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Uit de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening: 

a. Algemeen 

Sligro Food Group N.V. is gevestigd te Veghel, Nederland. De geconsolideerde jaarrekening 

omvat de Vennootschap zelf en haar dochterondernemingen (hierna ook wel de Groep 

genoemd). 

 

c. Overeenstemmingsverklaring 

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met International 

Financial Reporting Standards, zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU-IFRS). De 

jaarrekening is op 24 januari 2013 voor publicatie door de directie goedgekeurd. 

 

G. Specifieke keuzes binnen IFRS 

Soms biedt IFRS de mogelijkheid om keuzes te maken in de waarderings- en/of 

berekeningsgrondslagen. De belangrijkste daarvan zijn hieronder toegelicht: 

Pensioenen 

IFRS biedt de mogelijkheid om actuariële resultaten direct in het Totaalresultaat te 

verwerken of uit te stellen via de ‘Corridormethode’. Sligro Food Group heeft voor de eerste 

methode gekozen omdat daarmee een beter inzicht wordt gegeven in de vermogenspositie. 

Zoals uit F blijkt moet deze methode vanaf 2013 worden toegepast. Doordat tegelijkertijd 

met lagere rendementen over de pensioenactiva moet worden gerekend nemen de 

pensioenlasten toe. 

 

H1 Omzet 

Dit betreft de aan derden geleverde goederen en diensten exclusief omzetbelasting. 

Afnamebonussen en de waarde van verstrekte zegels zijn in mindering gebracht op de 

omzet. In de omzet zijn tevens de in samenwerking met verspartners behaalde omzetten 

begrepen. Bij supermarktfranchisenemers vindt een deel van de goederenleveringen 

rechtstreeks plaats. De Groep verzorgt de contractvoorwaarden, de commerciële aansturing 

en de financiële afwikkeling. Daarom zijn deze bedragen in de omzet begrepen. Omzet 

wordt verantwoord wanneer de belangrijkste risico’s en voordelen van de eigendom aan de 

koper zijn overgedragen, dan wel dat de dienstverlening is verricht. 

 

H2 Inkoopwaarde van de omzet 

Deze bevat de inkoopwaarde van de geleverde goederen. De van leveranciers verkregen 

bonussen, promotionele vergoedingen en betalingskortingen zijn op de inkoopwaarde in 

mindering gebracht. Er worden diverse vormen van vergoedingen van leveranciers 

ontvangen, waarbij twee hoofdvormen onderscheiden kunnen worden: 

i. Tijdelijk lagere inkoopprijzen, die meestal samenhangen met folderaanbiedingen aan 

afnemers, gericht op verhoging van het directe afzetvolume. In de meeste gevallen 

worden de lagere inkoopprijzen meteen door de leverancier berekend gedurende de 

afgesproken periode. Soms berekent de leverancier de normale prijs en wordt de 

korting gefactureerd op basis van de verkochte aantallen. Het voordeel uit tijdelijk 
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lagere inkoopprijzen wordt direct in mindering gebracht op de inkoopwaarde en vormt 

daarmee een (gedeeltelijke) compensatie voor de lagere verkoopprijs aan afnemers. 

ii. Bonusvergoedingen die veelal gebaseerd zijn op jaar-afspraken. Soms betreft dit een 

vast of gestaffeld percentage van de inkoopwaarde van (de groei van) de totale 

inkopen. Meestal worden hierop tussentijds voorschotten ontvangen. Behalve over 

bonusvergoedingen worden in de jaargesprekken afspraken over promotionele 

vergoedingen gemaakt. Hiermee zijn tevens allerlei commerciële 

samenwerkingsvormen verbonden. Promotionele vergoedingen betreffen zowel 

absolute bedragen als, al dan niet gestaffelde, percentages van de inkoopwaarde. 

Redelijkerwijs te verwachten bonusvergoedingen worden betrokken in de 

voorraadwaardering. Dit geldt niet voor promotionele vergoedingen, omdat die 

dienen ter dekking van verkoopinspanningen. 

