiel van de onderneming is de
opzet en bestaan in 2021 van het risicomanagement verder
doorontwikkeld en versterkt. Elke functionele kolom heeft
verbeterslagen gemaakt die passen bij de fase waarin Coop
zich bevindt. Elementaire risico’s worden besproken in de
directie en met de Raad van commissarissen. Hiernaast beheerst het management door kort op de uitvoering te zitten
én hierover te rapporteren daar waar noodzakelijk.

4. Risicobewustzijn
Risico- en rendementsdenken maakt integraal onderdeel uit
van de besluitvormingsprocessen van Coop. Afhankelijk van
het thema worden specifieke risico’s expliciet besproken en
opgevolgd. Door frequent stil te staan bij de risico’s, beheersing, kansen en het effect van keuzes, hanteren wij het
principe van een lerende organisatie. Onze mensen en onze
culturele kernwaarden zijn hierbij een essentieel fundament.
We hebben diverse procedures en processen, en tegelijkertijd is het essentieel dat onze mensen zich bewust zijn van
de risico’s van hun handelen en keuzes die gemaakt worden
door hen.

Coop maakt gebruik van informatie die, op basis van incidenteel afwijkende patronen in reeksen van kassabonnen,
geautomatiseerd opgevraagd wordt. Zowel deze analyses als
praktische winkelcontroles zorgen voor een steeds betere
beheersing.
Deze thematische risico’s worden meerdere keren per jaar
in vergaande detail geanalyseerd en opgevolgd. Deze risico’s
zijn door ons beheerst naar de huidige stand van zaken.
Nu wij twee van de vier kernprocessen van ons risicomanagementkader besproken hebben, volgen de andere twee.
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Netto-omzet

Bedrijfsresultaat

De omzetontwikkeling in 2021 werd gesteund door zowel
een autonome groei alsook door twee extra winkels. Door
de twee jaar durende maatregelen vanwege de coronapandemie bleven de gemiddelde bestedingen hoog. Het marktaandeel was praktisch gelijk aan voorgaand jaar te weten
3,9% (bron: Nielsen).
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De netto-omzet kwam in 2021 uit op € 776 miljoen voor
de filialen; dit is 1,6% lager dan in 2020 (€ 789 miljoen). De
netto-groothandelsomzet (aan ondernemers) bleef praktisch
gelijk; € 590 miljoen (2021) tegenover € 593 miljoen (2020).
Deze omzetten zijn inclusief de e-commerce omzetten. Zoals
gemeld kende het jaar 2021 minder verkoopdagen dan 2020.

Bruto-omzetresultaat
In 2021 komt het bruto-omzetresultaat uit op € 330 miljoen
(2020: € 354 miljoen). Het bruto-omzetresultaat bedroeg
23,6% (2020: 24,4%) van de netto-omzet. De marge is in 2021
gedaald. Belangrijke verklaring in absolute zin komt door het
ontbreken van de marge op de vleesactiviteiten (ProMessa)
en minder verkoopdagen in 2021. In procentuele zin wordt
de margeontwikkeling vooral nadelig beïnvloed door de
groei van de e-commerceactiviteiten en een hogere actiedruk.
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De netto-omzet in 2021 kwam uit op € 1,397 miljard. Een
daling met € 53 miljoen (-/- 3,6%) (2020: € 1,449 miljard)
die is beïnvloed door het wegvallen van de omzet vanuit
de vleesverwerking (ProMessa, omzet 2020 € 38 miljoen)
en een verkoopweek minder (2020 (53e week) effect € 27
miljoen). Gecorrigeerd voor deze effecten is de netto-omzet
fractioneel gestegen ten opzichte van 2020.
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Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

In 2021 kwam het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen uit op
€ 59 miljoen (2020: idem); dit komt procentueel neer op een
lichte stijging naar 4,2% van de netto-omzet (2020: 4%).
Het bedrijfsresultaat daalde in 2021 naar € 10,5 miljoen
(2020: € 13,6 miljoen). Als percentage van de netto-omzet
kwam het resultaat hiermee uit op 0,7% (2020: 0,9%).
Het bedrijfsresultaat in 2021 is in belangrijke mate beïnvloed
door enkele incidentele resultaten. In vergelijking met 2020
waarin het onderliggende resultaat door hogere omzetten
kon groeien, was er in 2021 vooral sprake van enkele grote
incidentele posten. De verkoop van de aandelen van ons
vleesverwerkende bedrijf leverde een éénmalige, onbelaste
bate op van € 18,5 miljoen. De eenmalige lasten zijn voornamelijk getroffen voor kosten die gepaard gingen met
de fusievoorbereidingen, een herorganisatie in de winkelaansturing als ook kosten die voorzien zijn vanwege sluitingen
van winkels met achterblijvende resultaten
Ook de opstart van het e-commerce center, het fors toegenomen ziekteverzuim (mede door corona en verplichte
quarantainemaatregelen) en de groeiende loonkosten gaven
druk op de bedrijfsresultaten.
Financiële baten en lasten
De netto rentelasten daalden in 2021 verder naar € 1,0
miljoen (2020: € 1,5 miljoen). Deze ontwikkeling kwam door
extra aflossingen op kredieten en lagere rentelasten door
betere ratio’s. De achtergrond en opbouw van de schulden
wordt onder financiering verder toegelicht.
Resultaat na belastingen
Het resultaat na belastingen en inclusief deelneming kwam in
2021 uit op € 11,1 miljoen (2020: € 8,0 miljoen). Het resultaat
komt overeen met 0,8% van de netto-omzet (2020: 0,6%).
Het resultaat na belasting, uitgedrukt als percentage van het
gemiddeld eigen vermogen, bedroeg 8% (2020: 6%).
De belastingdruk is over 2021 nihil (teruggave € 0,4 miljoen);
vooral doordat de boekwinst op de verkoop van aandelen onbelast is en daarbij de fiscale winst verschilt door de behandeling van de goodwill en energie-investeringsaftrekposten.

Financiële
resultaten
Financiering
- De afname in materiele vaste activa (€ 12 miljoen) door
reguliere afschrijvingen en enkele desinvesteringen
- De vlottende activa (lagere voorraden, vorderingen en
liquide middelen) zorgden per saldo voor een daling van
ruim € 28 miljoen

Solvabiliteit en financiering
Het eigen vermogen muteerde met het resultaat na belasting
van € 11 miljoen, uitgaande van de voorgestelde bestemming van het resultaat na belasting over 2021. In 2021 sloot
het eigen vermogen op € 147,8 miljoen (€ 11 miljoen hoger
dan eind 2020).

Aan de passiva-zijde zijn de voorzieningen met € 4 miljoen
afgenomen, voornamelijk door een verlaging van de belastinglatenties. De daling in langlopende schulden door vervroegde
aflossingen op bankschulden en de kortlopende schulden
(vooral lagere crediteurenstanden) zorgden vooral voor lagere
uitstand op de balans dan eind 2020.

De solvabiliteit, het eigen vermogen als percentage van het
balanstotaal, verbeterde van 29% naar 35%.
De uitstaande schuld onder het financieringsarrangement
is van € 75 miljoen teruggebracht naar € 40 miljoen. Eind
2021 bedroeg de netto schuld € 25 miljoen, mede door extra
aflossingen in 2021.
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Investeringen en cash flow
De volgende tabel toont het acquisitie- en investeringsniveau
in het afgelopen jaar en de voorgaande jaren. De netto investeringen bedroegen € 30 miljoen (€ 44 miljoen in 2020). Dit
leidt tot het hierna volgende beeld:
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De schulddekkingsratio, de verhouding tussen de netto-rentedragende schulden en het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen, bedroeg 0,4 (ultimo 2020: 0,8). Coop blijft daarmee ruimschoots onder de 3,5 (bankconvenant) en heeft in boekjaar
2021 de schuldpositie verder teruggebracht.
De waarborgregeling, een waarborg die geldt als duurzaam
voorschot voor geleverde en nog te leveren goederen en
diensten aan ondernemers, steeg met bijna € 2 miljoen van
€ 22 miljoen eind 2020 naar € 24 miljoen eind 2021.
Balans- en werkkapitaalontwikkeling
Het balanstotaal kwam ultimo 2021 € 47 miljoen lager uit op
€ 426 miljoen (tegenover € 473 miljoen ultimo 2020).
De mutatie aan de activa-zijde wordt verklaard door:
- De afname in immateriële activa (€ 7 miljoen) is het
gevolg van reguliere amortisatielasten
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Het werkkapitaal (vlottende activa minus vlottende passiva)
is negatief doordat de korte schulden per saldo hoger zijn
dan de vlottende activaposten. De current ratio, de verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden,
kwam op balansdatum uit op 0,7 (gelijk aan 2020).
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Conform ons beleid zijn investeringen anders dan uit hoofde
van substantiële acquisities en vastgoed volledig gefinancierd
uit de kasstroom uit operationele activiteiten. Deze kasstroom
bedroeg in 2021 € 32 miljoen (2020: € 72 miljoen). De operationele kasstroom is sterk gedaald door de mutatie in de
kortlopende schulden.
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Vooruitzichten
2022
Zowel 2020 als 2021 stonden in het teken van de coronapandemie en de gevolgen die deze op de bedrijfsvoering
heeft. De omzet is in die jaren flink gestegen ten opzichte van 2019. Ondanks dat het verloop van een pandemie
zeer moeilijk te voorspellen is, verwachten we in 2022 een
stabilisatie van deze situatie. Dat betekent dat de omzetpieken die we in 2020 en 2021 zagen, naar verwachting zullen
afvlakken. De economische modellen laten een inflatie zien
voor 2022. De recente ontwikkelingen in Oekraïne zullen dit
effect naar verwachting verder versterken. Naast een stijging
van de energieprijzen zal extra druk op de inkoopprijzen
van bepaalde grondstoffen (zoals zonnebloemolie, mais en
graan) ontstaan. Hierdoor neemt de koopkracht van consumenten verder af. In onzekere economische tijden is het nog
belangrijker de klant geruststelling te bieden op het gebied
van prijs.
De economische vooruitzichten, de recente ontwikkelingen
in de Oekraïne en het verloop van de coronapandemie maken dat een omzetvoorspelling over 2022 moeilijk te maken
is. Wat vaststaat is dat we ook in 2022 weer zorgvuldig
invulling gaan geven aan onze belangrijke rol in de voedselvoorziening van Nederland.
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Fusie met PLUS
2022 zal voor Coop bovendien grotendeels in het teken
staan van de fusie met PLUS. Veel van de investeringen
zullen gericht worden op deze toekomst. Daarbij blijven we
uiteraard de route volgen die Coop als format en merk jaren
geleden al is ingeslagen. Als maatschappelijk verantwoorde
supermarkt blijven we in dialoog met onze leden. Dat past
overigens ook perfect in de strategische koers van het nieuwe fusiebedrijf PLUS.
Er ligt de komende periode een mooie uitdaging in het
ombouwen van de winkels, het in elkaar vlechten van de
logistieke ketens en het integreren van de servicekantoren.
Hiervoor wordt in totaal een periode van drie jaar uitgetrokken. In 2022 wordt de basis gevormd voor een krachtige,

