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Voorwoord
In dit Jaarverslag presenteren wij met gepaste trots de 
resultaten die we in 2018 hebben geboekt. Het was 
wederom een positief jaar, waarin we onze strategische 
doelstellingen grotendeels hebben weten te behalen. Heel 
bewust hebben we vastgehouden aan een sterke focus op 
de klant. Deze aanpak zorgt er ook voor dat we blijven 
meegroeien met de veranderende wensen en behoeften 
van onze klanten. Zo zien we een groeiende belangstelling 
voor winkelgemak en een onderscheidend aanbod van 
lekker én gezond eten. Bij Jumbo spelen we graag in op die 
vraag, onder meer door klanten extra beleving rondom 
deze thema’s te bieden. In 2019 gaan we dit nog 
nadrukkelijker toepassen in al onze winkelkanalen. 
Vanzelfsprekend blijft hierbij de essentie van de Jumbo 
formule centraal staan.
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Met een omzetstijging van 9,6% hebben we als Jumbo Groep Holding in 2018 wederom een sterke groei gerealiseerd. De totale 
omzet uit consumentenactiviteiten is uitgekomen op € 7,817 miljard. Hiervan heeft € 7,405 miljard betrekking op de Jumbo formule, 
€ 150 miljoen op La Place en € 262 miljoen op het aan Jumbo toebehorende deel van EMTÉ Supermarkten vanaf 2 juli 2018. Per die 
datum was de overname van de EMTÉ supermarktketen door Jumbo en Coop een feit. Eind 2018 waren al 23 vestigingen van de 79 
door Jumbo overgenomen EMTÉ winkels omgebouwd volgens de nieuwste uitgangspunten van de Jumbo formule.

Door ook de bestaande winkels stapsgewijs te moderniseren, willen we bij Jumbo het totale winkelbestand beter laten aansluiten 
op de beleving rondom food. Daarbij kunnen we prima putten uit de succesvolle kruisbestuiving tussen Jumbo en La Place. 
Gewaardeerde onderdelen van de La Place formule deden al hun intrede in de Jumbo Foodmarkt. Deze gaan we ook steeds vaker 
zien in onze reguliere supermarkten en in de gemakswinkels Jumbo City. We zetten zo een beweging in gang van foodretail naar 
foodbeleving, waarbij alles draait om innovatie, inspiratie en gemak. Verse en gezonde producten, van handige snacks tot en met 
ter plekke bereide maaltijden, zorgen voor een winkelomgeving waarin de klantbeleving vooropstaat.

Bij Jumbo zijn we ervan overtuigd dat deze aanpak bijdraagt aan onze ambitie om de leidende omnichannel speler op de 
Nederlandse foodmarkt te worden. Ook onze sterke focus op online speelt hierbij een belangrijke rol. In 2018 hebben steeds meer 
huishoudens hun boodschappen besteld via Jumbo.com en de Jumbo app. Het aandeel online is daardoor gegroeid richting 4%. De 
omzet behaald uit het bezorgen aan bedrijven is afgelopen jaar zelfs verdrievoudigd. Om deze groei te kunnen faciliteren, hebben 
we in mei 2018 een tweede E-fulfilment Center geopend, in Raalte. Verder zijn we gestart met een pilot om rechtstreekse bezorging 
aan huis vanuit een zogeheten distributiehub te testen. Met dit systeem verwachten we sneller te kunnen groeien en meer klanten 
te bereiken, met name in de grote steden.

Met het oog op de aanhoudende groei zetten we ook vaart achter de ontwikkeling van het nieuwe gemechaniseerde landelijke 
distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein. Op 1 oktober 2018 is daarvoor symbolisch de eerste paal geslagen. We rekenen erop 
dat deze toekomstbestendige locatie eind 2020 volledig operationeel zal zijn. Eind 2019 verwachten we onze eerste winkels in 
België te kunnen openen. Afgelopen jaar zijn we gestart met het verkennen van deze markt. Dat heeft inmiddels geleid tot het 
contracteren van enkele tientallen supermarktlocaties en het inrichten van een aparte organisatie onder de naam Jumbo België.

La Place is in 2018 met verdere expansie in binnen- en buitenland aan de weg blijven timmeren. De omzet steeg in dit jaar met 21% 
naar ruim € 150 miljoen. De keten breidde het aantal vestigingen uit met negen restaurants. Steeds vaker bedient La Place haar 
gasten ‘onderweg’: langs snelwegen, op luchthavens en in treinstations.

Zonder de inzet van al onze medewerkers en ondernemers hadden we al deze resultaten niet kunnen behalen. Wij bedanken hen 
hartelijk voor hun geweldige bijdrage in het afgelopen jaar.

Veghel, 19 februari 2019
Raad van Bestuur
Jumbo Groep Holding B.V.
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Profiel Jumbo 
Groep Holding
Jumbo Groep Holding (kort: Jumbo) is actief in de 
foodretailmarkt, met name in Nederland. Met de formules 
Jumbo Supermarkten, Jumbo Foodmarkt, Jumbo City en 
Jumbo.com bouwt de onderneming weloverwogen aan een 
omnichannel propositie. Jumbo is ook eigenaar van de 
foodserviceformule La Place, met vestigingen in zowel 
Nederland als over de landsgrenzen. In 2018 heeft Jumbo 
daarnaast het eigendom verworven van het voedings- en 
receptenplatform Smulweb, dat meer dan drie miljoen 
unieke bezoekers per maand telt.
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Jumbo is volledig in eigendom van de familie Van Eerd. De oprichter van het bedrijf is president-commissaris Karel van Eerd. Frits 
van Eerd is Chief Executive Officer en Colette Cloosterman-van Eerd is Chief Customer Officer. Samen met Chief Financial Officer 
Ton van Veen vormen zij de Raad van Bestuur van Jumbo. Het hoofdkantoor van Jumbo is gevestigd in Veghel. Eind 2018 telt Jumbo 
circa 80.000 medewerkers (inclusief franchise). Distributiecentra door heel het land bevoorraden de winkels. Zogeheten E-
fulfilment Centers (EFC's) in Den Bosch en Raalte verwerken de online bestellingen via Jumbo.com.

Jumbo

De klant centraal
De Jumbo formule draait om de klant. Zo stelt Jumbo zich elke dag de vraag: hoe maken we het nog leuker voor de klant? De 7 
Zekerheden zijn de basis om klanten met plezier hun boodschappen te laten doen bij Jumbo. Ze bevatten de belangrijkste 
uitgangspunten van de dagelijkse bedrijfsvoering. In wezen zijn de 7  Zekerheden beloften waarmee Jumbo de wensen van de klant 
centraal stelt. Ook vormen zij een referentiekader om te kunnen beoordelen of Jumbo deze klantbeloften consequent naleeft. 
Meten is weten, en daarom onderzoekt Jumbo continu de waardering van haar klanten voor de 7 Zekerheden aan de hand van 
‘momenten van de waarheid’. Op die momenten kan en moet Jumbo het verschil maken in de beleving van de klant. De inzichten 
die dit oplevert houden de organisatie scherp. ‘Momenten van de waarheid’ zijn cruciaal voor het koopgedrag en de winkelbeleving. 
Door heel bewust in te spelen op dit soort momenten werkt Jumbo er elke dag hard aan om voor haar klanten de beste supermarkt 
van Nederland te zijn.

Jumbo heeft in haar winkelbestand zowel eigen filialen als winkels van zelfstandige ondernemers. Met een marktaandeel van ruim 
20% heeft de supermarktketen een sterke positie opgebouwd en is zij de onbetwiste nummer twee in de Nederlandse 
foodretailmarkt. Steeds meer consumenten zijn ervan overtuigd bij Jumbo aan het juiste adres te zijn voor hun dagelijkse 
boodschappen. Jumbo heeft inmiddels zes Foodmarkten en wil dat aantal de komende jaren verder uitbreiden. Jumbo.com, de 
online propositie van Jumbo, is een sterk groeiend bedrijfsonderdeel, dat in de markt actief is met Pick Up Points (PUP's), 
thuisbezorging en zakelijk bezorgen. In 2017 is Jumbo gestart met het stadswinkelconcept Jumbo City, kleinschalige gemakswinkels 
waarin elementen van Jumbo en La Place samenkomen. Eind 2018 zijn van dit concept inmiddels zes vestigingen open.

In de loop van 2018 is Jumbo gestart met het verkennen van de Belgische markt. Als gevolg hiervan zijn de eerste geschikte 
supermarktlocaties gevonden, waarvoor inmiddels ook contracten zijn afgesloten. Jumbo bereidt nu haar introductie op de 
Belgische markt voor. Om dit doordacht en succesvol te laten verlopen, heeft Jumbo een aparte Belgische organisatie opgezet.

Jumbo vindt betrokkenheid bij de (lokale) samenleving van eminent belang. Dat geldt ook voor het ontwikkelen van medewerkers 
en het ondersteunen van zelfstandig ondernemers. Bovenal wil Jumbo inspelen op de behoeften en verwachtingen van haar 
klanten. Het overkoepelende doel is Jumbo en haar medewerkers elke dag beter te maken en continu te bouwen aan een excellente 
organisatie. Klantgerichtheid is de ‘gele draad’ in de strategie en werkwijze van Jumbo en vormt de basis van de Jumbo formule. Bij 
alles wat Jumbo doet, staat de klant centraal. De 7 Zekerheden van Jumbo zijn en blijven hierbij de belangrijkste uitgangspunten.

Jumbo wil daar zijn waar de klant is. Daarom kunnen klanten via verschillende kanalen hun boodschappen doen bij Jumbo: in de 
Jumbo Supermarkt, in de Jumbo Foodmarkt, bij Jumbo City en via Jumbo.com.

Jumbo Supermarkten
Klanten van Jumbo kunnen voor hun dagelijkse boodschappen terecht in zowel de eigen winkels als de supermarkten van 
zelfstandig ondernemers. Jumbo streeft naar marktleiderschap in elke plaats waar zij is gevestigd. Het assortiment is afgestemd op 
de behoeften van de lokale klant. Zo werkt Jumbo aan een steeds grotere mate van verfijning en differentiatie. Winkels kunnen 
bijvoorbeeld een regio-, streekverzorgende, dorps- of passantenfunctie hebben.
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Jumbo Foodmarkt
Met de Foodmarkt brengt Jumbo gezond, vers en lekker eten samen tegen de laagste prijs. Iedere dag zijn hier koks en andere 
culinair specialisten actief om de heerlijkste gerechten te maken. Klanten kunnen ervoor kiezen om alleen de ingrediënten mee te 
nemen die nodig zijn om een gerecht zelf thuis te bereiden, het gerecht kant-en-klaar aan te schaffen, of dit ter plekke op te eten in 
het Foodcafé. Met deze keuzemogelijkheid speelt Jumbo in op de behoeften van de hedendaagse klant. Afhankelijk van de behoefte 
van het marktgebied en de grootte van de winkel past Jumbo steeds vaker specifieke onderdelen van de Foodmarkt toe in haar 
reguliere supermarkten.

Jumbo City
Jumbo City is een eigentijds gemakswinkelconcept waarin ultraverse, huisgemaakte maaltijden centraal staan. Ook voor de snelle 
boodschap is Jumbo City hét adres. Zo combineert Jumbo het beste van de Jumbo supermarkten, de Jumbo Foodmarkten en van 
restaurantketen La Place. De vestigingen van Jumbo City zijn te vinden in inmiddels zes binnensteden.

Jumbo.com
Klanten kunnen er ook voor kiezen hun boodschappen te doen via de Jumbo app of in de webwinkel op Jumbo.com. Met 
Jumbo.com is Jumbo een sterk groeiende speler in online winkelen. Zo speelt zij in op de groeiende behoefte van consumenten om 
overal en op elk moment boodschappen te kunnen doen. De online bestelde boodschappen worden verzameld in de E-fulfilment 
Centers (EFC’s) in Den Bosch en Raalte. Klanten kunnen hun bestelling laten thuisbezorgen of afhalen bij zogenoemde Pick-Up-
Points (PUP's).

Smulweb
In 2018 heeft Jumbo het populaire voedings- en receptenplatform Smulweb overgenomen. Smulweb telt elke maand meer dan drie 
miljoen unieke bezoekers die elkaar inspireren en adviseren over lekker en gezond eten. Jumbo verwacht veel te kunnen leren van 
de content op Smulweb en rekent erop dat deze een waardevolle bijdrage levert aan haar strategie, die sterk is gericht op 
klantgemak en foodbeleving. Smulweb betekent een verrijking naast de bestaande inhoud van Jumbo.com en de Jumbo app.

La Place
La Place is in dertig jaar tijd uitgegroeid tot een bekende en succesvolle restaurantformule. De horecaketen voert een uitgebreid en 
wisselend assortiment dat is aangepast aan de verschillende seizoenen en maakt uitsluitend gebruik van 100% natuurlijke, 
dagverse en huisgemaakte producten. La Place heeft als stelregel dat in alle gerechten en producten de smaak tot de beste in zijn 
klasse moet behoren. Om dat te bereiken werkt La Place met verse, eerlijke en pure grondstoffen, het liefst uit de regio en zoveel 
mogelijk biologisch. Iedere ochtend krijgen de vestigingen in alle vroegte de ingrediënten aangeleverd. De versheid is daardoor 
gegarandeerd. Zorg voor mens, dier en milieu is een belangrijk uitgangspunt. La Place noemt dat principe ‘Eten met Geweten’. La 
Place combineert het beste van de markt met het gemak van een selfservice restaurant. De eigen, unieke recepten worden voor de 
ogen van de gasten bereid. La Place verwelkomt ruim 15 miljoen gasten per jaar, heeft 101 restaurants in binnen- en buitenland en 
exploiteert binnen haar formule verschillende formats.

La Place Restaurant
In La Place Restaurants vinden gasten een uitgebreid assortiment aan warme gerechten, sandwiches, smoothies, verse sappen, 
soepen, verse fruitsalades, koffie, desserts, groente, vlees, vis en brood. De restaurants van La Place zijn zogeheten 
marktrestaurants, waar de klant binnenkomt in de centrale ruimte.

Jumbo opent deuren van 600ste

winkel
De opening van de 600ste winkel in Vught op woensdag 24 
oktober markeerde opnieuw een bijzonder moment voor 
Jumbo. 
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La Place Express
La Place Express is de take-away formule van La Place. Deze formule wordt met name geëxploiteerd op drukke stadspleinen, in 
winkelcentra, in levendige stadsbuurten en op vertrek- en aankomstpunten van reizigers. Voorbeelden hiervan zijn de luchthaven 
Schiphol en diverse NS-stations. Gasten kunnen hier terecht voor een compleet assortiment broodjes om mee te nemen of direct op 
te eten. Ook zijn er hartige snacks, sappen, shakes, frisdranken en seizoensfruit verkrijgbaar.

La Place Event Catering
La Place heeft ruime ervaring in het cateren van grote evenementen. Zo is La Place vertegenwoordigd in de RAI, de Ziggo Dome, het 
attractiepark Duinrell en De Efteling. Daarnaast verzorgt La Place de catering voor diverse festivals, zoals Lowlands en North Sea 
Jazz. Door haar flexibiliteit is La Place in staat om op elk soort evenement, ongeacht de omvang, haar productaanbod te voeren met 
onder meer verse sappen en smoothies, verse fruitsalades, sandwiches en hartige snacks.

Nieuwe Jumbo Foodmarkt: het beste 
van Jumbo en La Place onder één dak
Jumbo opende in Tilburg de deuren van de zesde Jumbo 
Foodmarkt in Nederland. Chef-koks en versspecialisten 
bereiden ter plekke verse La Place gerechten uit eigen keuken 
en er is keuze uit meer dan 20.000 producten, zoals 
handgemaakte sushi rolls, vers gebakken fish ’n chips, 
geroosterde oerhammetjes en gezonde salades.
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Kerngegevens
  2018 2017 2016 2015 2015 2014
in € miljoen IFRS IFRS IFRS IFRS NL GAAP NL GAAP

Consumentenomzet [*1]            
Consumentenomzet Jumbo 7.405 7.010 6.679 6.250 6.250 4.823
Consumentenomzet EMTÉ 262 - - - - -
Consumentenomzet C1000 - - - 396 396 1.993
Consumentenomzet La Place 150 124 84 - - -
             
Jaarrekeningomzet [*2] 6.331 5.734 5.443 5.320 5.320 5.469
             
Resultaat            
Genormaliseerd bedrijfsresultaat voor 
afschrijvingen [*3] 376 354 315 275 275 253
Gerapporteerd bedrijfsresultaat voor 
afschrijvingen [*4] 345 350 312 245 245 229
Bedrijfsresultaat [*5] 181 204 178 123 86 82
Resultaat na belastingen 160 156 109 76 43 27
             
Vermogen            
Eigen vermogen [*6] 555 440 319 230 242 199
Netto schuld [*7] 309 170 323 472 472 520
             
Medewerkers [*8]            
Aantal medewerkers Jumbo 37.806 33.024 32.814 31.766 31.766 30.322
Aantal medewerkers EMTÉ 2.863 - - - - -
Aantal medewerkers C1000 - - - - - 744
Aantal medewerkers La Place 2.992 2.688 1.805 - - -
             
Vestigingen [*9]            
Aantal Jumbo winkels 618 585 580 580 580 499
Aantal EMTÉ winkels 56 - - - - -
Aantal C1000 winkels - - - - - 124
Aantal La Place restaurants 101 92 59 - - -
             
Verhoudingsgetallen            
Genormaliseerde EBITDA in % van de 
jaarrekeningomzet 5,9% 6,2% 5,8% 5,2% 5,2% 4,6%
EBIT in % van de jaarrekeningomzet 2,9% 3,6% 3,3% 2,3% 1,6% 1,5%
Netto schuld/genormaliseerde EBITDA (leverage 
ratio) 0,82 0,48 1,03 1,72 1,71 2,06

Vanaf boekjaar 2016 wordt de jaarrekening opgesteld op basis van de IFRS (International Financial Reporting Standards) 
verslaggevingsregels en tot en met boekjaar 2015 op basis van de Nederlandse verslaggevingsregels (NL GAAP). Deze wijziging heeft 
impact op het resultaat en het vermogen. Voor het juiste vergelijk zijn in bovenstaande opstelling de vergelijkende cijfers 2015 
zowel op basis van IFRS als op basis van NL GAAP gepresenteerd.
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Toelichting
1. De consumentenomzet betreft de omzet (inclusief btw) die is gerealiseerd door verkopen via de eigen winkels, de eigen La 

Place restaurants, de aangesloten franchisenemers en via de aan Jumbo toebehorende EMTÉ winkels. De Jumbo omzet groeide 
in 2018 met € 395 miljoen tot € 7,405 miljard, oftewel een stijging van 6%. De omzet van de niet omgebouwde aan Jumbo 
toebehorende EMTÉ winkels vanaf overnamedatum bedroeg € 262 miljoen. De omzet van La Place groeide in 2018 met € 26 
miljoen tot € 150 miljoen, een groei van 21%.

2. De jaarrekeningomzet is de omzet (exclusief btw) die is gerealiseerd door Jumbo, aan Jumbo toebehorende EMTÉ winkels en La 
Place. Dit betreft de totale omzet die is gerealiseerd door verkopen via de eigen winkels en restaurants en via de 
distributiecentra aan derden (met name franchisenemers). In 2018 nam de jaarrekeningomzet ten opzichte van het boekjaar 
2017 met € 597 miljoen toe, een groei van 10%.

3. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen betreft de EBITDA gecorrigeerd voor eenmalige posten in verband 
met de overname van EMTÉ. De toename van de genormaliseerde EBITDA in 2018 ten opzichte van 2017 is voornamelijk 
omzetgerelateerd. Daarnaast dragen het commerciële beleid bij Jumbo en La Place, de gerealiseerde synergievoordelen en de 
optimalisatie van de organisatie bij aan deze toename.

4. De afname van het gerapporteerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen in 2018 ten opzichte van 2017 wordt volledig verklaard 
door eenmalige posten in verband met de overname van EMTÉ.

5. De daling van het bedrijfsresultaat in 2018 ten opzichte van 2017 is voornamelijk veroorzaakt door eenmalige posten in 
verband met de overname en integratie van EMTÉ en hogere afschrijvingskosten. Gecorrigeerd voor de eenmalige kosten in 
verband met EMTÉ zou het bedrijfsresultaat uitkomen op € 213 miljoen (3,4% van de jaarrekeningomzet).

6. De solvabiliteit, berekend als eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen, bedraagt ultimo 2018 22% en is daarmee 
gezond te noemen (2017: 20%).