 

H3 Personeelsbeloningen 

i.   

ii. Toegezegd pensioenregelingen 

De nettoverplichting van de Groep uit hoofde van toegezegd pensioenregelingen 

wordt voor iedere regeling afzonderlijk berekend door een schatting te maken van de 

pensioenaanspraken die werknemers hebben opgebouwd in ruil voor hun diensten in 

de verslagperiode en voorgaande perioden. Deze pensioenaanspraken worden 

gedisconteerd om de contante waarde te bepalen en de reële waarde van de 

pensioenactiva wordt hierop in mindering gebracht. De disconteringsvoet is het 

rendement per balansdatum van bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardigheid 

waarvan de looptijd de termijn van de verplichtingen van de Groep benadert. De 

berekening wordt uitgevoerd door een erkende actuaris volgens de ‘projected unit 

credit’ methode. Wanneer de pensioenaanspraken uit hoofde van een regeling 

worden verbeterd, wordt het gedeelte van de verbeterde pensioenaanspraken dat 

betrekking heeft op de verstreken diensttijd van werknemers lineair als last in de 

winst- en verliesrekening opgenomen over de gemiddelde periode totdat de 

pensioenaanspraken onvoorwaardelijk worden. Voor zover de aanspraken 

onmiddellijk onvoorwaardelijk worden, wordt de last onmiddellijk in de winst- en 

verliesrekening opgenomen. Actuariële winsten en verliezen worden rechtstreeks in 

het eigen vermogen verwerkt.  

iii.   

iv. Optierechten 

Het optieplan geeft een brede groep werknemers de mogelijkheid aandelen Sligro 

Food Group N.V. te verwerven. De reële waarde van de opties wordt verantwoord 

onder de personeelskosten waar een toevoeging aan het eigen vermogen tegenover 

staat. Daar sprake is van onvoorwaardelijke opties wordt de reële waarde van de 

opties in het jaar van toekenning ten laste van het resultaat gebracht. 

 

I7 Winstbelastingen 

De belasting in de winst- en verliesrekening omvat de over het boekjaar verschuldigde 

vennootschapsbelasting, alsmede de mutatie in uitgestelde belastingen, tenzij deze 

belasting betrekking heeft op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden 

opgenomen. De over het boekjaar verschuldigde belasting is de naar verwachting te betalen 
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belasting over de belastbare winst en omvat tevens correcties op de over voorafgaande 

jaren verschuldigde belasting. De belastingdruk wordt beïnvloed door fiscale faciliteiten en 

fiscaal niet of slechts gedeeltelijk erkende kosten. De voorziening voor uitgestelde 

belastingverplichtingen vloeit voort uit tijdelijke verschillen tussen fiscale en financiële 

waarderingsgrondslagen. Er is geen voorziening gevormd voor fiscaal niet aftrekbare 

goodwill en voor deelnemingen, die onder de deelnemingsvrijstelling vallen. De voorziening 

is berekend tegen het belastingpercentage op balansdatum, dan wel het tarief waartoe op 

balansdatum reeds is besloten. 

 

I10 Voorraden 

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijzen, berekend op fifo-basis, of lagere 

marktwaarde. De marktwaarde is de geschatte verkoopwaarde onder normale 

omstandigheden, onder aftrek van verkoopkosten. In de waardering zijn interne distributie- 

en opslagkosten begrepen, terwijl bonusvergoedingen in mindering zijn gebracht. 
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Uit de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening: 

 

5.c. Pensioenen en pensioenvoorziening 

Wijziging uitgangspunten 

Door een wijziging van de disconteringsvoet en de sterftetafel is de pensioenverplichting met 

€ 39,5 miljoen toegenomen. 
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Bovenstaande verplichtingen betreffen alle gefinancierde verplichtingen. 

Het netto actuariële verlies ad € 19.211 (2011 winst: € 2.857) is onder aftrek van uitgestelde 

belastingverplichtingen ten laste van het eigen vermogen gebracht. Cumulatief is sprake van 

een actuarieel verlies voor aftrek van belastingen van € 31.772 (2011: € 12.560), hetgeen na 

aftrek van belastingen ten laste van het eigen vermogen is gebracht. Door de limiet op de 

pensioenactiefpost is de daaruit voortvloeiende mutatie ad € 12.153, onder aftrek van 

belasting, ten gunste van het eigen vermogen gebracht. 
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