nieuwe coöperatieve organisatie met meer dan 550 winkels
in het hele land. Met een marktaandeel van ruim 10% is de
nieuwe organisatie de derde grootste servicesupermarkt van
Nederland. De gecombineerde organisatie biedt werk aan
ruim 40.000 medewerkers. De met de ombouw en integratie
gepaard gaande investeringen bedragen bij benadering over
een periode van 3 jaar circa € 150 - € 200 miljoen in z’n totaliteit. De financiering zal in eerste aanleg plaatsvinden door
de bestaande beschikbare middelen binnen het fusiebedrijf.
In de loop van 2022 zal een nieuwe financieringsovereenkomst worden gesloten. Met een sterkere financiële armslag
kan verder geïnvesteerd worden in het winkelnetwerk en de
hard groeiende online propositie.
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Geconsolideerde winst- en
verliesrekening over 2021
			

2021

2020

			
(bedragen x € 1.000)
Toelichting

					
Netto-omzet

5.

Kostprijs van de omzet		

1.396.689		1.449.399		
(1.066.563)		

(1.095.284)

					
Bruto-omzetresultaat			

330.126		

354.115		

			
Verkoopkosten		
Algemene beheerkosten		

(264.134)		(289.672)
(55.535)		

(50.879)

		
Som der kosten

6./7./8./9.		 (319.669)		(340.551)

					
Bedrijfsresultaat			 10.457		13.564
					
Financiële baten en lasten

10.		

(953)		

(1.512)

					
Resultaat vóór belastingen			

9.504		

12.052

					
Belastingen

11.		

400		

(5.150)

Resultaat deelnemingen			

1.191		

1.071

					
Resultaat na belastingen			11.095		 7.973
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht
over 2021
			

2021		

2020

			
(bedragen x € 1.000)		
					
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Bedrijfsresultaat		10.457		13.564
					
Aanpassingen voor:					
Afschrijvingen en waardeveranderingen
7.
48.101		
45.122
Mutatie voorzieningen
19.
(998)		
531
Boekwinst verkoop deelnemingen
6.
(18.502)		
					
				
28.601		
45.653
Verandering in werkkapitaal:					
Voorraden
15.
4.485		(1.880)
Vorderingen
16.
6.094		(19.791)
Kortlopende schulden
(exclusief financiële instellingen)
21.
(14.935)		
35.324
					
				
(4.356)		
13.653
					
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			
34.702		
72.870
					
Ontvangen interest
10.
622		
634
Betaalde/ontvangen vennootschapsbelasting		
(2.269)		
1
Ontvangen dividend
14.
950		
400
Betaalde interest
10.
(1.575)		
(2.146)
					
				
(2.272)		
(1.111)
					
Kasstroom uit operationele activiteiten			
32.430		
71.759
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
Investeringen in immateriële vaste activa
12.
(10.042)		
(10.886)
Investeringen in materiële vaste activa
13.
(31.637)		
(34.807)
Investeringen in financiële vaste activa
14.
(4.348)		
(11.771)
Desinvesteringen in immateriële vaste activa
12.
1.717		
60
Desinvesteringen in materiële vaste activa
13.
9.758		
1.678
Desinvesteringen in financiële vaste activa
14.
5.791		
8.481
Mutaties uit koop/ verkoop deelnemingen		
17.576		
					
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			
(11.185)		
(47.245)
Kasstroom uit financieringsactiviteiten					
Opname waarborgregeling
20.
2.714		
2.414
Opname inleggelden leden
20.
22		
65
Aflossing langlopende schulden
20.
(35.046)		
(25.005)
Aflossing waarborgregeling
20.
(889)		
(1.439)
Aflossing inleggelden leden
20.
(80)		
(40)
Aflossing van de financiële leaseverplichtingen 20.
(327)		
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		

(33.606)		

Netto kasstroom		
(12.361)		
					
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

(24.005)
509

Stand per 1 januari 2021 		26.895		26.386
Mutatie boekjaar		
(12.361)		
509
			
Stand per 2 januari 2022
		 14.534		26.895
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Geconsolideerde balans per
2 januari 2022
(na voorgestelde resultaatbestemming)

2 januari 2022

31 december 2020

Activa
		
(bedragen x € 1.000)

Toelichting

Vaste activa					
Immateriële vaste activa

12.

145.157		

151.662

Materiële vaste activa

13.

117.739		

129.245

Financiële vaste activa

14.

33.175		

34.420

					
			296.071		315.327		
			
Vlottende activa					
Voorraden

15.

46.743		

52.030

Vorderingen

16.

68.298		

78.913

Liquide middelen

17.

14.534		

26.895

		
			129.575		157.838
					
					
			425.646		473.165
					
2 januari 2022

31 december 2020

Passiva
		
(bedragen x € 1.000)
Groepsvermogen

Toelichting
18.		 147.812		136.717

					
Voorzieningen

19.		 15.690		19.725

					
Langlopende schulden

20.		

65.643		

97.841

					
Kortlopende schulden

21.		

196.501		

218.882

						
					
			425.646		473.165
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Toelichting op de geconsolideerde
balans en winst- en verliesrekening
1. Algemene toelichting
1.1 Verslagjaar
Statutair in 2021 een wijziging geweest waardoor het boekjaar
nu conform de statuten eindigt op de zondag die het dichtst bij
éénendertig december van een kalenderjaar ligt en het
opvolgende boekjaar begint op de eerst volgende maandag na
deze zondag. In 2021 eindigt het boekjaar op 2 januari 2022.
Tot en met 2020 viel het boekjaar statutair samen met het
kalenderjaar, waarbij echter de feitelijke afsluiting al plaats vond
op basis van de internationale weeknummering, ofwel op de
laatste zondag van het boekjaar. Het boekjaar 2021 omvat 52
weken (2020: 53 weken).

1.2 Continuïteit
Coop Nederland U.A. is op 3 januari 2022 gefuseerd in
Coöperatie PLUS U.A., waarmee alle rechten en verplichtingen
van Coop Nederland U.A. zijn overgedragen. De in deze
jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van
continuïteit van de bestaande activiteiten in de nieuwe
vennootschap.

1.3 Schattingen
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het
opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Coop
zich verschillende oordelen en maakt schattingen die
essentieel zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362
lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Een
balanspost waarbij voor de waardering ultimo boekjaar 2021
significante schattingen en veronderstellingen zijn gehanteerd betreft de inkoopbonussen. Overige schattingen
betreffen de voorziening dubieuze debiteuren, voorziening
incourante voorraden, overige voorzieningen, goodwill en
vestigingspunten.

1.4 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Tot einde boekjaar 2021 was Coop Nederland U.A. gevestigd
op Markweg 8, 6883 JM te Velp en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 09030417.

1.5 Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële
gegevens van Coop Nederland U.A. opgenomen, samen met
haar groepsmaatschappijen. Groepsmaatschappijen zijn
rechtspersonen waarop Coop Nederland U.A. direct of indirect
overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt
over de meerderheid van de stemrechten of op enig andere
wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen.
Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten, die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum.