7. De netto schuld is gedurende 2018 door de overname van EMTÉ gestegen tot een niveau van € 309 miljoen vergeleken met 
€ 170 miljoen voorgaand jaar. Dit resulteert in een stijging van de leverage ratio naar 0,82 ultimo boekjaar. De liquiditeit, 
als percentage van de vlottende activa ten opzichte van de kortlopende verplichtingen, bedraagt ultimo 2018 37% (2017: 38%) 
en is daarmee vergelijkbaar met voorgaand jaar. In combinatie met een positieve operationele kasstroom gedurende 2018 van 
€ 400 miljoen (2017: € 376 miljoen) is dit ruim voldoende.

8. Het aantal medewerkers betreft de stand ultimo boekjaar. Dit betreft de medewerkers die aan het einde van het boekjaar in 
dienst waren van respectievelijk Jumbo, aan Jumbo toebehorende deel van EMTÉ en La Place. In deze aantallen zijn niet de 
medewerkers opgenomen die in dienst zijn bij de franchisenemers.

9. Het aantal Jumbo winkels is toegenomen tot 618 ultimo boekjaar, bestaande uit 277 eigen filialen en 341 franchise winkels. De 
toename van 33 winkels ten opzichte van eind voorgaand jaar is een resultante van de opening van 35 nieuwe winkels, 
waaronder de ombouw van 23 EMTÉ winkels, en sluiting van 2 winkels. Het aantal La Place restaurants is gegroeid tot 101 
restaurants ultimo boekjaar, bestaande uit 81 eigen restaurants en 20 franchise restaurants. De toename van 9 restaurants ten 
opzichte van eind voorgaand jaar is een resultante van de opening van 13 nieuwe restaurants en de sluiting van 4 
restaurants. In de vermelde aantallen zijn zowel de eigen als de franchisewinkels en -restaurants opgenomen.
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Verslag van de 
Raad van Bestuur
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Inleiding
Jumbo heeft in 2018 een nieuwe mijlpaal bereikt, namelijk 
het doorbreken van 20% marktaandeel in Nederland. Deze 
prestatie is het resultaat van een sterke omzetgroei ter 
grootte van 9,6%. Jumbo Groep Holding behaalde in 2018 
een totale omzet uit consumentenactiviteiten van € 7,817 
miljard. Daarvan had € 7,405 miljard betrekking op de 
Jumbo formule, € 262 miljoen op het deel EMTÉ 
supermarkten dat sinds 2 juli 2018 aan Jumbo toebehoort 
en € 150 miljoen op La Place. 
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De autonome omzetgroei in de bestaande Jumbo winkels bedroeg 3,8%. Dat was ruimschoots boven het marktgemiddelde 
in Nederland (2%, bron GfK). Op basis van deze solide resultaten kon Jumbo gedurende 2018 verder werken aan haar 
strategische doelstellingen. Het versterken van de marktpositie en het voortdurend overtreffen van de klantverwachtingen vormen 
de ‘gele draad’ van die doelstellingen. Om deze te kunnen realiseren, blijft Jumbo investeren in het nóg slagvaardiger en 
klantgerichter maken van haar organisatie. Het inspelen op de wensen en behoeften van de klant is daarbij de belangrijkste 
drijfveer.

Jumbo ervaart dat klanten steeds meer belangstelling hebben voor winkelgemak en een onderscheidend aanbod van lekker 
en gezond eten. Als antwoord hierop, is Jumbo volop bezig om de beleving rondom deze thema’s nadrukkelijk toe te passen in 
haar omnichannel strategie, zowel in de winkels als online. Hiermee zet Jumbo een beweging in van foodretail naar 
foodbeleving, waarbij ze mede kan bouwen op de culinaire expertise van La Place. In deze foodbeleving draait alles om gemak, 
inspiratie en innovatie. Vanzelfsprekend blijft hierbij de essentie van de succesvolle Jumbo formule centraal staan, dus: de beste 
service, het grootste assortiment en de laagste prijs.

Strategie
Jumbo is actief in een sterk concurrerende markt, waar prijzen blijvend onder druk staan en technologische ontwikkelingen nieuwe 
kansen en uitdagingen bieden. In dit dynamische speelveld beschouwt Jumbo de klant en diens wensen en behoeften als 
allesbepalende factor. De meerjarenstrategie 2018 – 2022 van Jumbo is hier volledig omheen gebouwd en kenmerkt zich door vier 
speerpunten:

1. Versterken van de Jumbo formule, zodat deze in de markt nóg meer onderscheidend vermogen heeft.
2. Altijd en overal, om daar te zijn waar de klant is, en deze de mogelijkheid te geven via verschillende kanalen bij Jumbo 

boodschappen te doen.
3. Service voor de toekomst, waarbij persoonlijk contact als belangrijke maatstaf geldt, zowel fysiek als digitaal.
4. Werken aan een ondernemende organisatie, waarin medewerkers worden uitgedaagd om het elke dag beter te doen en om 

van klanten fans te maken.

De snelle veranderingen in de samenleving vragen om nieuwe accenten in de meerjarenstrategie van Jumbo. Als gevolg hiervan is 
de naamgeving van enkele strategische pijlers iets aangepast of aangescherpt. 

Duurzaamheidsthema’s
Als supermarktbedrijf staat Jumbo midden in de samenleving. Zij voelt zich verantwoordelijk voor de wereld om haar heen. Binnen 
de speerpunten uit de meerjarenstrategie werkt Jumbo aan vijf actuele duurzaamheidsthema's, waar klanten, medewerkers en 
andere betrokken stakeholders waarde aan hechten:

• Producten met respect voor mens, dier en milieu, betaalbaar voor de klant en haalbaar voor de boer.
• Gezonder eten en leven, lekker en gezond eten makkelijk bereikbaar voor iedereen.
• Verminderen milieu-impact, van het verminderen van voedselverspilling en verpakkingen tot een duurzame bedrijfsvoering.
• Leuke werkgever, met een uitdagende, prettige en gezonde werkomgeving.
• Ondernemen in de samenleving, lokaal betrokken en onderdeel van de samenleving.

De hoofdstukken hierna bevatten een verdere uitwerking van de strategische programma’s en gaan dieper in op specifieke 
aandachtsgebieden binnen de bovenstaande speerpunten en duurzaamheidsthema’s.
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Versterken van de 
Jumbo formule
Sinds 1996 kenmerkt de Jumbo formule zich door de beste service, het grootste assortiment 
en de laagste prijs. Medewerkers in alle delen van de Jumbo organisatie spannen zich 
voortdurend in om de formule verder aan te scherpen. Mede door hun inzet slaagt Jumbo 
erin zich nóg meer te onderscheiden in de markt.

Commercieel beleid
Van oudsher onderscheidt Jumbo zich met een sterk aanbod van hoge kwaliteit tegen lage prijzen. Zo helpt Jumbo haar klanten in 
het dagelijkse leven. In 2018 is Jumbo fors blijven investeren in productkwaliteit, met een verdere verbetering van de prijs-
kwaliteitverhouding als gevolg. Deze ontwikkeling heeft bijgedragen aan de aanhoudende verbetering van de resultaten in 2018. 
Ook de positionering als dé seizoenswinkel van Nederland werpt haar vruchten af. In plaats van jaaraanbiedingen heeft Jumbo in 
2018 eenduidig gekozen voor een focus op seizoensaanbiedingen. Het gaat hier om artikelen die klanten dagelijks gebruiken en die 
voor een vaste lage prijs gedurende een heel seizoen verkrijgbaar zijn. Klanten waarderen deze aanpak, zo blijkt uit doorlopend 
onderzoek. In april werd Jumbo door het BNN/VARA consumentenprogramma Kassa wederom aangewezen als de supermarkt 
waar het boodschappenmandje met veel gekochte producten het goedkoopst is.
Naast prijs blijven productinnovatie en -kwaliteit de belangrijkste graadmeters voor klantloyaliteit. Bij het aanbod van verse 
producten, zoals AGF (aardappelen, groente en fruit), is dat goed terug te zien. Door continu aandacht te schenken aan smaak en 
versheid streeft Jumbo ernaar de klantverwachting ook op dit front blijvend te overtreffen.

Assortimentsontwikkeling
In 2018 heeft Jumbo op uiteenlopende gebieden fors geïnvesteerd in haar assortiment. Veel vernieuwingen lagen op het vlak van 
klantgemak en lekker én gezond eten. Ook was er veel aandacht voor verdere kwaliteitsverbetering van het Jumbo Huismerk, dat 
dit jaar haar tienjarige bestaan vierde. Naast veel nieuwe, gezondere huismerkproducten, is van een groot aantal bestaande 
producten het gehalte suiker, zout en/of vet verder omlaag gebracht. Dit was onder meer het geval bij het hele assortiment vers 
vlees, ontbijtgranen, frisdranken, gekruide aardappelen, brood, kaas en zuivel. Naast het inspelen op trends en maatschappelijke 
ontwikkelingen, stonden de wensen van de klant hierbij steeds centraal. De klant van vandaag wil lekker eten, maar vindt 
gezondheid zeker zo belangrijk. Gemakkelijk kunnen kiezen staat ook op het wensenlijstje. Als reactie daarop heeft Jumbo 
aanpassingen op verpakkingen doorgevoerd die erop zijn gericht klanten te helpen bewustere keuzes te maken. Ook in de winkel 
worden klanten gewezen op het consumeren van meer groente. In het schap is meer ruimte vrijgemaakt voor gezondere producten 
zoals groente- en fruitsnacks.

Vegetarisch en vegan
Met de klantwensen in het achterhoofd, heeft Jumbo in 2018 stevig ingezet op de eerder geïntroduceerde vegetarische lijn Veggie 
Chef. Jumbo bedient met dit huismerkaanbod de groeiende groep ‘flexitariërs’, die behoefte heeft aan meer alternatieven voor 
vlees of vis. In de loop van 2018 zijn 12 vegetarische en vegan gerechten toegevoegd aan het Veggie Chef assortiment. Daarmee is 
het totale Veggie Chef aanbod gestegen tot 50 producten. In de Amsterdamse Jumbo winkels is een uitgebreid schap met vegan 
producten toegevoegd. En uit de Jumbo Foodmarkt keukens zijn tientallen nieuwe recepturen beschikbaar gekomen, die klanten 
inspireren om zelf aan de slag te gaan met vegetarisch koken. Deze uitbreiding van het assortiment sluit goed aan bij de door 
Jumbo ingezette koers om klanten te stimuleren meer plantaardig te eten en zo een bijdrage te leveren aan verbetering van het 
milieu en de eigen gezondheid.

La Place producten
Jumbo heeft het aanbod producten van La Place in 2018 wederom fors uitgebreid. Zo deden onder meer verschillende La Place 
theesoorten en Italiaanse smaakmakers, chocolade, kazen, sauzen en pasta’s hun intrede in het Jumbo schap. Al deze introducties 
zijn ontstaan uit de intensieve samenwerking tussen Jumbo en La Place en exclusief verkrijgbaar in de Jumbo winkels.
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Bloemen en wijnen
Als eerste supermarkt in Nederland heeft Jumbo een eigen bloem geïntroduceerd, de geelzwarte Germini. Deze bijzondere bloem in 
de huiskleur van Jumbo is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Colours of Nature en verkrijgbaar op de bloemenafdeling van 
alle Jumbo supermarkten. Ook heeft Jumbo in 2018 maar liefst 200 nieuwe wijnen toegevoegd aan haar assortiment. De nieuwe 
selectie valt op door een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het assortiment is per Jumbo winkel verschillend en onder meer 
gebaseerd op de persoonlijke voorkeuren van klanten in de regio. Door de grote variatie is er voor iedere klant en iedere 
smaakvoorkeur een passende wijn te vinden. Jumbo viel tijdens de vakbeurs Gastronomie in de prijzen. Binnen de prijscategorie 
‘supermarkt’ kregen maar liefst zes wijnen de titel 'Wijn van het Jaar'.

Innovaties
Het Jumbo Innovatie Lab is opgericht met als doel om samen met leveranciers de ontwikkeling van nieuwe producten te 
stimuleren. In 2018 heeft dat weer tot verschillende vernieuwingen in het assortiment geleid zoals kaaskoekjes, pompoenballetjes 
en havermoutporties. De nadruk lag in dit jaar op suikerreductie en vegetarische producten, thema’s waarbinnen Jumbo continu op 
zoek is naar innovatie en haar verantwoordelijkheid wil nemen.

Jumbo Huismerk
Het aantal producten van het Jumbo Huismerk is in 2018 gestegen naar circa 9.000. Het Jumbo Huismerk bestond op 26 september 
2018 exact tien jaar. In deze periode heeft het huismerk met eigen verpakkingsdesign een snelle groei doorgemaakt. Van de 
bekende dagelijkse boodschappen tot vernieuwende producten, zoals de Veggie Chef vleesvervangers, de Jumbo letterwijnen en de 
Kies & Mix toetjes. Jumbo blijft haar aanbod huismerkartikelen voortdurend uitbreiden met gezonde, lekkere én betaalbare 
producten.

Onderscheidingen
Dit jaar ontving Jumbo wederom verschillende onderscheidingen voor haar huismerk. Maar liefst 26 producten ontvingen een 
Superior Taste Award; daarvan werden de Jumbo Blauwe Bes Siroop Bio en het Jumbo Amandelschaafsel voor de derde maal op rij 
bekroond met drie gouden sterren, wat een Crystal Taste Award opleverde. Bij de Jaarprijs Goede Voeding ontving het Jumbo 
Handjevol Noten een eervolle vermelding en kreeg de Jumbo Vega Shoarma een nominatie. Acht Jumbo producten werden 
bekroond in de verkiezing van Beste Product van het Jaar, met het Jumbo Kaiserbroodje als algemene winnaar. De overige 
producten die in de prijzen vielen, waren: Jumbo Roomboter Appeltaart, Jumbo Ongebrande en Ongezouten Notenmix, Jumbo 
Roomboter Stroopwafels, Jumbo Veggie Chef Notenballetjes, Jumbo Kipfilet Ovengebakken, La Place Espressobonen en La Place 
Kruidenroomkaas. En bij de internationale Vertex Awards voor verpakkingsdesign van private label producten was het in 2018 vier 
keer raak met een gouden onderscheiding voor Jumbo Icecream Lovers ijsbekers, Jumbo batterijen, Jumbo verse pizza’s en Jumbo 
Wereldkruiden.

Lokaal winnen

Tailor-made assortiment
Jumbo beweegt meer en meer richting maatwerk, vanuit de gedachte dat zoveel verschillende klanten ook verschillende smaken en 
voorkeuren hebben. Het Jumbo assortiment is in sterke mate gestoeld op de wensen van de klant. Jumbo kijkt daarbij ook 
zorgvuldig naar de behoeften in een specifiek marktgebied. De differentiatie die hierdoor ontstaat is erg belangrijk. De gedachte is 
immers dat elke Jumbo winkel individuele klanten zo uitgebreid mogelijk kan bedienen met een relevant assortiment. Informatie 
uit de kassasystemen over het aankoopgedrag geeft steeds nauwkeurig inzicht in wensen en behoeften. Bovendien leiden de 
aanwezige data- en analyse-instrumenten tot een betere beschikbaarheid van artikelen, een logischere indeling van de 
winkelschappen en meer ruimte voor lokaal aanbod. Bij het realiseren van deze verbeteringen, die een gunstig effect hebben op de 
klanttevredenheid, werkt Jumbo nauw samen met haar leveranciers. In het winkelschap komt ook steeds meer ruimte voor 
bijzondere en lokale producten. Al deze ontwikkelingen vragen om regelmatige aanpassingen en vernieuwingen van de winkels.

Assortiment La Place producten bij 
Jumbo fors uitgebreid
Een breed assortiment La Place producten deed zijn intrede in 
de winkels van Jumbo. De supermarktketen verwelkomt onder 
meer verschillende La Place theesoorten, romige hangop, 
Italiaanse smaakmakers en de beroemde kruidenroomkaas in 
haar assortiment. Introducties die stuk voor stuk zijn ontstaan 
uit de intensieve samenwerking tussen Jumbo en La Place.
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Marketingcampagnes
Het commercieel beleid vormt de basis voor de marketingcampagnes die Jumbo voert. Deze zijn erop gericht om consumenten te 
overtuigen dat ze bij Jumbo aan het juiste adres zijn voor al hun boodschappen. Bas en Lieke, vergezeld door hun overige 
gezinsleden, zijn al enkele jaren de aansprekende personages die de Jumbo formule uitdragen in de televisiecommercials. In 2018 is 
onder het motto ‘Dat is het voordeel van Jumbo’ nadrukkelijk het beleid van altijd lage prijzen onder de aandacht gebracht. Prijs is 
en blijft immers een van de belangrijkste hoekstenen van de 7 Zekerheden.

Als trotse sponsor van de wieler- en schaatsploeg Team LottoNL-Jumbo boden Jumbo en partners maar liefst 1.200 wielerfans de 
kans om zelf als VIP aanwezig te zijn bij de finish van de Ronde van Frankrijk. Daarnaast was Jumbo 'Presenting Partner' van de 
Coolste Baan van Nederland. Klanten konden genieten van drie dagen vol ijsplezier, clinics, feestelijke muziek, lekker eten en 
drinken en de aanwezigheid van verschillende topschaatsers van Team LottoNL-Jumbo. Team LottoNL-Jumbo behaalde in 2018 vele 
successen. Verder heeft Jumbo verschillende andere thema’s verwerkt in haar marketingcampagnes. Wederom kon het 
sponsorschap rondom Max Verstappen op veel enthousiasme rekenen, met onder meer de Jumbo Racedagen als tweedaags 
evenement en een spaaractie voor een miniatuurmodel van Max’ raceauto. 

Duurzaamheid en gezonde voeding waren in 2018 prominent aanwezig in verschillende campagnes. Bijvoorbeeld tijdens de 
Duurzame Boodschappenroute door de winkels, waarmee Jumbo het haar klanten gemakkelijker maakt om te kiezen voor 
duurzamere alternatieven. Ook inspireerde Jumbo samen met ‘De Reis van 5’ ouders én hun kinderen om met plezier gezond en 
gevarieerd te eten. Veel Nederlanders hebben moeite om zich aan de richtlijn van 250 gram groente en twee stuks fruit per dag te 
houden. Daarom heeft Jumbo bij verschillende gelegenheden groente en fruit extra in de spotlights gezet. Zo voerde Jumbo de 
campagne #grillenmetgroenten, in samenwerking met Natuur & Milieu, en is ze gestart met het vermelden van het percentage van 
de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groente op verpakkingen.

Sponsoring
Jumbo heeft zich, vanaf 1 januari 2019, voor minimaal vijf jaar gecommitteerd als nieuwe hoofdsponsor van de schaats- en 
wielerploeg Team Jumbo-Visma. Hierdoor krijgen sportieve talenten de kans om te excelleren. Bij het steunen van goede doelen 
legt Jumbo de nadruk op kinderen, gezondheid en beweging. Jumbo wil haar klanten stimuleren om gezond te leven. Gezond eten 
en meer bewegen zijn hiervan belangrijke onderdelen. Daarnaast steunt Jumbo een aantal jonge, veelbelovende sporttalenten die 
het in zich hebben om uit te groeien tot een maatschappelijk sporticoon. Max Verstappen is hiervan het meest aansprekende 
voorbeeld. Verder is Jumbo sponsor van het jaarlijkse Koningsontbijt voor basisschoolleerlingen. Het Koningsontbijt was dit jaar 
samengesteld door Jumbo’s Raad van Kinderen en in lijn met de richtlijnen Schijf van Vijf. In 2018 hebben ruim 1,2 miljoen 
basisschoolkinderen deelgenomen aan het Koningsontbijt. 

Jumbo Racedagen trekt recordaantal 
bezoekers
De Jumbo Racedagen, die plaatsvonden op Circuit Zandvoort, 
hebben alle verwachtingen overtroffen. Ruim 110.000 mensen 
beleefden hier een waar racespektakel - ruim 10% meer dan in 
2017. Max Verstappen deed er alles aan om een mooie show 
weg te geven voor de aanwezige racefans.
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Altijd en overal
Jumbo wil daar zijn waar de klant is, altijd en overal. Vanuit deze omnichannelgedachte 
zorgt Jumbo ervoor dat klanten via verschillende kanalen bij Jumbo boodschappen kunnen 
doen. Ongeacht het kanaal moet de klantervaring steeds kenmerkend voor Jumbo zijn. In 
2018 heeft Jumbo verder gewerkt aan de uitvoering van deze strategie. Dankzij de 
overname van EMTÉ Supermarkten kon Jumbo haar winkelbestand aanzienlijk uitbreiden. In 
oktober 2018 kwam zo de teller van het aantal Jumbo supermarkten op 600 te staan en eind 
2018 waren inmiddels 618 winkels open. Daarnaast investeerde Jumbo in haar bestaande 
winkels, voegde ze nieuwe vestigingen van Jumbo Foodmarkt en het stadswinkelconcept 
Jumbo City toe aan haar portfolio en breidde ze de online activiteiten fors uit.

Supermarkten
Begin juli 2018 nam Jumbo samen met Coop alle aandelen in EMTÉ Holding B.V. en haar dochterondernemingen over van Sligro 
Food Group. Jumbo werd hierdoor eigenaar van 79 nieuwe supermarktlocaties. Ter voorkoming van een te grote marktconcentratie 
worden drie winkels verkocht aan branchegenoot Jan Linders, conform goedkeuring van de Autoriteit Consument en Markt op 26 
juni 2018. Najaar 2018 is Jumbo stapsgewijs begonnen met het ombouwen van de nieuw verworven EMTÉ supermarkten naar de 
Jumbo formule. Mede door deze overname wist Jumbo in 2018 haar bestand supermarkten met 33 winkels uit te breiden tot een 
totaal van 618.

Gedurende 2018 werden 39 Jumbo supermarkten verbouwd en volgens de nieuwste uitgangspunten van de formule aangepast. Tot 
die nieuwe uitgangspunten behoren onder meer een aantal herkenbare en beproefde winkelelementen van de Jumbo Foodmarkt. 
Verder ging Jumbo door met het breder introduceren van vernieuwde winkelconcepten, zoals een aangepast productiepunt vers en 
nieuwe broodmeubels van La Place. In verschillende winkels is de verbouwing gecombineerd met een vergroting van de 
verkoopvloeroppervlakte. Deze extra ruimte is op uiteenlopende wijze benut, vaak afhankelijk van de lokale behoeften. Sommige 
winkels zagen bijvoorbeeld extra mogelijkheden voor het aanbieden van biologische, vegetarische en halal producten. Andere 
winkels kregen er door de uitbreiding een Pick Up Point voor online bestelde boodschappen bij, een PostNL pakketpunt of een 
slijterij-afdeling.

Jumbo neemt samen met Coop
EMTÉ over
Een consortium van Jumbo en Coop neemt EMTÉ Supermarkten 
over. Jumbo is hierdoor onder meer eigenaar geworden van 79 
nieuwe supermarktlocaties. De uitbreiding is opnieuw een 
mijlpaal en een geweldige stap in de ontwikkeling van het 
familiebedrijf. Naar verwachting zal de transitie en 
ombouwoperatie in de loop van 2019 zijn voltooid.
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Foodmarkten
Met nieuwe vestigingen in Utrecht (Leidsche Rijn), Groningen (Euroborg) en Tilburg (Stappegoor), bracht Jumbo in 2018 het aantal 
Foodmarkten op zes in totaal. De formule kan rekenen op een brede waardering onder haar klanten vanwege de foodbeleving die 
ze biedt. Jumbo Foodmarkt speelt bewust in op gemak, inspiratie en verrassing, waarnaar klanten in toenemende mate op zoek 
zijn. De verschillende Foodmarkten onderscheiden zich ook door een uitgebreid aanbod van streekproducten. Bovendien komt de 
nauwe samenwerking tussen Jumbo en La Place steeds sterker naar voren. Dit uit zich in winkelelementen gebaseerd op de La Place 
Wereldkeukens en een uitgebreid aanbod van geliefde La Place producten, van brood tot chocolade. Jumbo is in 2018 tevens 
begonnen met het voorbereiden van nieuwe Foodmarkt vestigingen in Leidschendam en Utrecht Rijnkade.

Jumbo City's
In 2017 is Jumbo gestart met binnenstedelijke gemakswinkels onder de noemer Jumbo City. Dit concept combineert de kennis van 
Jumbo Supermarkten en Jumbo Foodmarkt – inspiratie en vers en gezond eten uit eigen keuken – met de kracht van La Place: 
innovatieve recepturen op basis van dagverse en huisgemaakte producten. Met Jumbo City dringt Jumbo door tot het hart van de 
stad en bereikt ze haar klanten op het moment en de plek waar behoefte aan is. Met de opening van twee nieuwe winkels in de 
Amsterdamse binnenstad en een in Nijmegen, is het totale aantal Jumbo City vestigingen in 2018 uitgekomen op zes. Het jaar 
daarvoor gingen de eerste winkels open in Groningen, Eindhoven en Den Bosch.

Online
Met een verdere uitbreiding van haar online winkelkanalen gedurende 2018 heeft Jumbo de omzet uit e-commerce wederom sterk 
zien stijgen. Het aandeel online omzet van Jumbo groeide aan het einde van 2018 door richting 4%. Ook het aandeel online 
bestellingen door bedrijven groeide in 2018 sterk. In dit segment was ten opzichte van het jaar daarvoor sprake van een 
verdrievoudigde omzet.

Jumbo beschikte eind 2018 in Nederland over 426 Pick Up Points (PUP’s) voor het afhalen van online bestelde boodschappen. 
Inmiddels worden vanuit 290 winkels de boodschappen bij de klant thuisbezorgd. Om de groei van online te faciliteren, opende 
Jumbo in mei 2018 een tweede online distributiecentrum, gevestigd in Raalte. Deze extra capaciteit is een aanvulling op het 
zogeheten E-Fulfilment Center (EFC) van Jumbo in Den Bosch. Om in de toekomst te kunnen voorzien in de structureel groeiende 
vraag naar online boodschappen doen, is Jumbo in november 2018 gestart met een pilot die een nieuwe wijze van thuisbezorging 
test. Levering aan huis vindt hier rechtstreeks plaats vanuit een zogeheten hub. Met dit systeem van hubs verwacht Jumbo sneller 
te kunnen groeien en meer klanten in Nederland te bereiken. Deze hubs bieden bovendien een betere toegang tot de grote steden, 
waar de vraag naar thuisbezorging het sterkst is.
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Service voor de 
toekomst
Jumbo heeft zich altijd willen onderscheiden door haar service aan de klant. Persoonlijk 
contact geldt daarbij als belangrijke maatstaf. Maar de wijze waarop dit contact plaatsvindt, 
is aan verandering onderhevig. Wat, waar en hoe klanten consumeren verandert namelijk 
evenzeer. Jumbo beseft dat de consument steeds vaker online is, maar ook ‘onderweg’. 
Klanten verlangen in hun vraag naar service bovendien een grotere mate van personalisatie.

Jumbo verwacht dat de supermarkt van de toekomst meer en meer een dienstverlenende functie vervult en niet louter een plek is 
om boodschappen aan te schaffen. Om die reden investeert Jumbo niet alleen in een menselijke service, maar ook in het verder 
opbouwen van een digitale relatie met de klant op basis van beschikbare data. Dit is mede ingegeven door het succes van online 
bestellen, wat nieuwe mogelijkheden biedt voor beleving, inspiratie en voorlichting.

Jumbo Academy
De Jumbo Academy speelt een belangrijke rol bij het nog servicegerichter maken van de Jumbo organisatie. Ook in 2018 verzorgde 
dit interne opleidingscentrum praktijkgerichte trainingen voor alle medewerkers. De ‘gele draad’ in het opleidingsaanbod is denken 
en handelen vanuit de wensen van de klant, om zo diens verwachtingen te kunnen overtreffen. Jumbo onderkent dat haar 
medewerkers het verschil maken en een doorslaggevende rol hebben in het uitdragen van de beste service. In 2018 hebben weer 
veel medewerkers aan de Jumbo Academy hun vaardigheden bijgespijkerd. Circa 912 trainingen hadden de 7 Zekerheden en 
klantgerichtheid als onderwerp. Daarbij ging het om zowel opfriscursussen voor medewerkers van bestaande winkels als 
introducties voor nieuwe collega’s. Een vaste waarde in het aanbod van de Jumbo Academy is de ‘Wij van Jumbo’-dag, die ook in 
2018 voor een groot aantal winkels is georganiseerd. Het verder verstevigen van de sterke bedrijfscultuur staat op deze dagen 
centraal. Het Jumbo Leerplein vormt met een groeiend aanbod e-learning modules een onderdeel van de Jumbo Academy. In 2018 
zijn in totaal ruim 178.000 trainingen, e-learning modules of opleidingen aan de Jumbo Academy succesvol afgerond.

In 2018 is een reeks themadagen georganiseerd, bedoeld om medewerkers handvatten aan te reiken waarmee zij het commercieel 
beleid van Jumbo kunnen uitdragen in de winkels. Elke sessie kon rekenen op de deelname van ongeveer 1800 medewerkers.

Niet alleen in de winkels staat het bieden van goede service centraal. Ook bij het thuisbezorgen van boodschappen staat 
klantgerichtheid hoog in het vaandel.  Alle online bezorgers hebben in 2018 een gedragstraning gehad op dit vlak. Ook gaan ervaren 
rijders met nieuwe medewerkers mee om hen de kneepjes van het vak te leren. 

Personalisatie
Het retaillandschap verandert snel. In toenemende mate verwachten consumenten dat aanbieders rekening houden met 
individuele wensen en behoeften. Jumbo wil aan die vraag voldoen. Het bedrijf is ervan overtuigd dat het aangaan van een 
nauwere klantrelatie bijdraagt aan een nog betere winkelbeleving. Het schept immers mogelijkheden om de dienstverlening te 
verpersoonlijken en op basis van individuele voorkeuren op maat gemaakte service te bieden.

Begin 2018 heeft Jumbo de eerste stappen gezet in het opbouwen van een digitale een-op-een relatie met de klant. Inmiddels 
gebruiken circa twintigduizend klanten in meerdere testwinkels een speciale app waarop zij persoonlijke aanbiedingen ontvangen 
en waarmee zij digitaal kunnen sparen voor unieke artikelen en bijzondere ervaringen. Deze klanten krijgen ook informatie die is 
toegespitst op persoonlijke relevantie. Vanzelfsprekend hebben deze klanten toestemming gegeven voor het delen van persoonlijke 
informatie. Met deze pilot onderzoekt Jumbo welke digitale diensten het beste aansluiten bij de wensen van de klant.

Foodcoach
Met de Jumbo Foodcoach gaat Jumbo nog een stap verder. Deze toepassing is erop gericht klanten op gepersonaliseerde wijze te 
helpen met het maken van bewuste, verantwoorde en lekkere voedingskeuzes. Als onderdeel van een in 2018 overeengekomen 
driejarige samenwerking is de Jumbo Foodcoach app inmiddels in gebruik bij de A-selectie van voetbalvereniging PSV. De spelers 
van de topclub kunnen gebruikmaken van de app, waarmee zij in een handomdraai maaltijden voor thuis kunnen bestellen, 
afgestemd op hun persoonlijke voorkeuren en trainingsschema. Dankzij de Jumbo Foodcoach kunnen zij kiezen uit een ruim 
aanbod van maaltijden die op gebalanceerde wijze rekening houden met hun dagschema. Sinds eind 2018 maken ook de 
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wielrenners van Team Jumbo-Visma gebruik van de Jumbo Foodcoach app. De app ondersteunt de wielrenploeg bij de 
maaltijdkeuze. De performance staf van Team Jumbo-Visma begeleidt de sporters door een persoonlijk voedingsplan in te voeren 
dat is afgestemd op het wedstrijd- en trainingsschema van de wielrenner. Uiteindelijk wil Jumbo al haar klanten helpen met het 
maken van een lekkere en verantwoorde voedingskeuze, waarbij gezond niet ten koste hoeft te gaan van smaak, beleving en prijs. 
Jumbo onderzoekt daarom de mogelijkheid om verschillende functionaliteiten van Jumbo Foodcoach in 2019 beschikbaar te maken 
voor een breder publiek.

Smulweb
Jumbo ziet vergaande mogelijkheden voor het verstrekken van inspiratie, tips, informatie en adviezen aan klanten om de heerlijkste 
gerechten te maken. Digitale platformen zijn hiervoor uitermate geschikt. In 2018 heeft Jumbo de receptensite Smulweb 
overgenomen, waar ongeveer 400.000 thuiskoks hun recepten met elkaar en met circa drie miljoen gebruikers delen. Door deze 
aanwinst krijgt de op klantgemak en foodbeleving gerichte strategie van Jumbo een extra impuls. Jumbo nam alle activiteiten van 
Smulweb over, inclusief het magazine Smult. De rijkdom aan recepten en informatie over voeding die Jumbo met Smulweb in huis 
heeft gekregen, vormt een fraaie aanvulling op het bestaande aanbod van Jumbo op het gebied van advies en inspiratie.

Betaalgemak
In 2018 is Jumbo gestart met de landelijke introductie van een nieuw kassasysteem. Dit is een eerste stap op weg naar een 
geïntegreerde betaaloplossing, Betaalgemak genaamd. Deze oplossing is gestoeld op de klantbelofte van Vlot Winkelen en moet 
zorgen voor één toekomstbestendig betaalsysteem voor alle Jumbo formats en voor alle contactmomenten tussen de klant en 
Jumbo. 

Aan de basis van Betaalgemak staat een in eigen huis ontwikkeld zogeheten kassa-optimalisatiemodel. Dit model bepaalt aan de 
hand van onder meer winkelformat, vloeroppervlakte en risicobeheersing het optimale aantal afrekenpunten in de juiste mix van 
soort en beschikbare functies. De klant krijgt hierdoor meer keuzemogelijkheden en een hoogwaardigere winkelbeleving. 
Betaalgemak richt zich niet uitsluitend op het optimaliseren van de bestaande winkelsituatie. De roadmap voorziet ook in een 
verdere differentiatie van afrekenmogelijkheden, zoals met behulp van zelfscantechnologie en andere betaalinnovaties. Ook wordt 
nauwgezet gekeken naar de groei van online winkelen en de veranderende rol van contant geld in de samenleving. Het doel is 
steeds om het betaalgemak voor de klant beter in balans te brengen met de risico’s en kosten voor Jumbo.  

Jumbo Foodcoach
In navolging van voetbalclub PSV is ook de wielerploeg van 
Team Jumbo-Visma gebruik gaan maken van de Jumbo 
Foodcoach. De Jumbo Foodcoach app is ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met de performance staf van Team Jumbo-
Visma en bewegingsfysioloog en voedingswetenschapper 
Asker Jeukendrup.
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Ondernemende 
organisatie
Jumbo bouwt samen met al haar gemotiveerde medewerkers aan een excellente 
serviceorganisatie. Een toekomstbestendige organisatie bovendien, die medewerkers 
uitdaagt om het elke dag beter te doen, en die zich kenmerkt door een gezamenlijk streven 
om van klanten blijvende fans te maken. Tegelijkertijd spant Jumbo zich continu in om het 
succes van haar ‘Every Day Low Price’ (EDLP) formule te waarborgen. Dit principe staat 
immers aan de basis van de bedrijfsvoering. Het vergroten van de ‘Every Day Low Cost’ 
aanpak is daarvoor een belangrijk middel.

Excellente service organisatie
Het gestaag verder bouwen aan een excellente serviceorganisatie is voor Jumbo van groot belang. Zo kan Jumbo immers haar 
ambitie om uit te groeien tot dé omnichannel speler in de Nederlandse markt waarmaken en haar toekomst als klantgericht bedrijf 
veiligstellen.  De medewerkers zijn bij Jumbo de onbetwiste schakel met de klant. Daarom krijgen zij volop gelegenheid om te 
werken aan verdere versterking van hun kwaliteiten en prestaties. Minstens zo belangrijk is het om de bijzondere Jumbo 
bedrijfscultuur op een hoog peil te houden.

Jumboriaan in hart en ziel
Jumbo besteedt veel aandacht aan haar sterke organisatiecultuur, die is gebaseerd op de kernwaarden ‘Samen, Ondernemen, 
Winnen’. Alle geledingen van het bedrijf zijn hierbij betrokken. Door deze nadrukkelijke focus zijn de Jumbo medewerkers – 
Jumborianen genoemd – in staat om de klantverwachtingen te overtreffen, iedere dag weer. Met de Gouden Jumbo wedstrijd 
wordt klantgerichtheid onder medewerkers gestimuleerd.  Medewerkers van het hoofdkantoor in Veghel hebben in 2018 actief 
deelgenomen aan deze interne wedstrijd.

Ontwikkelen en presteren

Op weg naar een ontwikkelgerichte organisatie
In 2018 heeft Jumbo grote stappen gezet op weg naar een ontwikkelgerichte organisatie. Deze transformatie is nodig omdat het 
bedrijf de laatste jaren hard is gegroeid en de organisatie daardoor complexer is geworden. Dat laatste geldt ook voor de wereld om 
ons heen. Jumbo realiseert zich dat ze snel moet kunnen anticiperen op alle veranderingen en dat alerte medewerkers hierbij de 
sleutel naar succes zijn. Binnen een ontwikkelgerichte organisatie zitten medewerkers zelf actief achter het stuur van hun 
persoonlijke ontwikkeling en prestaties. De organisatie daagt de medewerkers uit om het elke dag beter te doen. Dat doel verwacht 
Jumbo onder meer te bereiken door het vragen, ontvangen en geven van feedback tot vaste waarden in de organisatie te maken. 
Zo’n cultuur kan het zonder traditionele beoordelingscyclus stellen. In 2018 is Jumbo op haar hoofdkantoor aan de slag gegaan met 
nieuwe instrumenten, waarbij beoordelen en belonen niet langer aan elkaar zijn gekoppeld. De winkels en distributiecentra starten 
in de loop van 2019 met deze aanpak.

Talentontwikkeling van medewerkers
Om de strategie van Jumbo succesvol te kunnen realiseren, is het cruciaal dat de juiste medewerker op de juiste plek zit. Even zo 
belangrijk is een stimulerend werkklimaat waarin volop ruimte is voor ontwikkeling. Jumbo gaat ervan uit dat al haar medewerkers 
beschikken over waardevolle talenten. In sommige gevallen gaat het om talent-in-de dop, dat gebaat is bij verdere ontwikkeling. 
Jumbo wil alle potentiële talenten ontwikkelen en inzetten voor de organisatie. Het is niet alleen van groot belang om te benoemen 
welke talenten nodig zijn voor de uitvoering van de groeistrategie. Ook het aantrekken én behouden van talentvolle medewerkers is 
van onschatbare waarde. Jumbo probeert zoveel mogelijk de interne pijplijn voor het vervullen van sleutelposities te vergroten. Zo 
blijven immers kennis en het kenmerkende Jumbo DNA behouden. Om aan dit streven concreet invulling te geven, werkt Jumbo 
sinds 2018 met een zogeheten talentreview. Dit is een soort vlootschouw waarmee het bedrijf beter inzicht wil krijgen in de 
talenten en ambities van haar medewerkers en aan de hand daarvan doelgerichter talentontwikkeling kan sturen.

27Jaarverslag 2018 Jumbo Groep Holding B.V.



Teamleider terug naar de kern
In 2017 is Jumbo in haar distributiecentra gestart met het project ‘Teamleider terug naar de kern’, met als doel te bewerkstelligen 
dat teamleiders zich meer kunnen richten op hun kerntaak, namelijk het leidinggeven aan de medewerkers in hun team. De 
gedachte hierachter is dat de organisatie maximaal kan profiteren van meer kwaliteit, betrokkenheid en persoonlijke aandacht op 
de werkvloer. Om dit te realiseren is gekozen voor een efficiënter aansturingsmodel, waarmee in 2018 meer ervaring is opgedaan. 

Diversiteit en inclusie
Jumbo wil een aantrekkelijke werkgever zijn, onder meer door ervoor te zorgen dat iedereen zich in het bedrijf thuis voelt. Dat kan 
bijvoorbeeld door de werkvloer en het management een afspiegeling van de samenleving te laten zijn. Iedereen, ongeacht zijn of 
haar afkomst, geslacht, religie, seksuele geaardheid, nationaliteit, etc., moet gelijke kansen krijgen, zichzelf zoveel mogelijk kunnen 
ontplooien en natuurlijk zichzelf kunnen zijn binnen de Jumbo organisatie. Jumbo zorgt daarom voor een diverse en inclusieve 
organisatie.

Vrouwen in de top
Eind 2018 bestond 34% van het seniormanagement van Jumbo uit vrouwen. De Raad van Bestuur telde 1 vrouwelijk lid (33%). In de 
Raad van Commissarissen zaten geen vrouwen. Bij toekomstige vacatures wordt nadrukkelijk beoogd hier verandering in aan te 
brengen.

Mensen met een arbeidsbeperking
Jumbo ziet het als haar taak om mensen die een steun in de rug verdienen, te helpen. Onder begeleiding maken deze mensen 
kennis met verschillende onderdelen van het supermarktbedrijf. Zo kunnen zij wennen aan een vast werkritme en de omgang met 
klanten en collega’s. Per eigen winkel heeft Jumbo één zogeheten Wajonger in dienst.

Jumbo, daar gebeurt het
Jumbo heeft voor het realiseren van haar groeiambities ook veel nieuwe collega’s ‘van buiten’ nodig. Het bedrijf rekent voor de 
komende jaren op zeker 26.000 nieuwe medewerkers per jaar. In een tijd van arbeidsmarktkrapte is dat een flinke opgave. Onder 
het motto ‘Jumbo, daar gebeurt het’ wil het bedrijf in een nieuwe arbeidsmarktcampagne potentiële medewerkers duidelijk maken 
dat Jumbo een aantrekkelijke werkgever is die veel perspectief op persoonlijke en professionele ontwikkeling biedt.