De groepsmaatschappijen waarop Coop Nederland U.A.
overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij
de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld.
Coop Nederland U.A. heeft juridisch per 1 maart 2021 de
aandelen van Coop Productiebedrijven B.V. verkocht, met
terugwerkende kracht tot aanvang boekjaar 2021.
Coop Nederland U.A. heeft juridisch per 14 januari 2021 (met
economisch terugwerkende kracht aanvang boekjaar 2021)
een 100% belang in Telesuper Nederland Holding B.V.
verkregen voor € 5,3 miljoen, tot en met 2020 was het een
50% aandelenbelang. Vervolgens is Telesuper Nederland
Holding B.V. gefuseerd met Telesuper Nederland B.V. in 2021.
Vanaf 2021 wordt Telesuper Nederland B.V. voor 100% in de
consolidatie betrokken, in het boekjaar 2020 werd er
proportioneel geconsolideerd.
Coop Nederland U.A. heeft een financieel belang van 33,33%
in J&C Acquisition Holding B.V. De zeggenschap in deze
entiteit is 50%. Deze joint venture wordt verantwoord als
deelneming omdat deze geen duurzaam karakter heeft.
Intercompany-transacties, intercompany-winsten en
onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten
niet door transacties met derden buiten de groep zijn
gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is
van een bijzondere waardevermindering.
Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen zijn
waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de
geldende waarderingsgrondslagen voor Coop Nederland
U.A. De resultaten van overgenomen deelnemingen worden
in de geconsolideerde winst- en verliesrekening verantwoord vanaf het tijdstip van opneming in de groep. De
resultaten van verkochte deelnemingen worden verantwoord tot het moment van verkoop.
De volgende groepsmaatschappijen waarop Coop Nederland
U.A. overheersende zeggenschap kan uitoefenen zijn voor
100% in de consolidatie betrokken in 2021:
Coop Holding B.V. (vanaf 3 januari 2022 is de naam
gewijzigd in Coop sub Holding B.V.), Arnhem
Coop Retail B.V., Arnhem
Coop Groothandel B.V., Arnhem
Coop Supermarkten B.V., Arnhem
Coop Vastgoed B.V., Arnhem
Coop Koopzegel B.V., Arnhem
Telesuper Nederland B.V., Almere
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1.6 Toepassing van artikel 2:402 BW
Aangezien de winst-en verliesrekening over 2021 van Coop
Nederland U.A. in de geconsolideerde jaarrekening is
verwerkt, is in de enkelvoudige jaarrekening volstaan met
een weergave van een beknopte winst- en verliesrekening in
overeenstemming met art. 2:402 BW.

1.7 Verbonden partijen
Coop licht de aard en omvang van transacties van betekenis
met verbonden partijen toe, wanneer deze niet onder
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan.
Verbonden partijen met Coop (Coop Nederland U.A. of Coop
Holding B.V.) zijn rechtspersonen waarover overheersende
(of overwegende) zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap
of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.
De afnemers van Coop Groothandel B.V. zijn tevens lid van
Coop Nederland U.A. Diverse vorderingen op en schulden
aan de afnemers van de Coop-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 handelsverkeer zijn deze niet steeds
afzonderlijk vermeld.
Naast de verbonden partijen die benoemd zijn is Coop lid
van de inkoopcombinatie Superunie (deelneming toegelicht
onder financiële vaste activa) en is Coop verbonden aan de
Stichting Coöperatieve Belangen Coop.

1.8 Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen
Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de
identificeerbare activa en passiva van de overgenomen
vennootschap opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De overnamedatum is het moment dat overheersende
zeggenschap kan worden uitgeoefend op de desbetreffende
vennootschap.
De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of het equivalent hiervan dat is overeengekomen voor de verkrijging van
de overgenomen onderneming vermeerderd met eventuele
direct toerekenbare kosten. Indien de verkrijgingsprijs hoger
is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva wordt het meerdere als goodwill
geactiveerd onder de immateriële vaste activa. Indien de
verkrijgingsprijs lager is dan het nettobedrag van de reële
waarde van de identificeerbare activa en passiva, dan wordt
het verschil (negatieve goodwill) als overlopende passiefpost
opgenomen.
De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn,
blijven in de consolidatie opgenomen tot het moment dat zij
worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het moment dat de beslissende zeggenschap wordt overgedragen.

1.9 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte
methode, gecorrigeerd voor effecten van herwaarderingen
en dergelijke, die geen effect op de kasstromen hebben.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de
liquide middelen (inclusief de vrij ter beschikking staande
gelden onderweg van winkelkassa naar bankrekeningen).
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van rente en vennootschapsbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten. De betaalde koopsom (onder aftrek
van verkregen geldmiddelen) van verworven deelnemingen
en/of nieuwe vestigingen alsook de ontvangen verkoopprijs
van afgestoten deelnemingen en/of vestigingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten.
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmid56

delen plaatsvindt, waaronder het aangaan van een financiële
lease overeenkomst, zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en
leaseverplichting zijn in de toelichting van balansposten
verantwoord. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde
van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte
dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit
financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte
dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit
operationele activiteiten.
De betaling van de aflossingen op langlopende en kortlopende schulden aan financiële instellingen zijn als kasstroom
uit financieringsactiviteiten aangemerkt.

2. Algemene grondslagen
2.1 Grondslagen voor het opstellen van de
jaarrekening
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
BW en de stellige uitspraken in de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de
Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Activa en verplichtingen worden gewaardeerd tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de
balans, de winst-en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt
verwezen naar de toelichting.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van
de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen
van op reële waarde gewaardeerde activa en passiva.

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van
resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.

2.3 Financiële Leasing
Coop heeft een aantal leasecontracten voor bestelbussen.
Hierbij worden de voor- en nadelen verbonden aan de
eigendom van deze activa nagenoeg geheel door de
vennootschap gedragen. Deze activa worden geactiveerd in
de balans bij aanvang van het leasecontract tegen de reële
waarde van het actief of de lagere contante waarde van de
minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen
worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings en
een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden
exclusief de rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden.
De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het
contract verantwoord in de geconsolideerde winst en
verliesrekening met een vast rentepercentage over de
gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante
activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het contract.

2.4 Operationele Leasing
Bij Coop bestaat een aantal leasecontracten waarbij een
groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom
verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing.
Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden,
rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de
lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract.
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3. Grondslagen voor bepaling van het
resultaat
3.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de
opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten
en andere lasten over het jaar. De kosten worden bepaald
met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord
in het jaar waarin de goederen zijn aangeleverd c.q. de
diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Dit betreffen de directe kosten verband houdend met de
activiteiten op gebied van verkoop en promotie.

3.5 Algemene beheerkosten
Dit betreffen alle overige bedrijfskosten.

3.6 Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening
voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

3.7 Pensioenen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt
zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot de
eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Coop heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Er zijn geen andere
verplichtingen waarvoor een pensioenvoorziening gevormd
dient te worden.

3.2 Netto-omzet

Coop Nederland U.A. heeft een aantal pensioenregelingen:

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering
van goederen en diensten aan derden onder aftrek van
kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven
belastingen en na eliminatie van transacties binnen de
groep.
Een deel van leveringen van goederen vindt rechtstreeks van
de leverancier aan de Coop-ondernemer plaats. De daarop
betrekking hebbende bedragen zijn in de netto-omzet
begrepen. Coop maakt daarbij afwegingen ten aanzien van
risico’s, waaronder kredietrisico, voorraadrisico, verdeling van
de aansprakelijkheid en de mate van invloed op inkoop, leveringen en prijsbeleid.
De filiaalomzetten van een aantal artikelgroepen, waaronder
post- en pakketdiensten, kansspelen en telefonie, wordt
aangemerkt als agentomzet. Voor deze verkopen is uitsluitend de marge in de netto-omzet begrepen.
De omzet groothandel bevat de omzet goederen en de
daaraan gerelateerde formulevergoeding. De omzet diensten
bevat de doorberekende transportkosten, folderkosten en
ICT-kosten. De omzet huren bestaat uit huuropbrengsten
van onroerend goed en soortgelijke opbrengsten.
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van
diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum
in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.
De vennootschap is actief in één geografisch gebied (Nederland) en één marktsegment (food retail). De diverse groepsonderdelen en retailformats zijn onderling geïntegreerd en
resultaatafhankelijk. Om deze reden is afgezien van het
verantwoorden van verdere bedrijfs- en geografische
segmentatie anders dan in de toelichting op de netto-omzet
en personeel.