Klantgerichte en kostenbewuste organisatie
In 2018 is Jumbo blijven investeren in een klantgerichte en kostenbewuste organisatie. Medewerkers zijn wederom intensief 
begeleid op deze terreinen. Processen en systemen zijn verder geoptimaliseerd om bij te dragen aan dit principe.

Evenwichtige loonkosten
Het belang van goed gemotiveerde en servicegerichte medewerkers staat bij Jumbo voorop. Om die reden besteedt Jumbo veel 
aandacht aan opleidingen en trainingen voor haar medewerkers. Jumbo vindt ook dat zij een marktconforme beloning en goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden verdienen. Wel is het noodzakelijk om de loonkosten beheersbaar te houden. Jumbo werkt aan een 
gezonde toekomst voor het bedrijf en alle medewerkers. Het veiligstellen van de concurrentiepositie en de continuïteit gaat alle 
betrokkenen aan.

Jumbo geeft startschot bouw 
gemechaniseerd nationaal 
distributiecentrum Nieuwegein
De bouw en inrichting van een gemechaniseerd nationaal 
distributiecentrum (NDC) voor Jumbo in Nieuwegein is gestart. 
In aanwezigheid van burgemeester en wethouders, 
bouwpartners, medewerkers, omwonenden en andere 
betrokkenen sloeg Kitty van Eerd, echtgenote van Karel van 
Eerd symbolisch de eerste paal. Het toekomstige 
distributiecentrum verschijnt op een terrein ter grootte van 
ruim 200.000 m2 op bedrijventerrein De Liesbosch. In nauwe 
samenwerking met de gemeente Nieuwegein is het benodigde 
vergunningentraject voortvarend doorlopen. Het NDC zal naar 
verwachting eind 2020 zijn deuren openen.
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Besturingsmodel winkels
Jumbo wil een efficiënt en toekomstbestendig bestuurd bedrijf blijven dat voortdurend inspeelt op de wensen en behoeften van de 
klant. In 2018 is Jumbo gestart met een onderzoek naar de effectiviteit van het huidige besturingsmodel, waarbij ze vooral de 
ervaringen en feedback van de winkels zelf meeneemt. Dit onderzoek levert nieuwe kennis en inzichten opleveren die helpen om 
per winkel een optimaal besturingsmodel te kunnen bepalen.

Future It Transformation (FIT)
Ontwikkelingen rondom digitale technologie zijn van grote invloed op Jumbo. Bijna iedere innovatie heeft tegenwoordig een IT 
component. De komende jaren neemt dit alleen nog maar toe. Daarom is Jumbo gestart met een programma, Future IT 
Transformation (FIT). Met FIT voert Jumbo een efficiëntere werkwijze in, met nieuwe rollen en een veel nauwere samenwerking 
tussen IT en de portefeuilles. Dit vergroot de wendbaarheid en brengt initiatieven op het kruisvlak tussen business en IT sneller tot 
een succesvol resultaat.

Arbeidsvoorwaarden Jumbo Logistiek
In 2017 heeft Jumbo een Arbeidsvoorwaarden Regeling (AVR) afgesloten met de Centrale Ondernemingsraad ten behoeve van haar 
logistieke medewerkers. In 2018 kregen alle medewerkers de mogelijkheid om voor deze regeling te kiezen. Ruim 80% van de 
medewerkers heeft dit inmiddels gedaan. De medewerkers zijn tevreden over deze AVR Jumbo Logistiek. De AVR is een goede keuze 
voor alle medewerkers die moderne arbeidsvoorwaarden, zekerheid en vaste loonsverhogingen willen. Eind 2018 had 2,77% een 
keuze gemaakt voor de vorige, ‘bevroren’ cao; het resterende deel van de medewerkers had nog geen keuze gemaakt.

In het voorjaar van 2018 werden Jumbo en uitzendbureau Otto Workforce gedagvaard door de vakbonden FNV en CNV. Volgens hen 
was de vorige cao niet rechtsgeldig geëindigd. Ook eisten ze een schadevergoeding vanwege de staking in 2017. De rechtszaak vond 
eind 2018 plaats. In januari 2019 deed de rechter uitspraak. Deze gaf expliciet aan dat het niet aannemelijk is dat Jumbo de staking 
had gebroken en oordeelde tevens dat Jumbo niet onrechtmatig had gehandeld. Ten aanzien van het al dan niet beëindigd zijn van 
de cao per 1 april 2017 oordeelde de rechter dat deze niet tijdig en derhalve niet rechtsgeldig door Jumbo was opgezegd. In reactie 
hierop heeft Jumbo de cao alsnog officieel opgezegd per 1 april 2019.

Geautomatiseerd distributiecentrum  
In het najaar van 2018 heeft Jumbo het startschot gegeven voor de bouw van een gemechaniseerd nationaal distributiecentrum 
(NDC) in Nieuwegein. Met dit NDC speelt Jumbo in op groeiambities, klantbehoeften en marktontwikkelingen. Naar verwachting is 
het nieuwe NDC eind 2020 volledig operationeel.

De locatie Nieuwegein is gekozen op basis van een uitvoerig onderzoek waarin Jumbo de mogelijkheden van mechanisatie ten 
behoeve van haar logistieke netwerk in kaart heeft gebracht. De centrale ligging van Nieuwegein en toekomstige 
uitbreidingsmogelijkheden op bedrijventerrein De Liesbosch wogen zwaar mee in het besluit. De centrale ligging zorgt ervoor dat 
de afstanden naar de winkels en de regionale distributiecentra relatief kleiner zullen zijn dan momenteel het geval is. 
Vanzelfsprekend draagt dit bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Jumbo wil voor de nieuwbouw in Nieuwegein de hoogste 
BREEAM-certificering realiseren. Om voor dit duurzaamheidskeurmerk in aanmerking te komen, maakt Jumbo zoveel mogelijk 
gebruik van duurzame en energiebesparende bouwmaterialen en verlichting. Daarnaast wordt de nieuwbouw voorzien van 
zonnepanelen en een installatie die zoveel warmte levert, dat er geen traditionele verwarming nodig is.
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Een duurzame 
boodschap
Jumbo werkt vanuit verschillende invalshoeken aan de 
verduurzaming van haar assortiment en bedrijfsvoering en 
volgt de marktontwikkelingen op de voet. Zo kan het 
bedrijf goed inspelen op maatschappelijke 
ontwikkelingen. Binnen de speerpunten uit de 
meerjarenstrategie werkt Jumbo aan vijf actuele 
duurzaamheidsthema’s, waar klanten, medewerkers en 
andere betrokken stakeholders waarde aan hechten:
•  Producten met respect voor mens, dier en milieu
•  Gezonder eten en leven
•  Verminderen milieu-impact
•  Leuke werkgever
•  Ondernemen in de samenleving
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Producten met respect voor mens, dier en milieu

Dierenwelzijn
Op het gebied van dierenwelzijn heeft Jumbo in 2018 vooruitgang geboekt met het verder verduurzamen van haar assortiment. Zo 
zijn er in 2018 wederom stappen gezet in het verder verduurzamen van de Jumbo Nieuwe Standaard Kip, onder meer door ‘early 
feeding’ toe te passen. Dat komt erop neer dat alle kuikens direct water en voer krijgen zodra ze uit het ei kruipen. Voorheen was 
dat de eerste 24 tot 48 uur niet het geval, omdat ze moesten wachten totdat de rest van de kuikens was uitgekomen.  Directe 
toegang tot water en voer heeft een positief effect op het welzijn van de kuikens. Jumbo is de eerste supermarktketen die volledig is 
overgaan op deze methode. Met de Nieuwe Standaard Kip loopt Jumbo al geruime tijd voorop in het verduurzamen van het 
kipschap.

Jumbo greep in 2018 de landelijke Beter Leven Week van de Dierenbescherming aan om opnieuw een aantal van haar producten 
van het Beter Leven keurmerk te voorzien. Een groot deel van de huismerksnacks heeft nu ook het keurmerk, waaronder de 
kroketten, bitterballen en saté, alsmede een deel van het assortiment kipsticks, kipnuggets, hamburgers en frikandellen. Ook het 
huismerkassortiment eieren is in 2018 volledig overgegaan op het Beter Leven keurmerk. Deze verdere uitbreiding van producten 
met Beter Leven keurmerk sluit naadloos aan bij de ambitie van Jumbo om voorloper te zijn op het gebied van dierenwelzijn.

Milieu

Op weg naar PlanetProof
In 2016 maakte Jumbo afspraken met Greenpeace over de verduurzaming van het aanbod AGF (aardappelen, groente en fruit) 
volgens de richtlijnen van PlanetProof. Hiermee bond Jumbo onder meer de strijd aan tegen de bijensterfte. Het streven was om 
eind 2018 80% van de Nederlandse AGF PlanetProof gecertifieerd  te hebben. Door de hete zomer was de productie van sommige 
producten echter niet hoog genoeg. Ook werd vertraging opgelopen bij de certificering van hardfruit, waardoor een percentage van 
ruim 60% is behaald. De ambitie van Jumbo blijft om eind 2019 100% van de Nederlandse AGF PlanetProof gecertificeerd te hebben.

Jumbo was ook in 2018 partner in Beedeals, een samenwerkingsverband dat een verbeterde leefomgeving voor bijen nastreeft. Het 
aantal telers dat deelneemt aan Beedeals is wederom toegenomen, onder meer door de toetreding van de aardappeltelers die de 
Jumbo tafelaardappelen leveren. Met deze leveranciers en telers worden in het kader van Beedeals afspraken gemaakt om bij-
vriendelijke maatregelen in de bedrijfsvoering toe te passen.

Verdere verduurzaming zuivel
In 2017 maakte Jumbo afspraken met Milieudefensie om in 2022 alleen nog maar duurzamere melkproducten in de schappen te 
zetten. Om de voorloperspositie te verstevigen heeft Jumbo in 2018 voorbereidingen getroffen om zowel het Beter Leven keurmerk 
(BLK) als PlanetProof te voeren voor zuivel onder het Jumbo Huismerk. Beide keurmerken leggen diverse accenten op criteria t.a.v. 
dierenwelzijn, biodiversiteit, milieu en klimaat. Met deze keurmerken zet Jumbo in op een ruim, gevarieerd én betaalbaar aanbod 
dagverse zuivel.

Biologisch
Het assortiment biologische huismerkproducten is in de loop van 2018 verder uitgebreid met groenteconserven, vleesvervangers en 
soep in zak. Het aantal biologische producten onder het Jumbo Huismerk is in 2018 gegroeid tot 277 stuks. De nieuwe biologische 
rookworst trok in 2018 veel aandacht.

Soja en palmolie
De inspanningen die Jumbo verricht om het bewustzijn bij haar leveranciers over duurzame soja aan te scherpen, werpt vruchten 
af. Het streven blijft om in de gehele keten zoveel mogelijk RTRS-gecertificeerde soja te gebruiken. RTRS staat voor Round Table 
Responsible Soy, een certificeringschema voor de verantwoorde teelt van soja. Met RTRS Area Mass Balance krijgt Jumbo beter 
inzicht in de herkomst van de soja en is het effect van de sojateelt op het regenwoud beter in te schatten. Ook streeft Jumbo samen 
met haar leveranciers naar het gebruik van 100% gecertificeerde, duurzame palmolie. In 2017 was dit het geval bij 88% van de 
palmolie die de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie verwerkte. Bij huismerkproducten gold dit voor 99%.

MSC en ASC
Maar liefst 96% van de vis van het Jumbo Huismerk, zowel vers als diepvries, heeft het MSC- of ASC-keurmerk. Ook andere 
producten met vis van Jumbo, zoals gemaksmaaltijden en diervoeding, zijn nagenoeg allemaal MSC- of ASC-gecertificeerd.
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Gezonder eten en leven
Jumbo heeft – naast veel nieuwe, gezondere huismerkproducten – van een groot aantal bestaande producten het gehalte suiker, 
zout en/of vet verder omlaag gebracht. Dit was onder meer het geval bij het hele assortiment ontbijtgranen, frisdranken, gekruide 
aardappelen, brood, kaas en zuivel. Daarnaast heeft Jumbo gedurende 2018 de hoeveelheid zout in haar verse vleesproducten 
aanzienlijk verlaagd. Honderden populaire producten - van hamburgers, speklapjes en satéspiesjes tot braadworst, gehakt en 
slavinken - zijn onder de loep genomen. Het totale verse vleesassortiment bevat nu gemiddeld 20% minder zout. Dit komt neer op 
zo’n 27.000 kilo minder zout per jaar. Bovendien zijn waar mogelijk allergenen uit producten gehaald en is het aantal e-nummers
verminderd. Deze verbeteringen passen geheel in de doelstelling van Jumbo om steeds nieuwe kwaliteitsslagen te maken op het 
vlak van lekker en gezond eten.

Kidsmarketing
In 2018 is branchebreed gewerkt aan richtlijnen voor het tegengaan van zogenoemde branded characters op producten. Eind 2017 
was Jumbo hier zelf al mee gestopt bij ongezonde producten. Jumbo legt nu een veel sterkere focus op lekkere en gezonde 
kidsproducten en hanteert daarvoor in de assortimentsontwikkeling strenge criteria. De co-branding met de figuren Woezel & Pip 
in deze categorie producten slaat aan. Onder dit submerk zijn in 2018 tien nieuwe producten in het schap verschenen, waaronder 
watermeloensticks, volkoren vermicelli, appelpartjes, worteltjes en biologische meergranen pap.

Verminderen milieu-impact

Terugdringen voedselverspilling
Jumbo wil haar impact op het milieu verminderen, onder meer door voedselverspilling in de organisatie verder terug te dringen. 
Producten die niet meer geschikt zijn om te verkopen, zijn vaak nog wel te benutten voor consumptie. Daarom doneren ruim 300 
Jumbo winkels aan inmiddels 168 lokale voedselbanken in Nederland. Het streven van Jumbo is om álle winkels te laten doneren. 
Om dat doel te bereiken, werkt Jumbo intensief samen met de koepelorganisatie Vereniging Voedselbanken Nederland. De 
distributiecentra (DC’s) van Jumbo werken ook nauw samen met dit orgaan.

Ook op andere fronten draagt Jumbo bij aan het terugdringen van voedselverspilling. Zo heeft Jumbo voorbereidingen getroffen 
om mee te werken aan een pilot van de organisatie Too Good To Go die met behulp van een app overtollige producten verzamelt in 
een zogenoemde Magic Box. Deelnemers aan Too Good To Go kunnen via de app voor een lage prijs een Magic Box bemachtigen en 
werken zo mee in de strijd tegen voedselverspilling. Ook is Jumbo betrokken bij een pilot van Wasteless, een internationale start-up 
die een machine-learning oplossing met real-time tracking van supermarktvoorraden toepast, op basis waarvan klanten 
dynamische prijzen krijgen aangeboden, afhankelijk van houdbaarheidsdata. Daarnaast is Jumbo aangesloten bij het Initiatief 
Monitor Voedselverspilling van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). EU-lidstaten worden geacht de omvang van 
voedselverspilling op nationaal niveau te monitoren. Het CBL heeft hierin voor Nederland het voortouw genomen en brengt in 
samenwerking met haar leden de situatie in kaart. Jumbo heeft ook klanten gestimuleerd om minder te verspillen. Dit deed zij 
onder meer met tips en inspiratie in haar magazine, op het etiket en met behulp van diverse tools.

Verpakkingsmateriaal
Bij het verpakken en transporteren van producten wil Jumbo de impact op het milieu zo veel mogelijk beperken. Jumbo zoekt 
continu naar manieren om de hoeveelheid verpakkingen te verminderen of kiest voor duurzame alternatieven, zoals lasertechniek 
om etiketinformatie rechtstreeks op het product weer te geven. Andere zichtbare stappen die Jumbo heeft gezet bij het 
terugdringen van verpakkingen zijn het weglaten van het koordje van de broodzakjes en de plastic zakjes om de 
winkelwagenmuntjes. Biologische zuivel van het Jumbo Huismerk heeft nu een zogeheten biobased verpakking. Daarnaast heeft 
Jumbo in de zomer van 2018 als eerste landelijke supermarktketen een natuurlijk etiket ingevoerd bij enkele biologische producten, 
zoals gember, flespompoen en courgette. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een speciale lasertechniek, die het mogelijk maakt de 
aanduiding ‘biologisch product’ te tonen zonder gebruik te maken van verpakkingsmateriaal.

Jumbo introduceert natuurlijk etiket 
op biologische groenten
Jumbo boekte opnieuw flink vooruitgang in de verduurzaming 
van het aanbod Nederlandse aardappelen, groente en fruit 
(AGF) en met haar inspanningen op het gebied van gezond en 
lekker eten. Zo voert Jumbo als eerste landelijke 
supermarktketen met behulp van lasertechniek deze zomer bij 
enkele biologische producten een natuurlijk etiket in waardoor 
verpakkingsmateriaal overbodig wordt.
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Afvalscheiding
Jumbo houdt haar afvalbeleid voortdurend tegen het licht om te kunnen beoordelen op welke punten verdere verbetering kan 
plaatsvinden. Naast het scheiden van folie levert Jumbo extra inspanningen om papier en karton te hergebruiken. In 2018 zijn 
verschillende kartonpersen in gebruik genomen, die dit afval tot één grote baal kunnen persen waarin zo min mogelijk lucht 
achterblijft. Dit leidt vanzelfsprekend tot minder uitstoot van CO2 tijdens het vervoer. Ook vormt de circulaire economie – van afval 
naar grondstof – een belangrijk speerpunt van het afvalbeleid. Een voorbeeld is de pilot die Jumbo heeft met Peelpioneers, waarin 
sinaasappelschillen worden opgehaald bij 140 Jumbo winkels en verwerkt tot etherische olie en citruspulp.
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Leuke werkgever

Vitaliteit
Het bieden van een prettige werkomgeving betekent ook zorgdragen voor gezonde medewerkers. Jumbo is in 2018 doorgegaan met 
het bieden van gratis fruit en gezondheid check-ups aan medewerkers. Bij vrijwillige controles krijgen medewerkers inzicht in hun 
conditie, gezondheid en vitaliteit. Daarnaast biedt Jumbo programma’s voor sport & beweging en stoppen met roken aan. Speciaal 
voor medewerkers in de supply chain zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd om de stoppen met roken programma’s onder 
de aandacht te brengen.

Veiligheid     
Om prettig te werken, heb je een veilige omgeving en goed materieel nodig. Daarom investeert Jumbo continu in nieuwe, moderne 
middelen. Maar ook in onderhoud en verbetering van haar gebouwen en installaties. Denk aan nieuwe reachtrucks, veilige 
stellingen, goede ledverlichting en bestrating. Of aan moderne scanners, voicesets en optimale emballage- en afvalsystemen. Met 
deze investeringen is elk jaar een bedrag van tientallen miljoenen gemoeid.

In 2018 was aandacht voor veiligheid een speerpunt op de distributiecentra en in de winkels. Voor de distributiecentra is deze 
aanpak niet zozeer op naleving van de regels gericht, maar op het positief stimuleren van de medewerkers door hun teamleiders. 
Met deze werkwijze is in 2017 succesvol ervaring opgedaan tijdens enkele pilots.  Onder de noemer ‘Samen veiliger’ staat veiligheid 
structureel op de agenda van het management en wordt er op een aansprekende manier concreet en positief aandacht voor 
gevraagd. Zo wordt veiligheid een verantwoordelijkheid van iedereen. Deze aanpak heeft onder meer geresulteerd in de 
aanwezigheid van een veiligheidsdashboard op alle distributiecentra, met daarop een overzicht met cijfers en informatie rondom 
de veiligheid op de locatie. De gegevens worden regelmatig geactualiseerd, zodat zichtbaar is dat een gezamenlijke inspanning ook 
écht zorgt voor een veiligere werkplek.

Het distributiecentrum van Jumbo in Elst ontving in november 2018 de tweede prijs in de categorie ‘groot’ van de verkiezing 
Veiligste Magazijn van Nederland. De jury kwam tot haar oordeel op basis van het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, het 
aanbod technische voorzieningen, het werkklimaat en het veiligheidsbeleid.

Veiligheid in de winkels is ook een belangrijk aandachtspunt. Elke Jumbo winkel beschikt over minimaal een veiligheidscoach. De 
functie van veiligheidscoach is erg belangrijk. Deze medewerkers zijn speciaal getraind op het gebied van veiligheid en zijn in het 
bezit van een BHV-diploma.

Ondernemen in de samenleving

Inzicht in de ketens
Jumbo ziet er continu op toe dat de producten die zij verkoopt met aandacht voor mens, dier en milieu zijn geproduceerd. Per 
productgroep wordt geanalyseerd wat de risico’s zijn in de keten op thema’s zoals mensenrechten, biodiversiteit, milieu-impact en 
dierenwelzijn. Door de productieketens en de herkomst goed in kaart te brengen, beoordeelt Jumbo hoe zij deze risico’s kan 
beheersen. Hierbij werkt Jumbo waar mogelijk nauw samen met stakeholders, externe experts en erkende controle-instituten. Zo 
nodig stelt zij in samenwerking met partners een passende controlemethodiek op. Als producten claims of specifieke 
producteigenschappen opeisen, vindt controle vooraf plaats. Zo wil Jumbo garanderen dat deze producten de beloftes ook 
daadwerkelijk kunnen waarmaken.

De arbeids- en leefomstandigheden van mensen die werkzaam zijn in de voedselketen verdienen volgens Jumbo speciale aandacht. 
Op verschillende manieren spant Jumbo zich in om deze te verbeteren.

Mensenrechten
Jumbo is in 2018 gestart met de ontwikkeling van een mensenrechtenbeleid. De kaders van dit beleid zijn gebaseerd op de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (VN) en de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de Guiding Principles for Business and 
Human Rights, de Women’s Empowerment Principles en Global Compact van de VN. In de praktijk vertaalt zich dat in een 
nadrukkelijk streven een eerlijke partner te zijn, die een realistische prijs betaalt aan leveranciers, lokale gemeenschappen 
ondersteunt en zorgdraagt voor goede arbeidsomstandigheden voor iedereen die in het bedrijf of in de toeleveringsketen werkt. 
Tegelijkertijd erkent Jumbo dat de ontwikkelingen omtrent mensenrechten een complexe aangelegenheid zijn en dat op dit terrein 
ook vanuit bedrijfsperspectief nog veel werk te verrichten is. Jumbo heeft hiervoor een multidisciplinair kernteam ingericht dat 
onder meer zorgt voor de juiste uitvoering van het beleid, de voortgang monitort en het onderwerp regelmatig op de agenda 
plaatst van directie en Raad van Bestuur. Ook vindt regelmatig een transparante dialoog plaats met uiteenlopende stakeholders, 
zoals Fairfood, Oxfam Novib en Hivos.
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Arbeidsomstandigheden
Jumbo volgt de stringente richtlijnen van de International Labour Organisation (ILO) en hanteert op dit terrein een strikt 
certificeringsbeleid. Dit betekent onder meer dat geen sprake mag zijn van gedwongen arbeid, kinderarbeid of enige andere vorm 
van exploitatie. Wanneer producten uit landen met een hoog risico worden afgenomen, dan dienen de desbetreffende leveranciers 
een objectief bewijs van een erkende instantie aan Jumbo te overleggen. Teneinde de belangrijkste risico’s voor bepaalde 
werknemers te identificeren en deze aan te pakken, heeft Jumbo verschillende voedselketens nauwgezet in kaart gebracht. 
Voorbeelden hiervan zijn de ketens hazelnoten, cashewnoten en sinaasappelconcentraat. Jumbo realiseert zich dat er nog stappen 
in de juiste richting zijn te zetten. Daarom breidt ze het aantal ketens voor nader onderzoek verder uit en werkt ze samen met 
verschillende partijen bij het aanpakken van geconstateerde risico’s.

Convenant voedingsmiddelen
Jumbo neemt deel aan het in 2018 ondertekende Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)-convenant 
voedingsmiddelen, waarin marktspelers, de Rijksoverheid, maatschappelijke organisaties en andere convenantpartijen 
samenwerken op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland. De problematiek is divers en verschilt 
vaak per locatie; inzicht in de voedselketen tot op het niveau van de grondstoffen is daardoor een complexe aangelegenheid. Jumbo 
erkent dat hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt om problemen en uitdagingen aan te pakken. Samenwerking is 
essentieel, omdat deze vraagstukken veel verschillende partijen raken, zoals autoriteiten, lokale overheden, NGO’s, leveranciers en 
retailers.
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In dialoog met 
stakeholders
Voor Jumbo als bedrijf dat midden in de samenleving staat, zijn maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) en maatschappelijke betrokkenheid van groot 
belang. Jumbo wil er niet alleen elke dag zijn voor haar klanten, ook wil het bedrijf een 
positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Daarom is het onderhouden van optimale 
relaties met alle stakeholders van grote waarde. Door goed te luisteren naar wat er speelt in 
haar naaste omgeving kan Jumbo veel leren. Gedeelde inzichten en kennis stellen Jumbo 
bovendien in staat om beter in te spelen op verschillende ontwikkelingen in de 
maatschappij.

In 2018 heeft Jumbo zich ingespannen om de samenwerking met stakeholders verder te ontwikkelen en te professionaliseren, 
omdat zij ervan overtuigd is dat dit een sleutel tot succesvol ondernemen is. Daarom besteedt het bedrijf veel tijd aan gesprekken 
met klanten, medewerkers, leveranciers, maatschappelijke organisaties, de Raad van Kinderen en overige stakeholders.
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Materialiteitsmatrix
Jumbo heeft in 2018 een uitgebreid stakeholdersonderzoek uitgevoerd. Met de resultaten van deze zogeheten materialiteitsanalyse 
kan Jumbo beter bepalen hoe zij haar maatschappelijke relevantie kan versterken. Hiervoor zijn onder meer de belangen en visies 
van de stakeholders meegenomen. De analyse is uitgevoerd bij de voor Jumbo belangrijkste stakeholdergroepen: klanten, 
medewerkers, filiaalmanagers, ondernemers, leveranciers, overheid, opiniemakers en maatschappelijke organisaties.

De in aanmerking komende onderwerpen zijn afkomstig uit een groot aantal richtlijnen, zoals de Sustainable Development Goals, 
Global Reporting Initiative, International Integrated Reporting Framework, United Nations Guiding Principles, 
Transparantiebenchmark en daarnaast de Jumbo meerjarenstrategie. Dit leverde een lange lijst op die na intern directieoverleg is 
teruggebracht tot een korter maar nog steeds divers overzicht van thema’s. Uiteindelijk is dat voorgelegd aan de 
stakeholdergroepen.

De materialiteitsanalyse heeft geleid tot een reeks onderwerpen die volgens de stakeholders relevant zijn voor Jumbo en waar 
Jumbo een maatschappelijke impact kan hebben. Ook zijn de prestaties op deze thema’s en verwachtingen van de stakeholders
meegenomen in het onderzoek.

Resultaten
De volgende onderwerpen zijn door de stakeholders benoemd als hoog materiële thema’s: verminderen van voedselverspilling, 
verminderen van verpakkingen en afval, betaalbare gezonde producten, eerlijke keten, lokale betrokkenheid, duurzame keten, 
gezonde levensstijl, laagste prijs, goede arbeidsvoorwaarden en aandacht voor dierenwelzijn.

Jumbo is in 2017 begonnen met het combineren van het corporate jaarverslag en het maatschappelijk jaarverslag. Als volgende stap 
op weg naar geïntegreerde verslaglegging is in dit jaarverslag de materialiteitsmatrix opgenomen. In 2019 toetst Jumbo de 
materiële thema’s aan haar meerjarenstrategie. Inzichten uit de materialiteitsanalyse kunnen worden gebruikt om de huidige 
meerjarenstrategie te toetsen en eventueel te herijken, risico’s te identificeren en om de gewenste (sturings-)indicatoren vast te 
stellen. De mogelijkheid om te sturen op de prestaties van Jumbo binnen deze thema’s en hierover verantwoording af te leggen in 
een geïntegreerd verslag is een belangrijke voorwaarde voor lange-termijn waardecreatie.
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Stakeholders van Jumbo

In contact met klanten
Jumbo is óm de klant heen gebouwd. Het onderhouden van nauwe contacten met de klant is essentieel om te kunnen 
meebewegen met veranderende wensen en behoeften. Zo blijft Jumbo op de hoogte van wat er speelt bij haar klanten. 
Klantcontacten vinden plaats in de winkels, via het Jumbo Service Centrum en via sociale media. Ook houdt Jumbo verschillende 
onderzoeken, zoals het jaarlijkse Klanttevredenheidsonderzoek. Uit het onderzoek van 2018 kwam onder meer naar voren dat de 
klantwaardering voor Jumbo op alle ondervraagde aspecten is gestegen.

Ondernemersorganisatie
Jumbo is de grootste franchiseformule van Nederland in de sector foodretail. De onderneming werkt intensief samen met haar 
zelfstandige ondernemers en voert regelmatig overleg met de Ondernemersvereniging Jumbo. Bij dit orgaan zijn alle zelfstandige 
Jumbo ondernemers aangesloten. Jumbo heeft via het franchise conditiestelsel financiële afspraken gemaakt met haar 
franchisenemers.
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Medewerkers maken Jumbo
De medewerkers van Jumbo zijn cruciaal voor het op excellente wijze uitvoeren van de formule. Om die reden hecht Jumbo erg veel 
waarde aan hun mening. In 2018 heeft Jumbo gewerkt aan de verbeterpunten die voortkwamen uit een onderzoek naar de 
tevredenheid op het werk onder alle medewerkers in de winkels, de distributiecentra en op het hoofdkantoor. Deze verbeterpunten 
hadden betrekking op ethiek en integriteit, waardering van hulpkrachten, werkdruk, veiligheid en service vanuit het hoofdkantoor. 
Naast het oppakken van deze verbeterpunten ging Jumbo in 2018 verder met de projecten ‘Samen op de winkelvloer’ en ‘Samen op 
de DC-vloer’. Deze projecten hebben tot doel de samenwerking binnen de organisatie te bevorderen en het bewustzijn te vergroten 
van het effect dat organisatorische beslissingen kunnen hebben op het dagelijkse werk. 

Jumbo hecht veel waarde aan een sterke en professionele vertegenwoordiging van haar medewerkers. Elk bedrijfsonderdeel van 
Jumbo heeft een eigen ondernemingsraad (OR), het hoofdkantoor, de filialen, Supply Chain en La Place. Naast de vier 
ondernemingsraden is er ook een Centrale Ondernemingsraad, de COR, met leden vanuit de verschillende OR’s.

Samenwerking met leveranciers
Jumbo werkt intensief samen met haar leveranciers en streeft hierbij naar een strategisch partnerschap voor de langere termijn. 
Hoewel Jumbo niet rechtstreeks zakendoet met agrarische toeleveranciers, zoals telers of veehouders, is zij zich bewust van haar rol 
in de keten en neemt zij ook op dit vlak haar verantwoordelijkheid.

Jumbo is in 2018 doorgegaan met het aanbieden van een zogeheten Supplier Finance kredietfaciliteit. Deze faciliteit is bedoeld om 
leveranciers eerder te laten beschikken over de liquiditeit die zit opgesloten in openstaande vorderingen. In 2018 heeft Jumbo ook 
haar deelname aan het niet-commerciële initiatief Betaalme.nu verder uitgebreid. Dit project, een initiatief van het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat, voorziet in kortere betalingstermijnen voor het MKB. Beide initiatieven hebben een positief effect 
op het werkkapitaal van leveranciers. Doordat zij minder vaak een beroep hoeven te doen op externe financiering, worden hun 
financiële lasten beperkt en ontstaat er ruimte voor verdere groei.

Overheid en politiek
Jumbo heeft regelmatig contact met vertegenwoordigers van overheid en politiek. Het streven is om deze partijen zo goed mogelijk 
te informeren over de bedrijfsvoering en de keuzes die daarin worden gemaakt. Zo voerde Jumbo in 2018 overleg met verschillende 
ministeries, zoals het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast had Jumbo 
regelmatig contact met de provincie Noord-Brabant en verschillende gemeentes. Meerdere Jumbo winkels in verschillende 
plaatsen spraken ook met lokale autoriteiten in het kader van hun Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) aanpak. Ook heeft Jumbo 
diverse Kamerleden op bezoek gehad in haar winkels. Tijdens deze werkbezoeken kon Jumbo haar visie delen op maatschappelijke 
onderwerpen zoals gezondheid, voedselverspilling en alcohol en tabak.

Maatschappelijke organisaties
Verschillende onderwerpen stonden in 2018 nadrukkelijk in de maatschappelijke schijnwerpers. Belangrijke thema’s voor Jumbo 
waren onder andere dierenwelzijn, duurzame keten, ketentransparantie en traceerbaarheid, arbeidsomstandigheden en lonen in 
productieketens (eerlijke keten), voedselvertrouwen, voedselverspilling, afval, herkomst en etikettering van ingrediënten, claims, 
gezonde productsamenstelling en verduurzaming van verpakkingsmaterialen.

Deze thema’s hadden hun weerslag in de prioriteiten die Jumbo gaf aan de interactie met haar stakeholders. Jumbo onderhoudt 
regelmatig contact met organisaties zoals Wakker Dier, het Wereld Natuur Fonds, de Dierenbescherming, het Voedingscentrum, 
Milieudefensie, Missing Chapter Foundation, Oxfam Novib, Foodwatch, Max Havelaar, UTZ Certified, Rainforest Alliance, 
Solidaridad, RSPO, RTRS, het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, WeCycle, Fairfood International, Greenpeace, World Animal 
Protection, Natuur en Milieu, MSC, ASC, ZLTO, Eyes on Animals, Urgenda, Fair Food, Hivos, Nationaal Actieplan Groente en Fruit en 
de Consumentenbond. Deze contacten richten zich op het afstemmen van ambities voor de langere termijn.

Raad van Kinderen
Jumbo heeft al sinds 2011 als eerste supermarktketen een Raad van Kinderen, onder leiding van prinses Laurentien van Oranje. De 
Raad van Kinderen is een initiatief van de Missing Chapter Foundation.

Jumbo is continu bezig met de toekomst en kijkt hoe zij duurzaam kan innoveren. De samenwerking met de Raad van Kinderen is 
hierbij heel waardevol. Het gaat ook om hún toekomst. Jumbo heeft voor de Raad van Kinderen al drie jaar op rij een structurele 
samenwerking met basisschool ‘t Ven uit Veghel, waarvan groep 8 de Raad van Kinderen vormt. Elk jaar buigen zij zich over een 
vraagstuk. Zij presenteren hun onbevangen en creatieve ideeën aan de directie van Jumbo. Ook is de Raad van Kinderen meerdere 
keren per jaar aanwezig om deel te nemen aan vergaderingen en hun kijk op de wereld om hen heen te geven. 

Zo hebben ze advies uitgebracht op het gebied van medewerkers, assortiment, omgeving en winkelpanden. Een van de 
uitwerkingen hiervan was de introductie van de Toekomststoel. Jumbo won in 2018 de Buzz Award, een prijs voor de meest 
zichtbare samenwerking met de Raad van Kinderen. 
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Publiek Private Samenwerkingen
Jumbo is actief in diverse samenwerkingsverbanden en Publiek Private Samenwerkingen (PPS). Onderstaand is een overzicht 
weergegeven.

Naam Toelichting

Centraal Bureau 
Levensmiddelenhandel (CBL)

Jumbo is lid van het CBL, de branchevereniging van de supermarkten. Er is een brede 
afvaardiging van Jumbo medewerkers betrokken bij verschillende onderwerpen en 
overleggen zowel op het gebied van assortiment als dat van medewerkers, 
distributiecentra en winkels. Centraal hierbij stonden de onderwerpen 
duurzaamheid, gezondheid, voedselveiligheid, alcohol- en tabaknaleving, opleidingen, 
veiligheid, energiebesparing, communicatie en arbeidsvoorwaarden.

Data2Move Community Het Data2Move initiatief bestaat uit een onderzoeksgemeenschap die zich toelegt op 
het benutten van de Internet of Things en Big Data bij toepassingen voor logistiek en 
supply chain management. Hierin wordt ook samengewerkt met bedrijven, 
waaronder Jumbo. Data2Move spitst zich toe op vier projecten waarin datagebruik de 
rode draad vormt, namelijk logistieke oplossingen voor de zogenoemde last mile, 
voorraadbeheer, het doorgronden van wensen en behoeften van de consument en 
samenwerkende supply netwerken.

evofenedex Jumbo participeert actief in de vereniging evofenedex. Zo heeft Jumbo zitting in het 
Algemeen Bestuur, is voorzitter van de Regioraad Zuid-Oost, lid van de Raad voor 
Eigen Vervoer en lid van de Raad voor Logistieke Kennis. De Raden adviseren 
evofenedex over logistieke vraagstukken van strategisch en tactische aard. 
Speerpunten zijn: bereikbaarheid, duurzaamheid, handelsfacilitatie, arbeidsmarkt 
(opleiding en loopbaan) en innovatie.

Green Protein Alliance (GPA) In dit samenwerkingsverband heeft Jumbo, sinds 2017, de handen ineengeslagen met 
andere aanbieders en producenten van plantaardige eiwitten. Gezamenlijk werken 
deze partijen aan de zogenoemde eiwittransitie, die streeft naar een verschuiving van 
dierlijk naar een meer plantaardig voedselpatroon.

Krajicek Foundation – 
Koningsontbijt

De Krajicek Foundation organiseert elk jaar de Koningsspelen. Hieraan voorafgaand 
bood Jumbo voor de zesde keer op rij het Koningsontbijt aan. Voor het eerst heeft 
Jumbo’s Raad van Kinderen dit jaar meegedacht over de samenstelling van deze 
maaltijd. Het Koningsontbijt stemde wederom overeen met de richtlijnen van de 
Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Jumbo bood in totaal 1,2 miljoen ontbijtjes 
aan.

Logistics Community Brabant (LCB) LCB zorgt voor een duurzame vernieuwing en groei van de logistiek in Noord-Brabant. 
Hierdoor wordt de productiviteit en kwaliteit in de sector geoptimaliseerd en groeit 
de Brabantse economie en het sociale welzijn in de provincie. LCB doet dit door de 
innovatiekracht van de logistiek in Noord-Brabant te versterken. LCB levert hiervoor 
kennisontwikkeling en -toepassing en helpt in de ontwikkeling van een uitstekende 
fysieke omgeving. Jumbo is lid van de Raad van Advies en geeft zo mede input aan de 
richting en activiteiten van LCB.

Missing Chapter Foundation – Raad 
van Kinderen

De Raad van Kinderen is een initiatief van de Missing Chapter Foundation. De 
gedachte achter dit initiatief is dat kinderen een gelijkwaardige stem krijgen in de 
beslissingen die van invloed zijn op hun leven, nu en in de toekomst. Door kinderen 
zich te laten verdiepen in de wereld om hen heen, vergaart Jumbo waardevolle input 
om op een andere wijze naar dilemma’s te kijken.

Stichting Natuur & Milieu – MeNU 
van Morgen

Jumbo wil haar klanten inspireren om lekker, gezond én duurzaam te eten en helpt ze 
bij het maken van deze keuze. Met de Stichting Natuur & Milieu werkt Jumbo samen 
aan MeNU van Morgen. Dit project is erop gericht klanten te laten zien dat lekker, 
gezond en duurzaam eten niet duur of ingewikkeld hoeft te zijn. Het 
Voedingscentrum ondersteunt het MeNU van Morgen.
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Naam Toelichting

Stuurgroep Duurzaamheid en 
Klankbordgroep Cross Chain 
Control Centers (4C) – Topsector 
Logistiek

Jumbo is lid van de stuurgroep Duurzaamheid binnen de Topsector Logistiek, één van 
de actielijnen binnen de Topsector-aanpak. Deze actielijn richt zich op de strategie 
om CO2-uitstoot te reduceren. Daarnaast is Jumbo lid van de Klankbordgroep 4C. 
Deze actielijn die getrokken wordt door Topconsortium voor Kennis en Innovatie 
Dinalog richt zich met name op het faciliteren van bundeling van lading.

Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek (TNO) en Wageningen 
University (WUR) – consortium 
Personalised Nutrition and Health

Jumbo neemt actief deel aan de ontwikkeling van kennis op het gebied van 
Personalised Nutrition and Health en de uitwerking daarvan in praktische 
toepassingen voor consumenten. Het project heeft als doel consumenten persoonlijk 
te adviseren over hun voedselkeuze.

Voedingscentrum In 2018 heeft Jumbo extra aandacht gegeven aan de Schijf van Vijf van het 
Voedingscentrum. Daarnaast is kennis van het Voedingscentrum redactioneel 
toegepast in het Hallo Jumbo magazine en in de vermelding van ‘groente’ op 
productverpakkingen. Het Voedingscentrum en Jumbo hebben ook samengewerkt 
aan het verminderen van verspilling door een hulpmiddel aan te bieden voor 
consumenten thuis, namelijk de Koelkastklem. Deze ontvingen klanten gratis bij de 
aankoop van twee stuks groente of fruit.