3.3 Kostprijs van de omzet
Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de
omzet toe te rekenen directe inkoopwaarde van de geleverde
goederen tegen de laatst bekende inkoopprijs onder aftrek
van de van leveranciers respectievelijk de inkoopvereniging
verkregen bonussen en betalingskortingen. Onder kostprijs
van de omzet diensten wordt verstaan de aan de omzet toe
te rekenen directe inkoopwaarde van de geleverde diensten
met uitzondering van de ICT kosten en de kosten van inhuur
panden en afschrijvingen. Deze zijn opgenomen onder de
kosten.
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3.4 Verkoopkosten

Voor de medewerkers in dienst van Coop Supermarkten B.V.
en Telesuper Nederland B.V. is de CAO voor Grootwinkelbedrijven in de Levensmiddelen (VGL) van toepassing. De
basisregeling is geregeld door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf. De belangrijkste
kenmerken van deze regeling zijn:
•
Middelloonregeling
•
Indexatie 2021: nihil
•
Dekkingsgraad 96,6% (bron BPFL, december 2021)
Voor de medewerkers in dienst van Coop Groothandel B.V. is
de CAO Foodservice en Groothandel in levensmiddelen
respectievelijk de CAO Groenten en Fruit Groothandel van
toepassing. De basisregeling is voor deze medewerkers
geregeld door Stichting bedrijfstakpensioenfonds Foodservice en Groothandel in levensmiddelen respectievelijk
Stichting bedrijfstakpensioenfonds PGB. De belangrijkste
kenmerken van deze regelingen zijn:
• Middelloonregeling
• Indexatie 2021: nihil, resp. 0,23%
• Dekkingsgraad 110,0% resp. 111,5% (bron BPFF resp.
BPF PGB, december 2021)
Tevens is er voor alle betreffende medewerkers een excedentpensioenregeling afgesloten bij BeFrank. Het belangrijkste kenmerk van deze regeling is dat het een beschikbaar
premiestelsel is.
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen
van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden
op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan
pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald
door Coop Nederland U.A. De premies worden verantwoord
als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende
activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde
premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

3.8 Afschrijvingen
De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de
verwachte economische levensduur en zijn in de winst- en
verliesrekening verwerkt onder de verkoop- en algemene
beheerkosten. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt
naar tijdsgelang afgeschreven. Boekwinsten en –verliezen uit
de incidentele verkoop van immateriële en materiële vaste
activa zijn separaat verantwoord onder de verkoop- en
algemene beheerskosten.

3.9 Afschrijven op negatieve goodwill (badwill)
Negatieve goodwill valt vrij in de winst- en verliesrekening
voor zover lasten en verliezen zich voordoen, indien hier bij
de verwerking van de overname rekening mee is gehouden
en deze lasten en verliezen betrouwbaar zijn te meten.
Indien geen rekening is gehouden met verwachte lasten of
verliezen valt de negatieve goodwill vrij in overeenstemming
met het gewogen gemiddelde van de resterende levensduur
van de verworven afschrijfbare activa.

3.10 Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt,
rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten
wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de
berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

3.11 Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het
resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening,
rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele
verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet aftrekbare kosten. Tevens
wordt er rekening gehouden met wijzigingen die optreden
in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

3.12 Resultaat deelnemingen
Voor zover deelnemingen niet tegen nettovermogenswaarde wordt gewaardeerd, betreft het resultaat van deze
deelnemingen de in het verslagjaar ontvangen dividenden.
Indien een deelneming tegen nettovermogenswaarde wordt
gewaardeerd is het resultaat het bedrag waarmee de
boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande
jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan Coop wordt
toegerekend.

4. Grondslagen voor waardering van
activa en passiva
4.1 Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.
Goodwill vormt het verschil tussen de verwervingskosten en
de nettovermogenswaarde daarvan, berekend op basis van
de waarderingsgrondslagen van de groep. Goodwill en
vestigingspunten worden lineair afgeschreven over de
geschatte economische levensduur. De economische
levensduur voor goodwill die betrekking heeft op supermarktvestigingspunten is geschat op vijftien jaar. De goodwill die niet betrekking heeft op supermarkten wordt in tien
jaar afgeschreven.
Vestigingspunten zijn separaat gewaardeerd op basis van de
toekomstige cashflow van het onderliggende vestigingspunt.
De economische levensduur voor de vestigingspunten is
geschat op vijftien jaar.

mindering vindt afwaardering plaats tot lagere marktwaarde
of bedrijfswaarde.

4.2 Materiële vaste activa
Onroerende zaken worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen. Overige materiële zaken worden
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
verminderd met afschrijvingen.
Afschrijvingen geschieden lineair over de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs, gebaseerd op de geschatte economische
levensduur en rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Over de grondwaarde wordt niet afgeschreven. In het jaar van ingebruikname wordt tijdsevenredig
afgeschreven. De afschrijvingstermijn van verbouwingen in
huurpanden is maximaal gelijk aan de looptijd van de
huurcontracten. Waar nodig worden extra afschrijvingen
verricht tot lagere bedrijfs- c.q. opbrengstwaarden.
Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van
het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening
getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van
activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de
vervaardigingsprijs.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de
bedrijfsgebouwen is geen voorziening voor groot onderhoud gevormd. De kosten voor groot onderhoud worden
geactiveerd onder de materiële vaste activa. Vanaf het
moment van activering wordt de componentenbenadering
toegepast.

4.3 Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden
uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of
meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt
ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die
gelden voor deze jaarrekening.
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is
gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa
en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden
voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste
waardering.
Niet-geconsolideerde deelnemingen, waarop geen invloed
van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van noodzakelijke
waardeverminderingen. De financiële vaste activa hebben
voornamelijk een langlopend karakter.
Indien de waardering van een deelneming volgens de
nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil
gewaardeerd. Indien en voor zover Coop Nederland U.A. in
deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden
van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de
deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen,
wordt hiervoor een voorziening getroffen.

Kosten van zelf- en door derden ontwikkelde software wordt
geactiveerd tegen kostprijs voor zover de technische
haalbaarheid is aangetoond. Onderhoud aan bestaande
software wordt direct in de winst- en verliesrekening
verantwoord. Geactiveerde software wordt lineair over de
geschatte economische levensduur afgeschreven.
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Verstrekte renteloze leningen aan supermarkten uit hoofde
van acquisitievergoedingen en dergelijke zijn initieel tegen
reële waarde opgenomen en worden vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
De verstrekte renteloze leningen zijn verminderd met de
voorwaardelijk overeengekomen periodiek gelijke kwijtingen
(afhankelijk van de contractduur van 5 tot 10 jaar), waar
nodig verminderd met noodzakelijk geachte voorzieningen.

Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto kasstromen bij
voortgezet gebruik van het actief/de kasstroomgenererende
eenheid; vervolgens worden deze kasstromen contant
gemaakt waarbij een disconteringsvoet wordt gehanteerd
van 6,6% (2020: 6,6%). De disconteringsvoet geeft geen
risico’s weer waarmee in de toekomstige kasstromen al
rekening is gehouden.

De overige financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de
reële waarde. Vervolgens worden deze overige financiële
vaste activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Bij
de waardering wordt rekening gehouden met eventuele
waardeverminderingen.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat
of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde
van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de
boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere
waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.
Een bijzondere waardevermindering van goodwill wordt niet
teruggenomen.

4.4 Latente belastingvorderingen
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor
verrekenbare fiscale verliezen en voor verrekenbare tijdelijke
verschillen tussen de waarde van de activa en passiva
volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met
dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen
worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er
toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke
verschillen kunnen worden verrekend en verliezen kunnen
worden gecompenseerd.
De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar geldende
belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende
tarieven, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld. Latente
belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale
waarde.

4.5 Bijzondere waardeverminderingen van
vaste activa
Coop Nederland U.A. beoordeelt op iedere balansdatum of
er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke
indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van
het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de
realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende
eenheid waartoe het actief behoort.
Het operationeel segment is bepaald aan de hand van het
laagste niveau waarop directie de goodwill en de resultaten
beoordeeld. Coop heeft twee operationele segmenten voor
supermarktvestigingen gerelateerde goodwill, de filialen en
de franchise locaties. Ten aanzien van goodwill gealloceerd
aan de vestigingspunten worden de individuele winkels als
kasstroom genererende eenheden aangemerkt.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de
boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als
last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.
De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan
een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet is, wordt
de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve
markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs geldt als
marktprijs. De in aftrek te brengen kosten bij het bepalen van
de opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de geschatte kosten
die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de
verkoop en nodig zijn om de verkoop te realiseren.
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Ook voor financiële instrumenten beoordeelt Coop op
iedere balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn voor
bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief
of een groep van financiële activa. Bij aanwezigheid van
objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt Coop Nederland U.A. de omvang van het
verlies uit hoofde van de bijzondere waardeverminderingen
en verwerkt dit direct in de winst- en verliesrekening.
Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de bijzondere
waardevermindering bepaald als het verschil tussen de
boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting
van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de
effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die is
bepaald bij de eerste verwerking van het instrument.
Het waardeverminderingsverlies dat daarvoor opgenomen
was, wordt teruggenomen indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis
na afboeking.
De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat
nodig is om het actief te waarderen op de geamortiseerde
kostprijs op het moment van de terugname, als geen sprake
geweest zou zijn van een bijzondere waardevermindering.
Het teruggenomen verlies wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Bij een investering in eigen-vermogensinstrumenten
gewaardeerd tegen kostprijs wordt de omvang van de
bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil
tussen de boekwaarde van het financiële actief en de best
mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant
gemaakt tegen de actuele vermogenskostenvoet voor een
soortgelijk financieel actief. Het bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt slechts teruggenomen indien er
aanwijzingen zijn dat een in voorgaande jaren in de jaarrekening verwerkt verlies als gevolg van waardevermindering
niet meer aanwezig is of veranderd is.