Wageningen University (WUR) – 
PPS Houdbaarheid begrepen

Het doel van dit samenwerkingsproject is om de kwaliteit van groente en fruit in het 
winkelschap naar een hoger peil te brengen. De WUR reikt mogelijkheden aan om de 
verskwaliteit in de keten en winkels van Jumbo te verbeteren, de efficiency te 
verhogen en vermijdbare derving en/of vernietiging van producten terug te dringen. 
Deze samenwerking is eind 2018 afgerond.

Wageningen University (WUR) - 
Going bananas - Waar komt die 
banaan vandaan?

Jumbo hecht veel waarde aan ketentransparantie. Middels dit project richt Jumbo 
zich op de ontwikkeling van innovatieve technologieën die de geografische herkomst 
en productiewijze van bananen nauwkeurig kunnen bepalen aan de hand van de 
eigenschappen van het product. Bananen spelen een grote rol in de supermarkt. Dit 
voorbeeld kan uiteindelijk ook dienen voor de overige tropische fruitsoorten.

Raad van Kinderen overhandigt 
Jumbo 'Toekomststoel'
In 2018 overhandigde de Raad van Kinderen een zelf ontworpen 
‘Toekomststoel’ aan de directie van Jumbo. Aan de stoel 
hangen zeven gewetensvragen over de toekomst die de 
kinderen hebben opgesteld. Jumbo wil belangrijke 
maatschappelijke vraagstukken niet doorschuiven naar later en 
gebruikt daarom deze vragen bij het nemen van belangrijke 
beslissingen. De Toekomststoel, gemaakt van Jumbo vlaggen 
en andere gerecyclede materialen uit Veghel, krijgt een 
prominente plek bij vergaderingen. 
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La Place
Met een omzetgroei van maar liefst 21% wist La Place in 
2018 de groei van de afgelopen jaren te continueren. 
Gedurende het jaar opende de restaurantketen per saldo 
negen nieuwe vestigingen, waaronder drie in het 
buitenland. Naast locaties in de binnenstad, heeft La Place 
een groeiende belangstelling voor plekken waar ze 
reizigers kan ontvangen: langs snelwegen, op luchthavens, 
in treinstations. De kruisbestuiving tussen Jumbo en La 
Place werpt steeds meer vruchten af, zoals in 2018 onder 
meer te merken was in de nieuw geopende vestigingen van 
Jumbo Foodmarkt en Jumbo City. Kenmerkende invloeden 
van het La Place format doen ook steeds meer hun intrede 
in de reguliere Jumbo winkels. La Place wil zich komende 
tijd nadrukkelijker gaan onderscheiden met de belofte 
‘Good food fast’.
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In 2018 is het aantal La Place vestigingen uitgekomen op een totaal van 101. Er kwamen dertien nieuwe vestigingen bij. Vier 
vestigingen sloten in 2018 hun deuren. De buitenlandse expansie van La Place is in 2018 onverminderd voortgezet, met nieuwe 
restaurants in Madrid, Parijs en Zürich, waardoor het aantal vestigingen buiten de landsgrenzen is gegroeid tot 14. De omzet is in 
2018 met ruim 21% gestegen naar circa € 150 miljoen. La Place telde eind 2018 2.992 medewerkers. 

Strategische uitgangspunten
La Place nam in 2018 verschillende onderdelen van haar strategische uitgangspunten onder de loep, met als doel het 
bewerkstelligen van verdere groei in de komende jaren. Zo zijn stappen gezet om de interne processen en systemen verder te 
optimaliseren en zo mogelijk te vereenvoudigen. Ook is een start gemaakt met het stimuleren van passie, ondernemerschap en 
eigenaarschap op de restaurantvloer. Met de campagne ‘Jij maakt La Place’ voor bestaande én nieuwe medewerkers zet de 
restaurantketen in op het boeien, binden en behouden van haar mensen. Verder wil La Place de product- en conceptinnovatie 
versnellen, zodat ze nog sterker een onderscheidend aanbod in de markt voor foodservice kan voeren. Hiervoor worden speciale 
trainingen voor medewerkers ontwikkeld. 

La Place Opleidingshuis
Voor het verwezenlijken van haar groeiambities, is La Place gebaat bij een constante aanwas van deskundige en gemotiveerde 
medewerkers. Daarom besteedt de foodserviceformule veel aandacht aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Dit wordt 
aangestuurd door het La Place Opleidingshuis, een erkend leerbedrijf dat is opgezet in samenwerking met NCVB 
Bedrijfsopleidingen. In 2018 hebben 277 medewerkers een programma voor werkend leren op mbo-niveau doorlopen in het La Place 
Opleidingshuis. Deze eenjarige opleiding combineert kennisverwerving met praktijkervaring en leidt tot een volwaardig mbo-
diploma. De deelnemers kunnen de theorie direct in de praktijk toepassen. La Place biedt ook doorstroommogelijkheden via het 
eigen Management Traineeship programma.

Samenwerking met De Efteling
La Place ging in 2018 een strategische samenwerking aan met De Efteling. Het startsein hiertoe werd gegeven in La Place Hudson’s 
Bay aan het Beursplein in Rotterdam, met de introductie van onder meer een Kindersmulmenu en een Kinderspeelhoek 
geïnspireerd op het populaire attractiepark. Met het Kindersmulmenu willen La Place en De Efteling een verantwoord alternatief 
bieden voor bestaande kindermenu’s. In 2018 opende La Place ook een eigen restaurant in De Efteling, natuurlijk mét 
Kinderspeelhoek. Inmiddels zijn dergelijke plekken te vinden in twaalf andere vestigingen; het Kindersmulmenu staat in nagenoeg 
alle Nederlandse La Place restaurants op de kaart.

Onderscheidingen
La Place werd in 2018 uitgeroepen tot Beste Winkelketen van Nederland 2018 – 2019 in de categorie ‘Eten & Drinken To Go’. La Place 
won tevens twee Foodservice Awards in de categorieën ‘Restaurants’ en ‘Onderweg’. Het gaat hier om publieksprijzen, waarvoor 
consumenten hun oordeel hebben gegeven op de aspecten prijs, productkwaliteit en uitstraling en beleving. Ook twee favoriete La 
Place producten vielen in de prijzen: de La Place Espressobonen en de La Place Kruidenroomkaas werden in de desbetreffende 
categorieën verkozen tot Beste Product van het Jaar. Beide producten liggen al enkele jaren in het Jumbo schap onder de noemer La 
Place assortiment. Dit hooggewaardeerde aanbod is in 2018 verder ontwikkeld en uitgebreid. 

Nieuw kinderconcept van La Place en 
De Efteling
De Efteling en La Place gingen in 2018 een grootschalige 
samenwerking aan. Beide merken introduceren een 
aansprekend en verrassend kinderconcept, dat bestaat uit 
gethematiseerde speelhoeken en kindersmulmenu’s.
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Risico
management
Het succes van Jumbo is in sterke mate gebaseerd op het 
koesteren van de kernwaarden – Samen, Ondernemen, 
Winnen – de kwaliteit van de medewerkers en 
ondernemers, en de gemeenschappelijke kracht om kansen 
te signaleren en te benutten. Jumbo realiseert zich evenwel 
dat bij ondernemerschap risico’s horen. Om succesvol 
uitvoering te kunnen geven aan haar strategie is 
risicomanagement een geïntegreerd onderdeel van haar 
bedrijfsvoering.
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Het tijdig onderkennen van en op een juiste wijze inspelen op mogelijke risico’s is belangrijk voor het realiseren van strategische 
doelstellingen en het voldoen aan interne en externe regelgeving. Van effectief risicomanagement kan alleen sprake zijn als er 
volop ruimte is voor een actieve en open dialoog waarin de risico’s worden benoemd en gewogen. De risicobereidheid is primair 
belegd bij de Raad van Bestuur en op directieniveau. Dit is geïntegreerd in de business middels strategie, procedures en controles 
en budgetten. Deze organen leggen op vaste momenten verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over de onderkende 
risico’s en de wijze waarop deze worden beheerst.

Risicogebieden
Jumbo heeft risicogebieden benoemd op het terrein van strategie, operatie, financiën en compliance. Op al deze gebieden zijn 
voorzieningen en maatregelen getroffen die de mogelijk nadelige effecten van de risico’s kunnen beperken.

Strategie
Voor het voortbestaan van Jumbo is van belang dat de klanten iedere dag weer de winkels en andere kanalen weten te vinden voor 
het doen van hun boodschappen, en dat Jumbo in de toekomst haar klanten kan blijven binden. Op dit terrein onderkent Jumbo 
drie risicogebieden:

• Reputatie
• Formule
• Veranderende omgeving

Reputatie
Jumbo is de tweede foodretailer en de grootste ondernemersorganisatie van Nederland. Dit maakt haar tot een belangrijke speler 
in het economische en maatschappelijke verkeer. Als gevolg van de sterke groei van Jumbo en haar grote rol binnen de foodsector is 
reputatieschade een van de belangrijkste risico’s. Jumbo investeert in een proactief beleid met een focus op duurzaamheid, 
transparantie en het op verantwoorde wijze invullen van haar maatschappelijke rol binnen de foodsector en de samenleving als 
geheel. Hierover gaat Jumbo de dialoog aan met verschillende maatschappelijke organisaties. Zo bouwt Jumbo aan wederzijdse 
betrokkenheid.

Formule
Hoewel er nog altijd sprake is van een relatief gunstig economisch tij, blijft de klant gevoelig voor prijs. Vanwege haar formule is 
Jumbo sterk gericht op het bieden van de laagste prijs. Ze vertaalt deze focus op de wensen en behoeften van de klant nadrukkelijk 
naar een commercieel en marketingbeleid waarin een scherpe, niet-actiegerichte prijsstrategie centraal staat. Daarnaast biedt 
Jumbo haar klanten het grootste assortiment en de beste service. Dat garandeert Jumbo met haar 7 Zekerheden, die de basis 
vormen van de Jumbo formule. Om van klanten fans te maken, werkt Jumbo continu aan het versterken van haar formule.

Veranderende omgeving
Met haar unieke formule blijft Jumbo een sterke speler. Maar de concurrentie neemt toe, met name op het gebied van assortiment, 
aanbod en beleving van verse producten. Bovendien verandert bij klanten de beeldvorming ten aanzien van de laagste prijs. Ook 
zijn er allerlei ontwikkelingen op demografisch (vergrijzing, urbanisatie) en technologisch gebied. Deze veranderingen en de komst 
van nieuwe marktspelers beantwoordt Jumbo met een sterke ambitie om te blijven investeren in de eigen formule en La Place. Zo 
heeft Jumbo in 2018 de beweging ingezet van foodretail naar foodbeleving. In deze transitie hebben Jumbo en La Place een 
versterkend effect op elkaar.

Operatie
De hierboven genoemde strategische risicogebieden kennen op operationeel vlak de volgende risico’s:

• Hygiëne en voedselveiligheid
• Derving en voedselverspilling
• Every Day Low Cost (EDLC)
• Veiligheid klanten en personeel
• Fraude en loss prevention
• Informatiebeveiliging

Hygiëne en voedselveiligheid
Jumbo hecht sterk aan voedselveiligheid, zowel in haar winkels als bij distributiecentra (DC's). Haar DC's voldoen aan de richtlijnen 
hierover van de CBL Hygiënecode. Maar Jumbo wil verder gaan en heeft gekozen voor certificering volgens IFS, de International 
Food Standard. Dat systeem werkt met vier strenge, zogenoemde ‘knock-out criteria’. Dit betekent dat certificering achterwege 
blijft als niet is voldaan aan deze criteria. Het gaat daarbij om kritische beheerspunten, betrokkenheid van medewerkers en 
management, traceerbaarheid van producten, grondstoffen en verpakkingsmaterialen, en uitvoering van corrigerende 
maatregelen. De Jumbo distributiecentra in Woerden, Beilen en Breda voldoen inmiddels geheel aan deze criteria; Veghel volgt in 
de loop van 2019.
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Het waarborgen van hygiëne en voedselveiligheid is cruciaal voor het behoud van de goede reputatie van Jumbo. De afdeling 
Kwaliteit is verantwoordelijk voor het testen, beoordelen en controleren van private label producten. Als sprake is van afwijkingen, 
onderneemt Jumbo direct actie. Dit gebeurt in nauw overleg met leveranciers en betrokken instanties en altijd met het doel de 
voedselveiligheid te waarborgen. Ook op het gebied van hygiëne gelden strenge eisen voor de winkels, restaurants en DC's. In 
aanvulling op controles van onafhankelijke externe toezichthouders, verricht Jumbo interne controles op de naleving van 
hygiënestandaarden.

Derving en voedselverspilling
Het verschijnsel out-of-stock is van grote invloed op de klanttevredenheid en is derhalve een belangrijk aandachtsgebied voor 
Jumbo met haar strategische focus op de klant. Om het risico van omzetderving en een mogelijk verlies van klanten te beperken, is 
de gehele keten – van leverancier tot winkel – gericht op het optimaliseren van de goederenstroom. Het voorkomen van derving is 
naast het financiële aspect ook uit het oogpunt van voedselverspilling een belangrijke drijfveer voor Jumbo. Door te investeren in 
systemen voor optimale besteladviezen en verkoopanalyses streeft Jumbo ernaar out-of-stock en derving zoveel mogelijk te 
voorkomen. Als er onverhoopt toch kans bestaat op derving, dan zet Jumbo maximaal in op het voorkomen van voedselverspilling 
door samen te werken met (lokale) voedselbanken. Daarnaast werkt Jumbo mee aan verschillende initiatieven die op eigentijdse 
wijze voedselverspilling tegengaan, zoals Too Good To Go en Wasteless.

Every Day Low Cost (EDLC)
De Every Day Low Price (EDLP) belofte in de Jumbo formule vraagt om een onvoorwaardelijke focus op kosten, volgens het adagium 
Every Day Low Cost (EDLC). Een essentieel onderdeel van deze aanpak is de juiste sturing op kosten in combinatie met een 
kwalitatief hoogstaande bezetting van de organisatie. Verder gaat de aandacht uit naar de logistieke kosten en overheadkosten. 
Ook op deze terreinen streeft Jumbo naar een verdere optimalisering. Dit geldt als randvoorwaarde voor het versterken van de EDLP 
belofte.

Veiligheid klanten en personeel
Traditioneel zijn winkelovervallen vooral gericht op het kassagebied en de pinautomaten in de winkels. Helaas werd Jumbo hier ook 
in 2018 mee geconfronteerd. Naast het financiële risico is de immateriële impact van deze gebeurtenissen op medewerkers en 
klanten groot. Jumbo hanteert als uitgangspunt dat klanten en personeel in een veilige omgeving moeten kunnen winkelen en 
werken. Investeringen in zichtbare en onzichtbare beveiliging van winkels, restaurants, DC’s en hoofdkantoor maken dit mede 
mogelijk. Met betrekking tot Jumbo.com is het 'Reglement Bezorgservice', bedoeld voor alle medewerkers die 
bezorgwerkzaamheden verrichten, opgesteld om de bezorgservice veilig te laten verlopen.

Fraude en loss prevention
De producten in winkels en DC’s zijn bestemd voor consumptie, maar ook gevoelig voor diefstal. Daarom besteedt Jumbo veel 
aandacht aan het intern beheersbaar houden van de goederenstroom. Dit geldt vanaf de ontvangst in het distributiecentrum tot 
de verkoop in de winkel. Afwijkingen in de goederenbewegingen worden periodiek beoordeeld, met zo nodig nader onderzoek als 
gevolg. Als preventieve maatregel worden sollicitanten, voordat ze worden aangenomen, getoetst bij het landelijke 
Waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel. Cameratoezicht en toegangsbeveiliging worden ingezet om diefstal te 
voorkomen. Door de groei van Jumbo wordt ook de stroom emballage steeds groter. De interne beheersing hiervan blijft een 
aandachtsgebied. In de winkels wordt – ondanks de mogelijkheden voor elektronisch betalen – nog steeds veel contant afgerekend. 
Om diefstal zoveel mogelijk uit te sluiten, stelt Jumbo strenge eisen aan kasprocedures en vinden dagelijks analyses plaats van de 
kassatransacties. Zo worden verdachte transacties in kassasystemen gedetecteerd en wordt fraude adequaat aangepakt. Daarnaast 
vindt onderzoek plaats naar het verder terugdringen van contant geld door onder meer het stimuleren en faciliteren van cashless 
betalen.

Informatiebeveiliging
Het beveiligen van informatiestromen, met name van persoonsgegevens, heeft de volle aandacht van Jumbo. Het verantwoord 
omgaan met data van klanten, medewerkers en leveranciers vraagt om een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel. Het 
verlies van deze data kan schadelijk zijn voor de betrokkenen en daarmee de reputatie van Jumbo. Het bedrijf wil en moet dit 
voorkomen. 

Voor de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 heeft Jumbo een interne 
privacy-nulmeting verricht. De actiepunten die hieruit voortkwamen zijn voor 25 mei 2018 uitgevoerd. Rondom de inwerkingtreding 
van de AVG heeft Jumbo een uitgebreide awareness campagne gevoerd om de medewerkers te trainen in de basisbeginselen van 
de AVG. Zo zijn er diverse beleidsstukken opgesteld en hebben de medewerkers, van het hoofdkantoor en de filiaalmanagers, een 
verplichte privacy e-learning moeten maken. Jumbo blijft maatregelen nemen om de AVG levend te houden binnen de organisatie.

Cyberrisico preventie
De sterke groei van Jumbo, ook in het online winkelkanaal, wekt meer en meer de interesse van partijen die verkeerde intenties 
hebben. Jumbo is zich bewust van eventuele cyberrisico’s. Om mogelijke kwetsbaarheid van haar informatiesystemen tegen te 
gaan is dit jaar een CISO (Chief Information Security Officer) aangesteld en investeert Jumbo in informatiebeveiliging op het gebied 
van preventie, detectie en respons in zowel techniek als processen en in bewustwording van al haar medewerkers.
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Financiën
Jumbo onderkent de volgende financiële risicogebieden:

• Kredietrisico
• Renterisico
• Liquiditeitsrisico
• Beschikbaarheidsrisico
• Tegenpartij risico

Kredietrisico
Jumbo heeft te maken met kredietrisico’s op verstrekte financieringen aan afnemers en verstrekte zekerheden aan financiële 
instellingen ten behoeve van de financieringsarrangementen met afnemers en handelsvorderingen. Om deze risico’s te 
ondervangen, verlangt Jumbo van de betreffende afnemers bepaalde zekerheden, waaronder hypothecaire inschrijvingen van 
onroerende zaken, bankgaranties, alsmede verpanding van activa, vorderingen en levensverzekeringsrechten. Daarnaast bewaakt 
Jumbo voortdurend de incasseerbaarheid van uitstaande vorderingen op haar afnemers.

Renterisico
Jumbo loopt renterisico over het uitstaande bankkrediet. Om dit risico zoveel mogelijk te beperken, wordt periodiek beoordeeld of 
afdekking door rentederivaten een verstandige optie is. Ultimo 2018 had Jumbo 41,1% van de rentedragende schulden afgedekt door 
middel van rentederivaten (ultimo 2017: 57,1%). Gegeven de renteontwikkeling en de verwachtingen hieromtrent voor de korte en 
middellange termijn meent Jumbo het renterisico hiermee in voldoende mate te hebben ondervangen.

Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico is het risico dat niet kan worden voldaan aan actuele en toekomstige (potentiële) verplichtingen. Jumbo wenst te 
allen tijde aan haar actuele en toegezegde financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Uitgangspunt is dat er altijd voldoende 
financiële middelen beschikbaar zijn, dan wel dat er voldoende ruimte beschikbaar is onder de gecommitteerde kredietfaciliteit. 
Jumbo streeft ernaar altijd een ruime buffer beschikbaar te hebben. Hieronder wordt verstaan de som van de banksaldi en de 
opnameruimte onder de gecommitteerde faciliteiten.

Beschikbaarheidsrisico
Beschikbaarheidsrisico is het risico dat financiers niet bereid, dan wel in staat zijn om tegen acceptabele tarieven geld te 
verstrekken. Jumbo minimaliseert dit risico door haar financieringsbronnen te diversifiëren en door continu een actieve dialoog te 
voeren met huidige en potentiële nieuwe financiers over de bereidwilligheid tot financiering.

Tegenpartij risico
Bij het aangaan van financiële transacties loopt Jumbo een kredietrisico. Het kan immers zijn dat de tegenpartij niet aan haar 
financiële verplichtingen kan voldoen. Teneinde mogelijke risico’s te minimaliseren, streeft Jumbo ernaar financiële transacties aan 
te gaan met financieel solide tegenpartijen met een zo hoog mogelijke langetermijn credit rating. Een spreiding over tegenpartijen 
reduceert bovendien het risico.

Jumbo heeft de formele beleidskaders voor alle activiteiten op het gebied van treasury vastgelegd in een zogeheten treasury 
statuut. Dit statuut is vastgesteld door de Raad van Bestuur en door de Raad van Commissarissen. Alle treasury-activiteiten zijn 
ondergeschikt en dienend aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen en zijn gericht op de financiële continuïteit van de 
onderneming.

Compliance
Compliance risico’s zijn de risico’s die voortvloeien uit het voldoen aan wet- en regelgeving en interne richtlijnen en procedures, en 
die een directe invloed kunnen hebben op Jumbo en haar bedrijfsprocessen. Jumbo onderkent hier de volgende risicogebieden:

• Voldoen aan wet- en regelgeving als onderdeel van Jumbo’s Gedragscode
• Voldoen aan verslaggevingswetgeving

Code Geel: de Gedragscode van Jumbo
In 2017 is onder de naam Code Geel de Jumbo gedragscode opgesteld en onder de aandacht van alle medewerkers gebracht. Het 
bewustzijn rondom deze code is in 2018 uitgebreid naar de franchisenemers met wie Jumbo samenwerkt, alsmede naar de 
uitzendbureaus. Code Geel weerspiegelt de manier waarop Jumbo als bedrijf in de maatschappij staat en helpt om de reputatie van 
Jumbo als organisatie en werkgever te versterken. Code Geel geeft niet alleen richtlijnen voor het voldoen aan de relevante wet- en 
regelgeving, maar bevat ook bepalingen omtrent integer handelen, respectvol samenwerken en de bescherming van 
bedrijfsmiddelen en -informatie. Van alle medewerkers op het hoofdkantoor, in de winkels en in de DC’s wordt verwacht dat zij de 
code respecteren en naleven. De borging van Compliance in alle onderdelen van de organisatie is onderdeel van de doelstellingen 
die directie en management hanteren. De voortdurende activatie van Code Geel is opgenomen in het Internal Control Framework.
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Geschillenregeling
Jumbo streeft naar een volwassen en open verhouding met en tussen medewerkers. Jumbo vindt het belangrijk dat medewerkers 
plezier hebben in hun werk. Daar hoort bij dat een aantal zaken – waaronder arbeidsvoorwaarden – gewoon goed geregeld moeten 
zijn. Waar mensen met elkaar werken, kunnen zich toch problemen en geschillen voordoen. Jumbo vindt het belangrijk dat 
problemen of geschillen in de werksfeer snel maar zorgvuldig worden behandeld.

Als medewerkers op het werk onheus behandeld of bejegend worden, of als er sprake is van ongewenste omgangsvormen dan 
biedt Jumbo de mogelijkheid contact op te nemen met een vertrouwenspersoon. Jumbo vindt dat de vertrouwenspersoon 
onpartijdig en neutraal moet zijn. Daarom is de rol van vertrouwenspersoon ondergebracht bij een externe organisatie.

Centraal meldpunt arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden van de medewerkers in de winkels en het hoofdkantoor zijn vastgelegd in de VGL-cao. Bij Jumbo wordt 
volgens de bepalingen van deze cao gehandeld. Op het moment dat medewerkers daar twijfels of vragen over hebben, neemt 
Jumbo dit heel serieus. Jumbo vraagt medewerkers een vraag of klacht te melden, zodat dit kan worden onderzocht. Medewerkers 
kunnen zich dan richten tot hun leidinggevende. Daarnaast heeft Jumbo een centraal meldpunt arbeidsvoorwaarden opgericht, 
waar medewerkers van de winkels zich met een vraag of klacht direct tot een HR-medewerker kunnen richten.

Geschillencommissie Arbeidsvoorwaarden Regeling (AVR)
Indien logistieke medewerkers na het bespreken van een probleem niet tot een oplossing komen, kunnen zij zich richten tot de 
geschillencommissie van de AVR. In de geschillencommissie zitten twee leden van Jumbo, twee leden van de medezeggenschap en 
een onafhankelijke voorzitter. Voordat Jumbo of de medezeggenschap naar de Geschillencommissie stapt, wordt altijd eerst 
geprobeerd er samen uit te komen. De Geschillencommissie doet uitspraken, waar Jumbo en de medezeggenschap zich aan 
moeten houden. De partij die het met die uitspraak niet eens is, kan naar de rechter stappen.

Klokkenluidersregeling
In het Jumbo Bedrijfsreglement staat onder de ‘meldregeling’ beschreven hoe medewerkers dienen te handelen bij interne 
misstanden. Medewerkers zijn verplicht om hiervan melding te maken bij hun leidinggevende, bij de vertrouwenspersoon of bij de 
director Legal. Deze meldingen worden te goeder trouw behandeld. Dit is geheel in lijn met het belang dat Jumbo hecht aan een 
integere bedrijfscultuur en een positief werkklimaat.

Voldoen aan verslaggevingswetgeving
Voor Jumbo is de betrouwbaarheid van de interne en externe financiële verslaggeving van groot belang. De sturing van de 
organisatie en de interne besluitvorming vinden immers plaats op basis van deze informatie. Daarnaast dient de verantwoording 
naar externe belanghebbenden, bijvoorbeeld in de vorm van bankenrapportages en de geconsolideerde jaarrekening, te voldoen 
aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van verslaggeving (BW2 Titel 9 en IFRS). Mogelijke onzekerheden en risico’s in 
de verslaggeving hangen voornamelijk samen met schattingen en de mate van subjectiviteit bij waarderingsvraagstukken. Deze 
schattingen en aannames zijn van invloed op de gerapporteerde activa en passiva, de vermelding van de niet uit de balans blijkende 
activa en passiva op balansdatum en op de baten en lasten in de verslagperiode waarover wordt gerapporteerd.

De veronderstellingen, verwachtingen en prognoses die als basis worden gebruikt voor de schattingen vormen een zo goed 
mogelijke afspiegeling van de vooruitzichten voor Jumbo. De schattingen weerspiegelen de opvattingen van Jumbo uitgaande, van 
de beschikbare data en hebben betrekking op bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren. Dit houdt in dat de 
werkelijke resultaten kunnen afwijken van de verwachte resultaten. Jumbo voorziet op dit vlak geen materiële verschillen.

Interne beheersing
Jumbo beschikt over verschillende instrumenten die zorgen voor een accurate en toereikende interne risicobeheersing. Jumbo 
ontwikkelt en actualiseert deze instrumenten voortdurend.

Controleomgeving
De controleomgeving heeft betrekking op de deskundigheid, de houding en het controlebewustzijn van de Raad van Bestuur, de 
directie, het management en de overige medewerkers. De Raad van Bestuur en directie stellen hoge eisen aan de administratieve 
organisatie en een goed functionerend stelsel van interne controlemaatregelen. Onderdeel van de controleomgeving zijn het Audit 
Committee en de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de Raad van 
Bestuur en de directie, in overeenstemming met het vastgestelde beleid. Binnen de Raad van Commissarissen houdt het Audit 
Committee onder meer toezicht op de onderkende risico’s en interne beheersing binnen Jumbo. De afdeling Internal Audit voert 
audits uit en rapporteert de resultaten aan de Raad van Bestuur en het Audit Committee.
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Internal Control en Tax Control Framework
Het Internal Control Framework en het Tax Control Framework sluiten aan bij de door Jumbo onderkende risicogebieden en 
bevatten de interne beheersmaatregelen die vanuit financieel, belasting- en compliance perspectief zijn onderkend. Het Tax 
Control Framework vormt een belangrijke basis voor de in 2017 met de Belastingdienst gesloten overeenkomst Horizontaal 
Toezicht. De afdeling Internal Audit ziet met de uitvoering van haar audits toe op een adequate werking van de 
beheersmaatregelen.

Processen, procedures en interne controlemaatregelen
Het Jumbo Procesmodel vormt het hart van de processen binnen Jumbo. Relevante processen zijn in het Procesmodel opgenomen, 
inclusief een beschrijving van de bijbehorende procedures, eigenaren, ICT-applicaties en interne beheersingsmaatregelen. De 
processen, procedures en interne beheersingsmaatregelen waarborgen onder meer dat transacties juist, volledig en tijdig worden 
geregistreerd. Hiermee is een betrouwbare interne en externe informatievoorziening en goede besluitvorming gewaarborgd. De 
proceseigenaren zijn verantwoordelijk voor de naleving van processen en procedures, alsmede voor het functioneren van de interne 
beheersingsmaatregelen. Afwijkingen worden tijdig gesignaleerd en gerapporteerd.

Planning- en controlecyclus
De planning- en controlecyclus bestaat onder meer uit business reviews waarbij de directie vanuit strategisch, operationeel, risico- 
en financieel perspectief relevante thema’s met de Raad van Bestuur bespreekt. Het Jaarplan en de prognoses op kwartaalbasis zijn 
voor de directie en het management instrumenten om te bewaken of de bedrijfsvoering binnen de gestelde kaders wordt 
uitgevoerd. Afwijkingen tussen realisatie en prognoses worden per periode beoordeeld en geanalyseerd. Deze analyses vormen de 
basis voor eventuele maatregelen of bijsturing door het management en de directie. Gedurende het jaar wordt op basis van de 
ontwikkelingen in de markt en binnen de onderkende risicogebieden beoordeeld of een bijstelling van het Jaarplan noodzakelijk is 
en of strategische doelstellingen worden gerealiseerd.

Bedrijfsvergelijking op winkelniveau
De uitvoering van de Jumbo formule vindt plaats in de winkels. Het verkrijgen van een juist inzicht hiervan is van groot belang voor 
de realisatie van de doelstellingen. Jumbo beschikt over verschillende instrumenten om de prestaties in haar winkels aan te sturen. 
Een van de belangrijkste instrumenten is de bedrijfsvergelijking op winkelniveau. Door investeringen in het datawarehouse en een 
rechtstreekse koppeling met het kassasysteem in de winkels is het mogelijk op verschillende manieren de realisatie te meten en te 
vergelijken.

Bedrijfsvergelijking tussen DC’s
Naast de uitvoering van de Jumbo formule in de winkels is het logistieke netwerk een belangrijke schakel in de bedrijfsvoering. Het 
logistieke netwerk bestaat uit een aantal DC’s van waaruit de winkels worden bevoorraad en een tweetal E-fulfilment Centers 
(EFC’s) waar de online bestellingen worden verzameld. Hoogwaardige dienstverlening en efficiënte uitvoering van de logistieke 
processen zijn van belang voor de realisatie van de doelstellingen. Jumbo beschikt over verschillende instrumenten om de 
prestaties van het logistieke netwerk aan te sturen. Een belangrijk middel is de bedrijfsvergelijking tussen DC's.
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Corporate 
governance
Jumbo is een familiebedrijf dat waarde hecht aan een 
transparant bestuur van de onderneming. Zij neemt daarbij 
de belangen van alle stakeholders in overweging. Jumbo 
streeft ernaar een goede afweging te maken tussen de 
verschillende belangen. Op allerlei manieren legt Jumbo 
aan de diverse stakeholders verantwoording af over het 
bestuur. De informatieverstrekking is daarbij zoveel 
mogelijk afgestemd op de verschillende groepen 
stakeholders. Informatie wordt gedeeld op 
Jumborapportage.com, Nieuws.Jumbo.com, Jumbo.com en 
via andere externe publicaties.
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Nederlandse Corporate Governance Code
Jumbo past zoveel mogelijk de Nederlandse Corporate Governance Code toe. Het bedrijf laat hiermee zien dat het de 
breed gedragen algemene beginselen van goede corporate governance op waarde schat. De beperkte afwijkingen op de toepassing 
van de Code vinden hun grondslag in het feit dat Jumbo een familiebedrijf is. Kenmerkend is de betrokkenheid van de familie Van 
Eerd, die het bedrijf samen met de Raad van Bestuur en de directie leidt vanuit een langetermijnperspectief.

Aandeelhouders
De aandelen van Jumbo zijn geheel in handen van de familie Van Eerd, en zijn gelijkelijk verdeeld over Karel van Eerd en 
zijn kinderen Colette, Frits en Monique. In het zogeheten familiestatuut zijn de onderlinge verhoudingen en afspraken vastgelegd. 
Deze zijn gericht op continuering van Jumbo als familiebedrijf. Het familiestatuut is sinds 2012 van kracht.

Raad van Commissarissen
De samenstelling van de Raad van Commissarissen is in 2018 gewijzigd. Karel van Eerd is President-Commissaris. De 
andere commissarissen zijn Antony Burgmans, Harry Bruijniks (voorgedragen door de Centrale Ondernemingsraad) en Wilco 
Jiskoot (aanspreekpunt voor de Ondernemersvereniging Jumbo). Per 1 april 2018 is Piet Coelewij benoemd als lid van de Raad 
van Commissarissen als opvolger van Leon van den Boom, die in 2017 is overleden. De commissarissen beschikken over 
ruime bestuurlijke ervaring. Ook is in de Raad van Commissarissen veel expertise aanwezig op het gebied van 
foodretail, consumentenmarketing, supply chain management, e-commerce, digitalisering, financiering, fusies en overnames en 
corporate governance. Vanwege deze sterke combinatie van kwaliteiten binnen de Raad van Commissarissen is op dit moment 
geen invulling gegeven aan de wettelijke verplichting (artikel 2:391 BW lid7) om het aantal zetels evenwichtig te verdelen tussen 
mannen en vrouwen. Bij toekomstige vacatures wordt nadrukkelijk beoogd hier verandering in aan te brengen.

Audit Committee
Het Audit Committee wordt gevormd door Wilco Jiskoot (voorzitter) en Harry Bruijniks.

Commercial Committee
Het Commercial Committee wordt gevormd door Karel van Eerd (voorzitter), Antony Burgmans en Harry Bruijniks.

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit Frits van Eerd (CEO), Ton van Veen (CFO) en Colette Cloosterman-van Eerd (CCO).

Secretaris van de vennootschap
Claire Saes is Secretaris van de vennootschap. Daarnaast is zij als Director Legal & Corporate Secretary eindverantwoordelijk 
voor juridische zaken binnen Jumbo.

De samenstelling en leeftijden zijn per 19 februari 2019. 

Leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Raad van Bestuur
G.F.T. van Eerd (51 jaar), CEO
De heer G.F.T. van Eerd bezit de Nederlandse nationaliteit. Aandachtsgebieden: Formule, Marketing, Buying & Merchandising, Sales 
& Operations, Corporate Communications & Sustainability, La Place, Jumbo België.

Relevante nevenactiviteiten: bestuurslid CBL, oprichter Frits-Starter.

Drs. A.L. van Veen (49 jaar), CFO
De heer A.L. van Veen bezit de Nederlandse nationaliteit. Aandachtsgebieden: Finance, Supply Chain, ICT, Human Resources, 
Franchise & Real Estate, Data & Personalisation, Legal, Risk & Audit.

Relevante nevenactiviteiten: President-Commissaris Team Jumbo-Visma, lid Raad van Commissarissen PSV, lid Raad van 
Commissarissen Rituals, lid Raad van Advies Supermarkt Vastgoed.

Drs. C.M.P.W. Cloosterman-van Eerd (52 jaar), CCO
Mevrouw C.M.P.W. Cloosterman-van Eerd bezit de Nederlandse nationaliteit. Aandachtsgebieden: Formule Innovatie en 
Conceptontwikkeling. 

Relevante nevenactiviteiten: bestuurslid TopSport Community, lid Bestuur en Raad van Commissarissen Thuiswinkel.org, aanjager 
NL2025, aanjager Nationale Coalitie van Eenzaamheid.
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Raad van Commissarissen
C.J.M. van Eerd (80 jaar) President-Commissaris
De heer C.J.M. van Eerd bezit de Nederlandse nationaliteit. Het jaar van de eerste benoeming is 2009. De termijn van de benoeming 
loopt af in 2021.

Hoofdfunctie: voormalig CEO Jumbo Groep Holding B.V.

A. Burgmans (71 jaar)
De heer A. Burgmans bezit de Nederlandse nationaliteit. Het jaar van de eerste benoeming is 2009. De termijn van benoeming 
loopt af in 2020.

Hoofdfunctie: voormalig CEO Unilever.
Relevante nevenfuncties tot april 2018: voorzitter Raad van Commissarissen AkzoNobel; nevenfuncties tot april 2016: voorzitter 
Raad van Commissarissen TNT Express, Non Executive Director BP plc.

Drs. W.G. Jiskoot (68 jaar)
De heer W.G. Jiskoot bezit de Nederlandse nationaliteit. Het jaar van de eerste benoeming is 2009. De termijn van benoeming loopt 
af in 2021.

Hoofdfunctie: voormalig lid Raad van Bestuur ABN AMRO.
Relevante nevenfuncties: Chairman of the Board of Directors of Constellation Netherlands Holding B.V., lid Raad van 
Commissarissen IJsvogel N.V., voorzitter Raad van Commissarissen HEMA

J.G. Bruijniks (62 jaar)
De heer J.G. Bruijniks bezit de Nederlandse nationaliteit. Het jaar van de eerste benoeming is 2009. De termijn van benoeming 
loopt af in 2019.

Hoofdfunctie: voormalig CEO Euretco B.V.
Relevante nevenfuncties: voorzitter Bestuur VBO Makelaar, lid Raad van Commissarissen Euretco B.V., lid Raad van Commissarissen 
NDS, voorzitter Detailhandel Nederland, Bestuurslid GS1

P. Coelewij (58 jaar)
De heer P. Coelewij bezit de Nederlandse nationaliteit. Het jaar van de eerste benoeming is 2018. De termijn van benoeming loopt 
af in 2022.

Hoofdfunctie: CEO Wehkamp B.V.
Relevante nevenfuncties: Non Executive bestuurder van BCA Marketplace en Display Data, lid Bestuur en Raad van Commissarissen 
Thuiswinkel.org

Samenstelling en leeftijden zijn weergegeven per 19 februari 2019.
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Resultaten
  2018   2017  

  in € 1.000 in % in € 1.000 in %

         

Consumentenomzet 7.816.729   7.133.669  

Jaarrekeningomzet 6.331.006 100% 5.734.068 100%

         

Genormaliseerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen 376.470 5,9% 354.212 6,1%

         

Gerapporteerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen 344.878 5,4% 350.240 6,1%

Afschrijvingskosten -163.683 -2,6% -146.130 -2,5%

         

Bedrijfsresultaat 181.195 2,9% 204.110 3,5%

         

Financiële baten en lasten -11.915 -0,2% -15.352 -0,3%

         

Resultaat voor belastingen 169.280 2,7% 188.758 3,3%

         

Belastingen -9.086 -0,1% -32.312 -0,6%

         

Resultaat na belastingen 160.194 2,5% 156.446 2,7%

Toelichting

Consumentenomzet
Bij een sterk gegroeid aantal winkels tot 674 (618 Jumbo winkels en 56 niet omgebouwde aan Jumbo toebehorende EMTÉ winkels) 
en een toename van het aantal restaurants tot 101, nam in 2018 de consumentenomzet ten opzichte van het boekjaar 2017 toe 
met € 683 miljoen. De omzet van Jumbo winkels groeide met 6% tot € 7,405 miljard en Jumbo realiseerde daarmee een 
marktaandeel van ruim 20%. De omzetstijging komt grotendeels door de overname van EMTÉ winkels en een sterke autonome 
groei in de bestaande Jumbo winkels. De omzet van de niet omgebouwde aan Jumbo toebehorende EMTÉ winkels over 2018 
bedroeg € 262 miljoen. De omzet van La Place groeide met maar liefst 21% tot € 150 miljoen, met name door de opening van nieuwe 
restaurants. Met deze resultaten legt Jumbo een stevig fundament voor verdere groei. 

Genormaliseerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen
Het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen betreft de EBITDA gecorrigeerd voor eenmalige posten in verband met de 
overname en integratie van EMTÉ. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen steeg in 2018 naar € 376 miljoen, een 
groei van ruim 6%. Deze toename is voornamelijk omzetgerelateerd. Daarnaast dragen het commerciële beleid bij Jumbo en La 
Place, de gerealiseerde synergievoordelen en de optimalisatie van de organisatie bij aan deze toename.

Gerapporteerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen
Het gerapporteerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen is inclusief de eenmalige posten in verband met de overname en 
integratie van EMTÉ. De afname van het gerapporteerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen in 2018 ten opzichte van 2017 is 
volledig veroorzaakt door eenmalige kosten in verband met overname EMTÉ.

Afschrijvingen
De toename van de afschrijvingen wordt verklaard door hogere investeringen in Online, de winkels en restaurants en de overname 
van EMTÉ.
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Bedrijfsresultaat
De daling van het bedrijfsresultaat in 2018 ten opzichte van 2017 is voornamelijk veroorzaakt door hogere afschrijvingskosten en 
hogere eenmalige posten in verband met de overname en integratie van EMTÉ. Gecorrigeerd voor de eenmalige kosten in verband 
met EMTÉ zou het bedrijfsresultaat uitkomen op € 213 miljoen (3,3% van de jaarrekeningomzet).  