4.6 Voorraden
Voorraad gereed product in de supermarkten en de distributiecentra wordt gewaardeerd tegen de historische kostprijs
verminderd met verkregen kortingen en vermeerderd met
opslagen voor directe kosten of lagere opbrengstwaarde.
De lagere opbrengstwaarde van de voorraad gereed product
en handelsgoederen is de geschatte verkoopprijs onder
aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling
van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de
incourantheid van de voorraden.

4.7 Vorderingen
Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd
tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering
is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand
van de contante waarde van de verwachte ontvangsten.
De vorderingen worden opgenomen onder aftrek van een
eventuele voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Deze
voorziening wordt individueel bepaald op basis van de
ouderdom van de vorderingen en verminderd met mogelijk
te compenseren verschuldigde bedragen aan de betreffende
debiteur.

4.8 Financiële instrumenten en risicobeheersing
4.8.1 Renterisico
Coop loopt renterisico over de rentedragende vorderingen
(met name onder financiële vaste activa, effecten en liquide
middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende
schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen). Voor
vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt
Coop risico ten aanzien van toekomstige kasstromen; met
betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt
Coop risico’s over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.
Met betrekking tot de vorderingen en schulden worden
geen financiële derivaten met betrekking tot renterisico
gecontracteerd.
4.8.2 Kredietrisico
Coop heeft geen significante concentraties van kredietrisico.
Verkoop op rekening vindt plaats aan ondernemers die met
Coop een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten en
in mindere mate aan bedrijven. Verkoop vindt plaats op basis
van krediettermijnen tussen de 14 en 21 dagen. In de
samenwerkingsovereenkomst met ondernemers kunnen
aanvullende zekerheden worden gevraagd, waaronder
garantiestellingen.

4.10.2 Latente belastingverplichtingen
Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor
tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De
berekening van de latente belastingverplichtingen geschiedt
tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in de komende jaren
gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.
Belastinglatenties worden gewaardeerd op nominale
waarde.
4.10.3 Overige voorzieningen
Hieronder zijn opgenomen voorzieningen voor overige
geschatte kosten samenhangend met specifiek aanwijsbare
verplichtingen en risico’s. Deze zijn ingeschat op de daarvoor in de toekomst waarschijnlijk verschuldigde bedragen.

4.11 Schulden
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd
tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te
rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de
waardering bij de eerste verwerking opgenomen. Schulden
worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten.

4.12 Zegelverplichtingen
Zegelverplichtingen worden bij de eerste verwerking
gewaardeerd tegen de reële waarde wat betreft de nominale
waarde van de zegels in omloop verminderd met een vast
percentage, gebaseerd op een over een langere periode
gemiddeld gerealiseerde vrijval.

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een
A-rating hebben.

4.9 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s
met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

4.10 Voorzieningen
4.10.1 Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare
of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan,
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen
noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare
wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde indien
het effect van tijdswaarde materieel is, anders worden de
voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van
de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen. Wanneer de verwachting is dat
een derde de verplichtingen vergoedt en wanneer het
waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen
bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
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5. Netto-omzet
		

2021

2020

(bedragen x € 1.000)
		
Filialen			776.288

788.546

		
Groothandel			589.723
Diensten 			

592.926

17.456

17.454

Vleesverwerking			-

37.659

Huren			13.222

12.814

		
				

1.396.689

1.449.399

6. Verkoopkosten
Onder de verkoopkosten is een bijzonder resultaat verantwoord door de verkoop van de aandelen van Coop Productiebedrijven
B.V. per 1 maart 2021, met terugwerkende kracht per aanvang boekjaar 2021.
De verkoopprijs bedraagt € 23,6 miljoen. Onder aftrek van alle activa en passiva resteert een boekwinst van € 18,5 miljoen.

7. Afschrijvingen
		

2021

2020

(bedragen x € 1.000)
		
Afschrijvingen immateriële vaste activa			

20.034

17.280

Afschrijvingen materiële vaste activa			

28.067

27.842

48.101

45.122
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8. Accountantshonoraria
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:
		

2021

2020

(bedragen x € 1.000)
		
Onderzoek jaarrekeningen
Andere controle-opdrachten

221

185

17

71

238

256

		
		

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden van de bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken
maatschappijen, die zijn uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Deze honoraria hebben betrekking op het
onderzoek van de jaarrekeningen over het boekjaar 2021, ongeacht of de werkzaamheden gedurende het boekjaar zijn verricht.
Er zijn door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. geen fiscale adviezen danwel overige niet-controle diensten verricht.

9. Personeel
De personeelskosten zijn in de winst- en verliesrekening verantwoord onder verkoopkosten en algemene beheerkosten. De
specificatie van de personeelskosten naar samenstelling is als volgt:
		

2021

2020

(bedragen x € 1.000)
		
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten

104.507

109.231

16.578

18.079

8.205

7.075

129.290

134.385

		
		

Per 31 december 2021 bedroeg het aantal personeelsleden 7.855 (ultimo 2020: 8.411). Omgerekend op fulltime basis is ultimo
2021 het aantal personeelsleden 3.381 (ultimo 2020: 3.780). Er is geen personeel in het buitenland werkzaam.
Het gemiddeld aantal personeelsleden in 2021 op fulltime basis is per bedrijfsonderdeel als volgt:
2021

2020

(aantallen)
		
Supermarkten (filialen)
Distributiecentra / E-DC
Productiebedrijven
Centrale diensten

2.850

2.917

456

368

-

104

235

241

3.541

3.630
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10. Financiële baten en lasten
		

2021

2020

(bedragen x € 1.000)
		
Rentebaten
Rentelasten en soortgelijke kosten

622

634

(1.575)

(2.146)

(953)

(1.512)

2021

2020

		
		

11. Belastingen
De belastinglast is als volgt samengesteld:
		
(bedragen x € 1.000)
			
Acute verplichting
Latente verplichting

(2.623)

(217)

3.023

(4.933)

					
		

400

(5.150)

De belasting over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ten bedrage van € 400.000 kan als volgt worden toegelicht:
		

2021

2020

(x € 1.000)
			
Resultaat vóór belastingen
Nominale belastingdruk (25%)

9.504

12.052

(2.376)

(3.013)

Tariefswijzigingen

(306)

(1.240)

Overige correcties

4.017

(897)

Vennootschapsbelasting voorgaande boekjaren

(935)

-

Belasting over het resultaat

400

(5.150)

Effectief belastingtarief

-4%

43%

Toepasselijk belastingtarief

25%

25%

		

In 2021 is er sprake van een belastingbate resulterend in een effectieve belastingdruk van 4,2% negatief (2020: 42,7%). Verschillen
ten opzichte van het nominale tarief voor de vennootschapsbelasting van 25% (2020: idem) worden veroorzaakt door het effect
van permanente verschillen zoals de investeringsaftrekken, correcties van deelnemingsresultaat en afschrijving goodwill ten
aanzien van deelnemingen. Daarnaast heeft er een dotatie aan de latente belastingverplichtingen plaatsgevonden als gevolg
van een wijziging in het vennootschapsbelastingtarief van 25% naar 25,8% vanaf 2022. De correctie voorgaande jaren heeft
betrekking op een geaccepteerde nagekomen vennootschapsbelastingcorrectie gerelateerd aan de overname van EMTE (2018)
over de jaren 2018 tot en met 2020 waarover gedurende het boekjaar overeenstemming met de Belastingdienst is bereikt.
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12. Immateriële vaste activa
		
Goodwill
VestigingsSoftware
Immateriële
			
punten		 vaste activa in
					ontwikkeling

Totaal

(bedragen x € 1.000)
				
Stand per 1 januari 2021				
				
Aanschaffingswaarde

208.125

33.235

39.798

2.089

283.247

(100.894)

(5.228)

(25.463)

-

(131.585)

107.231

28.007

14.335

2.089

151.662

Cumulatieve waardeverminderingen
en afschrijvingen
Boekwaarde

Mutaties				
				
Investeringen

5.276

-

11.119

(1.477)

14.918

Aanschaffingswaarde

-

-

446

-

446

Desinvesteringen / buitengebruikstellingen

-

-

(1.967)

-

(1.967)

-

-

(118)

-

(118)

(11.451)

(2.155)

(6.428)

-

(20.034)

-

-

250

-

250

(6.175)

(2.155)

3.302

(1.477)

(6.505)

Saldo overgenomen / verkochte
deelnemingen

Saldo overgenomen / verkochte
deelnemingen cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen
Afschrijvingen en waardeverminderingen
Afschrijvingen desinvesteringen
Saldo

			

Stand per 2 januari 2022

				
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

213.401

33.235

49.396

612

296.644

(112.345)

(7.383)

(31.759)

-

(151.487)

Boekwaarde

101.056

25.852

17.637

612

145.157

Afschrijvingspercentages

6,67-10

6,67

10-33,33

-

Cumulatieve waardeverminderingen en
afschrijvingen

			
					
De afschrijvingen en de duurzame waardeverminderingen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord onder
				
de afschrijving immateriële vaste activa. Er is in 2021 geen waardevermindering (2020: nihil) verantwoord. In 2021 is per
				
saldo een last onder de verkoop- en algemene beheerskosten verantwoord voor boekverlies ivm te sluiten winkels van
€ 0,5 miljoen (2020: € 1,0 miljoen bate).
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13. Materiële vaste activa
		
		
		

Bedrijfsgebouwen
en -terreinen

Andere vaste
Materiële
bedrijfsvaste activa
middelen in uitvoering

Totaal

(bedragen x € 1.000)
				
Stand per 1 januari 2021				
				
Aanschaffingswaarde
63.531
244.233
6.590
Cumulatieve waardeverminderingen
en afschrijvingen
(26.304)
(158.805)
Boekwaarde

37.227

85.428

6.590

314.354
(185.109)
129.245

Mutaties				
				
Investeringen
8.142
30.224
(5.645)
32.721
Saldo overgenomen / verkochte
deelnemingen aanschaffingswaarde
(175)
(18.618)
(27)
(18.820)
Desinvesteringen /buitengebruikstellingen
(11.794)
(11.681)
(23.475)
Saldo overgenomen / verkochte
deelnemingen cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen
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12.353
12.418
Afschrijvingen en waardeverminderingen
(3.451)
(24.616)
(28.067)
Afschrijvingen desinvesteringen
4.913
8.804
13.717
Saldo

(2.300)

(3.534)

(5.672)

(11.506)

Stand per 2 januari 2022				
		
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen
59.704
244.158
918
304.780
Cumulatieve waardeverminderingen en
afschrijvingen
(24.777)
(162.264)
(187.041)
Boekwaarde
Afschrijvingspercentages

34.927

81.894

918

0-10

10-33,33

-

117.739

				
Onder
bedrijfsgebouwen en -terreinen zijn mede opgenomen de bouwkundige voorzieningen in huurpanden.
				
De afschrijvingen en de duurzame waardeverminderingen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord onder de
afschrijving materiële vaste activa. Er is in 2021 evenals in 2020 nagenoeg geen waardevermindering op andere vaste bedrijfsmiddelen verantwoord onder de afschrijvingen en waardeverminderingen op andere vaste bedrijfsmiddelen. In 2021 is per
saldo een verlies onder de verkoop- en algemene beheerskosten verantwoord voor boekverliezen op verkoop van gebouwen
en desinvesteringen van andere vaste bedrijfsmiddelen van € 2,8 miljoen (2020: € 0,7 miljoen verlies).
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Financiële lease onder materiële vaste activa
De boekwaarden van activa onder financiële leasing, die niet in juridisch eigendom worden gehouden door Coop bedraagt:
		

2 januari 2022

31 december 2020

1.030

292

(bedragen x € 1.000)			
		
Andere vaste bedrijfsmiddelen (vervoersmiddelen)			

14. Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:
		
		
		

Niet
Leningen u/g
Totaal
geconsolideerde 				
deelnemingen 			

(bedragen x € 1.000)
				
Stand per 1 januari 2021

5.830

28.590

34.420

Acquisities/verstrekkingen

-

5.024

5.024

1.191

-

1.191

-

(5.597)

((5.597)

(950)

-

(950)

21

(934)

(913)

6.092

27.083

33.175

Resultaat deelnemingen
Aflossingen/verminderingen
Dividend
Overige mutaties
Stand per 2 januari 2022

14.1 Niet geconsolideerde deelnemingen
De post niet-geconsolideerde deelnemingen betreft de deelneming Coöperatieve Inkoopvereniging Superunie B.A. (15,29%) te
Beesd, de deelneming in Heveck Vriesvers B.V. (33,33%) te Nieuwegein en de deelneming in J&C Acquisition Holding B.V. (economisch: 33,33%, juridisch: 50%) te Veghel. De negatieve waarde van de deelneming in J&C Acquisition Holding B.V. is ultimo 2021
op nihil gewaardeerd, ten laste van de goodwill. De overige mutatie betreft vooral de mutatie in het belang van Superunie.

14.2 Leningen u/g
Onder leningen u/g zijn opgenomen de aan ondernemers - waarmee Coop een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten verstrekte rentedragende leningen. De rente is gebaseerd op de depositorente van de Europese Centrale Bank (ECB), verhoogd met
een opslag. Tevens zijn hieronder opgenomen de resterende hoofdsommen van aan supermarkten verstrekte voorfinancieringen
(€ 0,2 miljoen) en renteloze leningen uit hoofde van acquisitievergoedingen (€ 14,9 miljoen).
Het kortlopende deel van de leningen u/g bedraagt € 4,3 miljoen. Het restant van het saldo heeft een langlopend karakter.

15. Voorraden
De voorraden bestaan hoofdzakelijk uit de bij de distributiecentra en winkelbedrijven aanwezige handelsgoederen. Vanwege een
herbeoordeling van incourantheid is een afwaardering van € 1,3 miljoen verantwoord.

16. Vorderingen
		

2 januari 2022

31 december 2020

(bedragen x € 1.000)			
		
Handelsdebiteuren		
		
55.096
48.870
Vordering op verbonden partijen			
1.276
Leningen u/g				
242
222
Belastingen				2.470
1.259
Overige vorderingen en overlopende activa				
16.974
15.379
Overlopende vordering conditiestelsel				
2.855
2.568
					
78.913
68.298
Over het gemiddeld saldo van de posities met verbonden partijen wordt geen rente berekend. Betaling / aflossing vindt plaats in
overeenstemming met in het handelsverkeer gebruikelijke termijnen. Over zekerheden is niets overeengekomen.
De vorderingen hebben allen (naar verwachting) een kortere looptijd dan 1 jaar.
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17. Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

18. Groepsvermogen
Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de balans in de enkelvoudige jaarrekening nader toegelicht.

19. Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen is als volgt:
		
Latente
Overige
Totaal
		
belastingvoorzieningen		
			verplichtingen		
(bedragen x € 1.000)		
			
Stand per 1 januari 2021		 12.831

6.894

19.725

Dotatie		 799

4.773

5.572

13.630

11.667

25.297

Onttrekking		 (4.079)

(5.834)

(9.913)

306

-

306

Stand per 2 januari 2022		 9.857

5.833

15.690

			
Overige mutaties		

19.1 Latente belastingverplichtingen
De voorziening voor latente belastingverplichtingen heeft betrekking op in de toekomst te betalen belastingbedragen, in verband met belastbare tijdelijke verschillen. Belastbare tijdelijke verschillen ontstaan door verschillen tussen de boekwaarde van
een actief of vreemd vermogen in de balans (commerciële boekwaarde) en de fiscale boekwaarde ervan.
In 2021 heeft de afname van de latente belastingverplichting voor een groot deel betrekking op de herinvesteringsreserve
gerelateerd aan verkopen van vestigingspunten, die is vrijgevallen ten gunste van het fiscale resultaat. De overige mutaties
hebben betrekking op een dotatie aan de latente belastingverplichtingen als gevolg van een wijziging in het vennootschapsbelastingtarief van 25% naar 25,8% vanaf 2022.
De voorziening latente belastingen heeft overwegend een langlopend karakter.

19.2 Overige voorzieningen
De overige voorzieningen hebben betrekking op de geschatte kosten samenhangend met specifiek aanwijsbare verplichtingen
en risico’s.
De voorzieningen bevatten voornamelijk dotaties voor ontslaguitkeringen. Daarnaast bevat de overige voorzieningen, de
voorziening voor jubilea, voorziening voor langdurig zieken en de voorziening voor enkele nadelige contracten ivm toekomstig
verlies op verhuur.
De voorziening voor jubileumuitkeringen is opgenomen op basis van ingeschatte toekomstige verplichtingen. Bij het bepalen
van de jubileumvoorziening is rekening gehouden met blijfkansen en is een rekenrente toegepast van 0,95% in 2021 (2020:
0,95%). Eventuele resultaten worden in de winst- en verliesrekening verantwoord.
De overige voorzieningen zijn naar hun aard, behoudens de voorziening voor jubileumuitkering, overwegend kortlopend.
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20. Langlopende schulden
Het verloop van de langlopende schulden is als volgt:
		
		
		

Financiële
Waarborginstellingen
regeling
leden		

Inleggeld
leden

LeaseverTotaal
plichtingen			

(bedragen x € 1.000)
				
Stand per 1 januari 2021
Nieuwe financiering/ontvangen gelden
Aflossingen/verminderingen
Stand per 2 januari 2022

74.659

22.294

888

-

97.841

-

2.714

22

1.119

3.855

(34.757)

(889)

(80)

(327)

(36.053)

39.902

24.119

830

792

65.643

De schulden onder financiële instellingen zijn opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. Aflossingsverplichtingen binnen 1 jaar na
afloop van het verslagjaar zijn inbegrepen in de hierboven genoemde bedragen. De schuld dient afgelost te worden tussen één en vijf
jaar. Voor ‘change of control’ clausules zijn tijdig waivers ontvangen. Het is de intentie om deze langlopende schuld door te financieren
in de bestaande structuur. Op de bij de financiële instellingen opgenomen leningen is de rente variabel, afhankelijk van de gerealiseerde
ratio netto bancaire schuld/ bedrijfsresultaat voor afschrijvingen. Gemiddeld bedroeg de rente in 2021 1,1% (2020: 1,3%).
Met financiële instellingen zijn in juni 2018 kredietarrangementen opnieuw aangegaan waarvan ultimo 2021 nog € 40 miljoen resteert.
De faciliteiten bestaan uit korte (rekening-courant krediet), middellange en lange kredietlijnen. Als zekerheid hiervoor heeft de vennootschap bepaalde materiële vaste activa door een intercreditor overeenkomst ondersteund met hypothecaire zekerheden. De belangrijkste
financiële voorwaarde waaraan de groep dient te voldoen is de financieringsratio’s op gebied van schulddekking (netto bancaire schulden/bedrijfsresultaat voor afschrijvingen < 3,5). Per balansdatum voldoet de groep ruim aan de gestelde ratio.
De waarborgregeling leden betreft een duurzaam voorschot van de leden/afnemers op de geleverde goederen en diensten. De verplichte storting bedraagt 7% van de goederenafname met een minimum van € 20.000 per vestigingspunt. Gezien de invoering van een
nieuw conditiestelsel in 2017 is een overgangsregeling van kracht waardoor voor 2021 het percentage van 6,0% van de goederenafname
van kracht is. Ter volstorting geldt een verplichte spaarregeling van 0,0175% per week van de gemiddelde afname in het voorgaande
boekjaar, eenmalig in 2021 is de gemiddelde afname 2019 en 2020 gehanteerd. De rentevergoeding bedraagt 3% boven de depositorente van de ECB. De waarborgregeling heeft in het geheel een resterende looptijd langer dan 5 jaar.
De post “inleggeld leden” wordt gezien als langlopende schuld.
De post leaseverplichtingen bestaat uit diverse vervoermiddelen die door middel van financiële lease zijn gefinancierd. De aflossingsverplichting voor 2022 bedraagt € 0,2 miljoen, het restant heeft een looptijd tussen één en vijf jaar. Op deze vervoersmiddelen zit een eigendomsvoorbehoud. Het rentepercentage varieert tussen de 3,2% en 4,0%. Als zekerheid zit er een pandrecht op de vervoersmiddelen.

21. Kortlopende schulden
			

2 januari 2022		

31 december 2020

(bedragen x € 1.000)		
		
Handelscrediteuren		
141.741		161.690
Schulden aan verbonden partijen		
204		
Schulden/leningen o/g leden		
9.844		
9.341
Vennootschapsbelasting		
572		217
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
5.293		
3.553
Pensioenen		
2.212		3.145
Zegelverplichtingen		
7.391		7.634
Overige schulden		
29.244		
33.302
			
			
196.501		
218.882
Over het gemiddeld saldo van de posities met verbonden partijen wordt geen rente berekend. Betaling / aflossing vindt plaats in overeenstemming met in het handelsverkeer gebruikelijke termijnen. Over zekerheden is niets overeengekomen.
De schulden aan leden betreffen direct opeisbare tegoeden waarover rente wordt vergoed. De overige schulden bestaan voor het belangrijkste deel uit nog uit te betalen loon, vakantiedagen en vakantietoeslag. Daarnaast diverse transitorische posten. Alle kortlopende
schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.
De zegelverplichting is opgenomen voor zegels die nog in omloop zijn. In 2021 is voor een totaal bedrag van € 11,2 miljoen (2020:
€ 11,4 miljoen) aan koopzegels uitgegeven, te weten 224 miljoen (2020: 227 miljoen) koopzegels.
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22. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
22.1 Inkoopcontracten

22.6 Fiscale eenheid

Coop heeft ultimo boekjaar 2021 diverse inkoopcontracten
afgesloten voor de levering van goederen en diensten die in
redelijke verhouding staan tot de normale bedrijfsuitoefening.

Coop Holding B.V. vormt samen met haar 100%-deelnemingen en Coop Nederland U.A. een fiscale eenheid
voor de omzet- en vennootschapsbelasting en is uit dien
hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor alle omzetbelasting- en
vennootschapsbelastingschulden van de fiscale eenheid.

22.2 Investerings- en desinvesteringsverplichtingen
voor vestigingspunten
Coop is in 2021 verplichtingen aangegaan om te investeren in
vestigingspunten in 2022 voor € 1,7 miljoen. Daarnaast is Coop
de verplichting aangegaan om drie vestigingen te leveren in
2022. Hiermee is een recht ontstaan van € 1,7 miljoen.

22.7 Juridische procedures

22.3 Investeringsverplichting panden
Coop is in 2021 geen noemenswaardige verplichting aangegaan
om te investeren in panden in 2022.

22.4 Huren
Van de aangegane huurverplichtingen met derden inzake onroerend goed in eigen gebruik bedraagt de jaarhuur per
2 januari 2022 € 29,7 miljoen (2020: € 29,4 miljoen).
Voor de door Coop aangegane huurverplichtingen voor winkelpanden in gebruik bij supermarktondernemers bedraagt de
jaarhuur € 12,1 miljoen (2020: € 11,6 miljoen) verdeeld over 93
contracten (2020: 97 contracten). De door Coop gehuurde panden worden voor nagenoeg hetzelfde bedrag onderverhuurd
aan leden/ondernemers.
Ultimo boekjaar zijn de huurverplichtingen als volgt te specificeren:

(bedragen x € 1.000)
Te betalen:
Binnen één jaar
Tussen één en vijf jaar

41.835
130.011

Meer dan vijf jaar
		

Door Coop Nederland U.A. en Coop Holding B.V. wordt met
de 100%-deelnemingen de te betalen belasting verrekend via
de rekening-courant verhouding.

60.218

Coop is ultimo boekjaar betrokken bij enkele lopende
juridische procedures. Op dit moment is de uitkomst
van deze juridische geschillen onzeker en niet op een
betrouwbare wijze in te schatten. Het bestuur is op grond
van informatie die beschikbaar is en na raadpleging van
juridische adviseurs van mening dat het onwaarschijnlijk
is dat de uitkomsten hiervan materieel nadelige gevolgen
zullen hebben voor de financiële positie of bedrijfsresultaten
van Coop.

22.8 Garanties, borgstellingen en
terugkoopverklaringen
In het kader van financiering van supermarktondernemingen
hebben supermarkt-ondernemers onder andere
handelsvoorraden en bedrijfsuitrusting aan financiers in
eigendom overgedragen. Hiertegenover is in een aantal
gevallen door Coop aan financiers terugkoopverklaringen
met een totale omvang van € 19,5 miljoen (2020: € 20,5
miljoen) afgegeven, verdeeld over 77 contracten (2020:
85 contracten), waarbij de waarde van voorraden en
bedrijfsuitrusting als dekking dient. Tevens is voor het
nakomen van een aantal (huur)verplichtingen voor een
bedrag van € 1,9 miljoen (2020: € 1,9 miljoen) bankgaranties
afgegeven. Ter dekking van te verwachten aanspraken zijn
voorzieningen getroffen.

232.064

22.5 Leaseverplichtingen
De verplichtingen uit de afgesloten leasecontracten van in
gebruik zijnde vervoers- en overige bedrijfsmiddelen bedraagt
voor de totaal resterende looptijd per balansdatum € 4,6 miljoen
(2020: € 5,7 miljoen).
Ultimo boekjaar zijn de leaseverplichtingen als volgt te
specificeren:

(bedragen x € 1.000)
Te betalen:
Binnen één jaar

1.600

Tussen één en vijf jaar

2.800

Meer dan vijf jaar
		

200
4.600
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Enkelvoudige
jaarrekening

72

73

Winst- en verliesrekening over 2021

2021

2020

(bedragen x € 1.000)		
					
				
Resultaat deelnemingen		

11.507		

Vennootschappelijk resultaat na belastingen		

(412)		

8.311
(338)		

		
Resultaat na belastingen		11.095		 7.973
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Balans per 2 januari 2022
(voor resultaatbestemming)

Activa
		
(bedragen x € 1.000)

2 januari 2022

31 december 2020

Toelichting		

					

Vaste activa					
Financiële vaste activa

25.		

154.231		

142.724

					
							
				

154.231		

142.724

Passiva
		
(bedragen x € 1.000)

2 januari 2022

31 december 2020

Toelichting		

				
				

Eigen vermogen 					
Wettelijke reserve

26.

Resultaat verslagjaar		

136.717		

128.744

11.095		

7.973

					
				

147.812		

136.717

					

Langlopende schulden

27.		

830		

890

					

Kortlopende schulden

28.		

5.589		

5.117

					
				

154.231		

142.724
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Toelichting op de balans en winst- en
verliesrekening
23. Algemeen
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan de grondslagen die
worden vermeld in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.
Geconsolideerde vennootschappen worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Het resultaat uit deelnemingen
komt overeen met het aandeel in het resultaat van het verslagjaar van de desbetreffende vennootschappen. De enkelvoudige
winst- en verliesrekening is opgesteld met inachtneming van artikel 2:402 BW.

24. Personeel				
Er zijn geen personeelsleden in dienst bij Coop Nederland U.A.

25. Financiële vaste activa					
Dit betreft de deelneming in Coop Holding B.V. Het verloop van deze post is als volgt:
		

Totaal

(bedragen x € 1.000)		
			
Stand per 1 januari 2021					142.724
Resultaat deelnemingen
Stand per 2 januari 2022
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11.507
154.231

26. Eigen vermogen
		
		

Wettelijke
reserve

Resultaat
verslagjaar

Totaal

2.516

128.744

(bedragen x € 1.000)		
			
Stand per 1 januari 2020
Resultaat verslagjaar
Resultaatbestemming vorig verslagjaar
Stand per 31 december 2020

		
		

126.228
-

7.973

7.973

2.516

(2.516)

-

128.744

7.973

136.717

Wettelijke
reserve

Resultaat
verslagjaar

Totaal

128.744

7.973

136.717

-

11.095

11.095

7.973

(7.973)

-

136.717

11.095

147.812

(bedragen x € 1.000)		
			
Stand per 1 januari 2021
Resultaat verslagjaar
Resultaatbestemming vorig verslagjaar
Stand per 2 januari 2022

De gecumuleerde resultaten zijn niet uitkeerbaar en daarom verantwoord als wettelijke reserve.

Resultaat 2021
Door de directie van Plus Holding B.V. is met goedkeuring van de raad van commissarissen vastgesteld dat het volledige resultaat
over 2021 wordt toegevoegd aan de algemene reserve van Coop Holding B.V. Op grond hiervan dient het resultaat na belastingen
van Coop Nederland U.A. over 2021 ad € 11.095.324 aan de wettelijke reserve te worden toegevoegd.
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27. Langlopende schulden
De statutaire stortingsverplichting per lid bedraagt € 5.000. Ultimo 2 januari 2022 waren er 166 aangesloten leden-ondernemers
(ultimo 2020: 178) en was het statutaire inleggeld volledig voldaan.

28. Kortlopende schulden
Onder de kortlopende schulden zijn schulden aan groepsmaatschappijen verantwoord:
		

2 januari 2022

31 december 2020

(bedragen x € 1.000)		
					
Schulden aan groepsmaatschappijen		
5.017
4.900
Vennootschapsbelasting		572
217
		
			
5.589
5.117
Over de schulden aan groepsmaatschappijen wordt vanaf 1 november 2020 rente berekend op basis van de depositorente van
de ECB + 2%. Voor 2021 bedraagt de rente 1,5%, er zijn geen zekerheden voor verstrekt. De schulden hebben (naar verwachting)
een looptijd van korter dan 1 jaar.

29. Lijst van kapitaalbelangen
De volgende groepsmaatschappijen zijn voor 100% in de consolidatie betrokken:
Coop Holding B.V., Arnhem
Coop Retail B.V., Arnhem
Coop Groothandel B.V., Arnhem
Coop Supermarkten B.V., Arnhem
Coop Vastgoed B.V., Arnhem
Coop Koopzegel B.V., Arnhem
Telesuper Nederland B.V., Almere

30. Bezoldiging van directie en bestuur
De bezoldiging van de directie is te herleiden tot één persoon. Om deze reden is gebruik gemaakt van de wettelijke vrijstelling
voor het opnemen van gegevens daarover.
De bezoldiging van statutaire bestuurders bedroeg € 0,4 miljoen (2020: € 0,3 miljoen).
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31. Gebeurtenissen na balansdatum
Per 3 januari 2022 is de in het verslagjaar 2021 aangekondigde fusie tussen PLUS en Coop geëffectueerd door de oprichting
van Coöperatie PLUS U.A. en door het vervolgens middels een juridische fusie laten opgaan van De Ondernemerscoöperatie
De Sperwer U.A. en Coop Nederland U.A. (als verdwijnende entiteiten) in de nieuwe opgerichte Coöperatie PLUS U.A.
(verkrijgende entiteit).
Door de krachtenbundeling ontstaat een nieuwe coöperatie met een sterke en vertrouwde formule PLUS. Het fusiebedrijf krijgt
één geïntegreerd servicekantoor in Utrecht.
De fusie tussen PLUS en Coop op 3 januari 2022 zal volgens de purchase accounting methode in de jaarrekening 2022 worden
verwerkt. De fusie heeft met gesloten beurs plaatsgevonden. De purchase price allocation is nog onderhanden waardoor de
impact van de fusie op het resultaat en het vermogen nog niet kan worden toegelicht.
Utrecht, 14 maart 2022
Coöperatie PLUS U.A.
Het bestuur
Origineel getekend:
Harry Bruijniks

Origineel getekend:
Han Kolff

Origineel getekend:
Maartje Frederiks

Origineel getekend:
Cornelis Trommel

Origineel getekend:
Tjerk Hooghiemstra

Origineel getekend:
Harold van Velzen

Origineel getekend:
Karin Janssen

Origineel getekend:
Edwin Versluis

Origineel getekend:
Alfred Koehoorn
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Overige
gegevens
Statutaire bepalingen inzake bestemming van
het resultaat

Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant

Conform het artikel ‘reserves en uitkeringen’ in de statuten
is de algemene ledenvergadering bevoegd tot bestemming
van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening
is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen , met inachtneming van het feit dat er in geen enkel geval (een deel van)
winst aan consumentenleden wordt uitgekeerd.

Aan: het bestuur van Coöperatie Plus U.A.

Voor de resultaatbestemming over 2021 verwijzen wij naar
de toelichting op het eigen vermogen in de jaarrekening.

Verklaring over de jaarrekening 2021
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Coop Nederland
U.A. (‘de coöperatie’) een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van het vermogen van de coöperatie en
haar dochtermaatschappijen (gezamenlijk de ‘Groep’) op 2
januari 2022 en van het resultaat voor het jaar geëindigd op
2 januari 2022 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van
het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (‘BW’).
Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening
2021 van Coop Nederland U.A. te Velp gecontroleerd. De
jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van de
groep en de enkelvoudige jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit:
• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 2 januari
2022;
• de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening voor het jaar geëindigd op 2 januari 2022; en
• de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en overige toelichtingen.
Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor
het opmaken van de jaarrekening is Titel 9 Boek 2 BW.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands
recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor
de controle van de jaarrekening’.
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Coop Nederland U.A. zoals
vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants
bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
andere informatie

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van
de jaarrekening

Het jaarverslag omvat ook andere informatie. Dat betreft alle
informatie in het jaarverslag anders dan de jaarrekening en
onze controleverklaring daarbij.

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door
ons af te geven oordeel.

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 voor het bestuursverslag en de overige gegevens.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op
basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als
onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de
andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de
jaarrekening en de accountantscontrole
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor:
• het opmaken en het getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW;
en voor
• een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.

Onze doelstellingen zijn een redelijke mate van zekerheid te
verkrijgen over de vraag of de jaarrekening als geheel geen
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of
van fouten en een controleverklaring uit te brengen waarin
ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid
is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet
alle afwijkingen van materieel belang ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten
en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht
dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, 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 controlewerkzaamheden
en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.
Utrecht, 14 maart 2022
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Origineel getekend door B.S. Graafsma RA

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de coöperatie in staat is om haar werkzaamheden
in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling,
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de coöperatie
te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of de coöperatie haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2021 van Coop Nederland U.A.
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring
hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor
de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant
voor de controle van de jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch
uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, 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 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 controlewerkzaamheden 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 coöperatie.
• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur
en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
• Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Ook op basis van
de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de coöperatie 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 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.
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• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van
de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft
van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het
toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit
kader hebben wij de aard en omvang van de uit te voeren
werkzaamheden voor de groepsonderdelen bepaald om te
waarborgen dat we voldoende controlewerkzaamheden
verrichten om in staat te zijn een oordeel te geven over de
jaarrekening als geheel. Bepalend hierbij zijn de geografische
structuur van de groep, de omvang en/of het risicoprofiel
van de groepsonderdelen of de activiteiten, de bedrijfsprocessen en interne beheersingsmaatregelen en de bedrijfstak
waarin de coöperatie opereert.
Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de financiële
informatie of specifieke posten noodzakelijk was.
Wij communiceren met het bestuur 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.
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Adressen
Coop Servicekantoor
Markweg 8
6883 JM Velp
Postbus 87
6880 AB Velp
Tel.: 026-7999666

Distributiecentra
Deventer
Solingenstraat 14
(Handelspark “De Weteringen”)
7421 ZT Deventer
Tel.: 0570-659000
Gieten
Bloemakkers 4
9461 GX Gieten
Tel.: 0592-482900

Inschrijving Kamer van Koophandel
(Centraal Gelderland)

Bedrijfsvorm

Inschrijving
handelsregister

Coop Nederland U.A.

09030417

Coop Holding B.V.

09123531

Coop Retail B.V.

70972540

Coop Groothandel B.V.

09124395

Coop Supermarkten B.V.

09124392

Coop Vastgoed B.V.

09124391

Coop Koopzegel B.V.

09124394

Telesuper Nederland B.V.

61846287

E-fulfilment center / Telesuper
Damsluisweg 56
1332 ED Almere
Tel.: 085-2735269

www.coop.nl
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