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten daalden in 2018 met per saldo circa € 3 miljoen. Deze daling wordt voornamelijk verklaard door een 
daling van de rentelasten op de langlopende verplichtingen.

Resultaat voor belastingen
De daling van het resultaat voor belastingen in 2018 ten opzichte van 2017 is voornamelijk veroorzaakt door eenmalige posten in 
verband met de overname en integratie van EMTÉ en hogere afschrijvingskosten. Gecorrigeerd voor de eenmalige kosten in 
verband met EMTÉ zou het resultaat voor belastingen uitkomen op € 201 miljoen (3,2% van de jaarrekeningomzet).

Belastingen
De effectieve belastingdruk bedroeg in 2018 5,4% en ligt hiermee onder het geldende tarief voor de vennootschapsbelasting. De 
lagere effectieve belastingdruk wordt met name verklaard door toekomstige tariefswijzigingen zoals opgenomen in de Wet 
Bedrijfsleven 2019 en permanente verschillen. 

54 Jaarverslag 2018 Jumbo Groep Holding B.V.



Investeringen
in € 1.000 2018 2017

Immateriële vaste activa    

Goodwill 103.201 6.072

Merknamen 240 -

Vestigingspunten 163.837 18.945

Zelfontwikkelde software 49.583 32.896

Overig 3.114 4.071

  319.975 61.984

     

Materiële vaste activa    

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 1.980 65

Bouwkundige voorzieningen 57.633 43.355

Inventarissen en installaties 78.959 60.758

Andere vaste bedrijfsmiddelen 5.512 1.758

Activa in uitvoering 14.925 15.993

  159.009 121.929

  478.984 183.913

Immateriële vaste activa
De investering in goodwill betreft met name de verwerving van EMTÉ in 2018 middels een aandelentransactie. De investeringen in 
vestigingspunten hebben ook met name betrekking op deze verwerving. Verder zien de investeringen in vestigingspunten toe op de 
verkrijging van nieuwe individuele winkellocaties van Jumbo. De winkellocaties zijn afzonderlijk verkregen van ondernemers, 
andere supermarktbedrijven of (project-)ontwikkelaars. Deze overnames kunnen als activa-passiva transacties worden 
gekwalificeerd. Overgenomen zijn de locatie (met huurcontract) en eventuele materiële vaste activa en medewerkers.

De investering in merknamen heeft betrekking op de overname van EMTÉ.

De investeringen in zelfontwikkelde software hebben met name betrekking op investeringen in ICT software, licenties en Online.

De overige investeringen in immateriële vaste activa bestaan uit sleutelgelden die zijn betaald als vooruitbetaling op toekomstig te 
verkrijgen nieuwe vestigingspunten, alsmede bindingspremies en desinvesteringsbijdragen aan ondernemers.

Materiële vaste activa
De investeringen in de materiële vaste activa houden verband met de ombouw van EMTÉ winkels, alsmede met de opening van 
nieuwe winkels en de verbouwing van bestaande Jumbo winkels en La Place vestigingen. Daarnaast is er geïnvesteerd in de ICT 
infrastructuur van de distributiecentra en winkels en hebben investeringen plaatsgevonden in de E-fulfilment Centers.

Daarnaast bestaan de investeringen uit reguliere vervangingsinvesteringen in bestaande filialen en investeringen in de 
distributiecentra, het hoofdkantoor, hardware en intern transportmaterieel.

De investeringen in activa in uitvoering hebben betrekking op de bouw van het gemechaniseerd distributiecentrum in Nieuwegein.
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Vooruitblik 
2019
In 2018 slaagden Jumbo en La Place erin hun formules en 
marktpositie verder te verstevigen. Daardoor ligt er een 
stevig fundament om verder invulling te geven aan het 
meerjarenplan van Jumbo, dat volledig is gericht op de 
wensen en behoeften van de klant. De klant anno nu heeft 
steeds meer belangstelling voor winkelgemak en een 
onderscheidend aanbod van lekker en gezond eten. Als 
antwoord daarop integreren Jumbo en La Place in 2019 de 
beleving rondom deze thema’s nadrukkelijker in de eigen 
formules. Jumbo houdt zo onverminderd vast aan haar 
ambitie om de leidende omnichannel foodspeler op de 
Nederlandse markt te worden.
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Innovatie en foodbeleving
Jumbo verwacht dat de vraag naar gemak, inspiratie en innovatie op het gebied van food sterk verder groeit. Daarom gaat Jumbo in 
2019 de ervaringen rondom foodbeleving zoals opgedaan in de Jumbo Foodmarkt en in Jumbo City ruimer toepassen in haar 
reguliere winkels. Om deze beweging van foodretail naar foodbeleving extra kracht bij te zetten, openen Jumbo en La Place in 2019 
gezamenlijk het Jumbo Food College powered by La Place, een kennis- en opleidingscentrum van en voor medewerkers gericht op 
innovatie en inspiratie op het gebied van lekker en gezond eten. Ook op het vlak van winkelgemak blijft Jumbo in 2019 innoveren, 
onder meer met nieuwe toepassingen voor haar digitale winkelkanalen en handige betaaloplossingen voor online en in de winkels.

Moderniseren winkels
Om het winkelbestand te laten aansluiten bij de beleving rondom food, gaat Jumbo in 2019 door met het verder moderniseren van 
de bestaande Jumbo vestigingen. Daarnaast breidt Jumbo het winkelbestand uit met naar verwachting circa 55 nieuwe 
supermarktvestigingen. Het merendeel hiervan betreft voormalige EMTÉ winkels. Jumbo gaat ervan uit dat de gehele 
ombouwoperatie van de overgenomen EMTÉ winkels medio 2019 zal zijn voltooid. Verder treft Jumbo voorbereidingen om 
gedurende 2019 zes nieuwe vestigingen van het gemakswinkelconcept Jumbo City te openen. Ook zien in 2019 twee nieuwe Jumbo 
Foodmarkten het levenslicht, in Leidschendam en Utrecht (Rijnkade). Daarmee komt het totaal aantal vestigingen van Jumbo 
Foodmarkt op acht. In het vierde kwartaal van 2019 is de opening van de eerste Jumbo winkels in België te verwachten. Inmiddels 
zijn enkele tientallen supermarktlocaties in België gecontracteerd en is de nieuw opgezette organisatie Jumbo België nagenoeg 
operationeel. La Place opent in 2019 naar verwachting negen nieuwe restaurants.

Verdergaande groei online
Jumbo verwacht dat het aantal huishoudens en bedrijven dat boodschappen bestelt via Jumbo.com en de Jumbo app in 2019 
wederom sterk groeit. Als gevolg hiervan stijgt ook het online aandeel van de totale omzet verder. Om te kunnen voorzien in de 
verder groeiende vraag test Jumbo een nieuwe, efficiëntere manier van thuisbezorging. Levering aan huis vindt dan niet langer 
plaats via de winkels maar vanuit een zogeheten hub. Met dit systeem verwacht Jumbo sneller te groeien en meer klanten in 
Nederland te bereiken. Bovendien bieden deze hubs een betere toegang tot de grote steden, waar de vraag naar thuisbezorging het 
grootst is. Eind 2018 is Jumbo begonnen met een testhub in de regio Den Bosch. In 2019 komen er in elk geval nieuwe testhubs bij in 
Amsterdam en Middelburg.

Ook in de reguliere distributiecentra van Jumbo vinden in 2019 diverse investeringen plaats teneinde het toenemende volume beter 
te kunnen verwerken. Bouwkundige aanpassingen en verbeterde planningssoftware moeten bijdragen aan stiptere leveringen en 
een betere verdeling van de vrachtwagens die af- en aanrijden bij de DC’s. De bouw van het gemechaniseerde landelijke 
distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein, waarvoor op 1 oktober 2018 symbolisch de eerste paal werd geslagen, wordt in 2019 
volop voortgezet. Naar verwachting is deze nieuwe locatie eind 2020 volledig operationeel.

Digitale klantrelatie
Jumbo investeert in 2019 extra in de digitale relatie met de klant. Jumbo wil zo haar formule nog persoonlijker en relevanter maken 
op het gebied van assortiment, aanbiedingen en dienstverlening. Het personalisatieprogramma dat in 2018 uitgebreid is getest, 
wordt uitgerold in de winkels en op Jumbo.com. De speciaal ontwikkelde Jumbo Foodcoach app komt beschikbaar voor een breder 
publiek. Jumbo Foodcoach geeft onder meer advies op maat over gebalanceerde voeding en biedt een praktische koppeling met 
Jumbo.com voor het automatisch bestellen en laten thuisbezorgen van de benodigde ingrediënten. Daarnaast is in de loop van 
2019 een forse uitbreiding van de content over lekker en gezond eten via de digitale Jumbo kanalen te verwachten. Dit is mede het 
gevolg van de overname door Jumbo van het digitale receptenplatform Smulweb. De in 2017 geopende Jumbo Tech Campus in 
Veghel telde eind 2018 al meer dan honderd medewerkers die zich fulltime bezighouden met de ontwikkeling van digitale 
klantoplossingen. Dit aantal stijgt in 2019 nog sterk.
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Assortiment
Jumbo zet in 2019 onverminderd in op assortiment op maat. Immers, zoveel verschillende klanten, zoveel verschillende smaken en 
voorkeuren. Daardoor komt er in de schappen meer ruimte voor bijzondere en innovatieve producten. Dit soort ontwikkelingen 
vraagt tevens om allerlei aanpassingen en vernieuwingen in de winkels. Daarnaast komt Jumbo gedurende het jaar met een groot 
aantal verrassende, hoogwaardige én scherp geprijsde producten van het Jumbo Huismerk. Ook maakt Jumbo in 2019 meer 
schapruimte vrij voor duurzamere melkproducten van het Jumbo Huismerk met het Beter Leven keurmerk en het PlanetProof 
keurmerk. Zo kan Jumbo haar voorloperpositie met duurzamere zuivel verder verstevigen. Jumbo zet met deze keurmerken in op 
een ruim, gevarieerd én betaalbaar aanbod dagverse zuivel. Ook zal het PlanetProof keurmerk steeds meer te zien zijn op het 
aanbod AGF (aardappelen, groente, fruit) van Nederlandse bodem. La Place grijpt 2019 aan om met onderscheidende 
productinnovaties haar assortiment verder te verfijnen. Zo wil de formule doelbewust werken aan haar ambitie om de nummer 
één te blijven in de markt voor ‘good food fast’.

Bouwen aan de toekomst
De wereld om ons heen verandert snel en de wensen en behoeften van de klant veranderen mee. Tegelijkertijd is Jumbo door haar 
forse groei in de afgelopen jaren een stuk complexer geworden. Deze ontwikkelingen stellen meer en nieuwe eisen aan de 
organisatie, die alleen zijn te verwezenlijken met talentvolle en gepassioneerde medewerkers. De gemeenschappelijke taak is om in 
2019 verder te bouwen aan een toekomstbestendige Every Day Low Cost organisatie waarin de klant centraal staat. Jumbo wil zo 
relevant mogelijk blijven voor die klant en zicht blijven houden op hoe de wereld de komende jaren verandert. Klaar zijn voor de 
toekomst betekent blijven werken aan een wendbare, agile organisatie, investeren in nieuwe competenties en het aanwezige 
potentieel maximaal blijven benutten.

Maatschappelijke relevantie
Jumbo wil zo relevant mogelijk blijven voor haar klanten en wil zicht houden op de veranderingen in de wereld. De resultaten van 
het in 2018 uitgevoerde stakeholdersonderzoek geven een duidelijke richting aan van de maatschappelijk relevante thema’s die 
Jumbo in 2019 verder wil uitdiepen. In dit onderzoek zijn de belangen en visies van verschillende stakeholdergroepen meegenomen, 
variërend van klanten en maatschappelijke organisaties tot medewerkers en leveranciers. Als gevolg hiervan zijn thema’s 
aangewezen die in brede kring in de aandacht staan. Jumbo werkt haar beleid verder uit op deze gebieden en past dit toe in haar 
bedrijfsvoering. Het gaat dan bijvoorbeeld om vermindering van voedselverspilling, afval en verpakkingen, ruimere beschikbaarheid 
van betaalbare gezonde producten, stimuleren van een gezonde leefstijl, eerlijke en duurzame voedselketens, dierenwelzijn, goed 
werkgeverschap, en een plezierige en veilige werkplek.

Omzet en investeringen
Jumbo verwacht dat de omzet in 2019 verder zal toenemen. Factoren die hieraan zullen bijdragen zijn autonome groei, de groei van 
het aantal winkels en het zogeheten ‘full year effect’ van winkels die het jaar ervoor zijn verbouwd. Voor 2019 gaat Jumbo ervan uit 
dat de consumentenomzet onder de Jumbo formule met circa € 1 miljard stijgt tot ruim € 8,4 miljard. In vergelijking met 2018 is dat 
een groei van 14%, waarin het effect van de btw-verhoging per 1 januari 2019 volledig is meegenomen. De omzet van La Place groeit 
naar verwachting van € 150 miljoen in 2018 naar € 175 miljoen in 2019, een stijging van 17%, en het aan Jumbo toebehorende deel 
van de EMTÉ winkels draagt in 2019 naar verwachting € 90 miljoen bij aan de consumentenomzet. Jumbo Groep Holding heeft 
voor 2019 investeringen in de planning staan ter hoogte van in totaal € 285 miljoen. Deze kunnen uit de operationele kasstromen 
en de bestaande kredietfaciliteiten worden gefinancierd.

Jumbo ziet de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. Het bedrijf is vastberaden om samen met alle medewerkers, ondernemers, 
leveranciers en overige partners verder te bouwen aan een sterke organisatie, waar het leuk boodschappen doen is en waar de 
klant altijd op 1 staat. 

Veghel, 19 februari 2019
Raad van Bestuur
Jumbo Groep Holding B.V.
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Bericht van de 
Raad van 
Commissarissen
Met genoegen stelt de Raad van Commissarissen vast dat 
Jumbo in 2018 haar belangrijkste strategische en financiële 
doelstellingen voor dit verslagjaar heeft gerealiseerd. 
Jumbo is in 2018 verder uitgegroeid tot een leidende 
omnichannel speler op de Nederlandse foodmarkt. Voor 
Jumbo en la Place liggen er unieke kansen om nieuwe 
innovaties door te voeren die bijdragen aan een grotere 
foodbeleving.
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De overname met COOP van de EMTÉ supermarktketen in 2018 draagt ertoe bij dat het winkelbestand van Jumbo verder groeit. 
Eind 2018 waren 23 vestigingen van de 79 door Jumbo overgenomen EMTÉ winkels reeds omgebouwd naar de Jumbo formule, met 
doorgaans enthousiaste klantreacties als gevolg. Ook op andere fronten is Jumbo haar passie voor de klant aan de dag blijven 
leggen, onder meer door in te spelen op de groeiende behoefte aan winkelgemak en een onderscheidend aanbod van lekker en 
gezond eten. Deze aangescherpte focus is nadrukkelijk gecombineerd met de essentiële uitgangspunten van de Jumbo formule: de 
beste service, het grootste assortiment en de laagste prijs.

Vergaderingen van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar zesmaal in vergadering bijeen. Deze bijeenkomsten zijn op basis van een 
vooraf vastgesteld vergaderschema of vinden plaats als daar een speciale aanleiding voor is.
In het verslagjaar 2018 stonden de volgende onderwerpen op de agenda: de ontwikkeling van de foodretailmarkt in het algemeen, 
de implementatie van de bedrijfsstrategie zoals vastgelegd in het strategisch meerjarenplan en nader geconcretiseerd in het 
jaarplan, initiatieven ten behoeve van de Jumbo formule en differentiatie, de marketingcampagnes, de periodieke bespreking van 
de resultaten, de financiering van de onderneming, risicobeheersings- en controlesystemen, het besturingsmodel van Jumbo en 
overige onderwerpen met betrekking tot de toezichthoudende functie van de Raad van Commissarissen.

In het bijzonder was er dit verslagjaar aandacht voor de overname van EMTÉ, de formule uitgangspunten, talentontwikkeling en 
employer branding, en de strategische plannen met betrekking tot La Place. Tevens is het Jaarplan 2019 goedgekeurd, inclusief de 
begroting voor 2019.

De Raad van Commissarissen vergadert doorgaans in volledige bezetting. Van een frequente afwezigheid van een of meerdere 
leden is geen sprake. De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar ook afzonderlijk van de Raad van Bestuur bijeen.

Audit Committee
Het Audit Committee kwam in het verslagjaar viermaal in vergadering bijeen. Het Audit Committee ondersteunt de Raad van 
Commissarissen op de gebieden financial reporting, verslaglegging, jaarrekening, financiering, fiscaliteit en het systeem van interne 
beheersing en risicomanagement. In 2018 zijn onder meer de volgende onderwerpen in het Audit Committee besproken: de 
financiële resultaten, de jaarrekening 2017, financiering en fiscaliteit, de overname EMTÉ, het jaarplan, het auditcharter, de 
managementletter en accountantsverslag van de externe accountant en de kwartaalrapportages Risk & Audit.

Commercial Committee
Het Commercial Committee kwam in het verslagjaar tweemaal in vergadering bijeen. Het Commercial Committee ondersteunt de 
Raad van Commissarissen op het gebied van de commerciële strategie en de daartoe behorende deelgebieden. In 2018 zijn onder 
meer de volgende onderwerpen in het Commercial Committee besproken: brandpositionering en marketingbeleid, 
formatdifferentiatie (supermarkten, Foodmarkt, City) assortimentsbeleid, penetratie, omzetontwikkeling en prijsbeleid.

Samenstelling Raad van Commissarissen
De samenstelling van de Raad van Commissarissen is in het verslagjaar gewijzigd vanwege de benoeming van de heer Coelewij op 1 
april 2018. Hij vervult de vacature die was ontstaan door het plotselinge overlijden van de heer Van de Boom in 2017. De heer 
Coelewij is sinds 2016 CEO van Wehkamp B.V. Daarvoor werkte hij in verschillende internationale functies bij Philips, Amazon en 
Sonos.

Algemene Vergadering, jaarrekening, resultaatbestemming en decharge
De jaarrekening 2018 is voorzien van een goedkeurende verklaring door PwC.

De Raad van Commissarissen adviseert de Algemene Vergadering de jaarrekening 2018 vast te stellen en in overeenstemming met 
het voorstel van de Raad van Bestuur het resultaat over 2018 toe te voegen aan de overige reserves. Tevens adviseert de Raad van 
Commissarissen de Algemene Vergadering decharge te verlenen aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid, alsmede 
decharge te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

De Raad van Commissarissen hecht eraan haar waardering te uiten voor de grote inspanningen die de Raad van Bestuur en alle 
medewerkers in het verslagjaar hebben geleverd, alsook voor de in dit jaar bereikte resultaten.

Veghel, 19 februari 2019
Raad van Commissarissen
Jumbo Groep Holding B.V.
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Jaarrekening 
2018
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Geconsolideerde balans per 30 december 2018

Voor winstbestemming, in € 1.000      

       

ACTIVA Noot 30 december 2018 31 december 2017

Vaste activa      

Immateriële vaste activa 1 1.605.122 1.376.421

Materiële vaste activa 2 377.874 305.864

Financiële vaste activa 3 34.639 33.293

    2.017.635 1.715.578

Vlottende activa      

Voor verkoop aangehouden activa 4 15.747 2.196

Voorraden 5 180.455 150.585

Handelsdebiteuren en overige vorderingen 6 282.055 221.447

Liquide middelen 7 57.573 96.409

    535.830 470.637

TOTAAL ACTIVA   2.553.465 2.186.215

       

       

PASSIVA Noot 30 december 2018 31 december 2017

Groepsvermogen      

Geplaatst kapitaal   8 8

Algemene reserves   395.092 283.860

Onverdeeld resultaat   160.194 156.446

Totaal groepsvermogen 8 555.294 440.314

       

Langlopende verplichtingen      

Leningen en overige verplichtingen 9 346.702 291.158

Pensioenen en overige uitgestelde beloningen 10 19.529 18.846

Latente belastingverplichtingen 11 164.822 173.626

Voorzieningen 12 18.970 30.186

Afgeleide financiële instrumenten 13 160 162

    550.183 513.978

       

Kortlopende verplichtingen      

Leningen en overige verplichtingen 9 74.539 48.472

Voorzieningen 12 23.483 16.803

Vennootschapsbelasting 14 7.340 16.603

Handelscrediteuren en overige schulden 15 1.342.626 1.150.045

    1.447.988 1.231.923

Totaal verplichtingen   1.998.171 1.745.901

TOTAAL PASSIVA   2.553.465 2.186.215
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2018

in € 1.000 Noot 2018 2017

Netto-omzet   6.331.006 5.734.068

Kostprijs omzet 17 -5.193.979 -4.709.116

       

Bruto-omzetresultaat   1.137.027 1.024.952

       

Overige bedrijfsopbrengsten 19 23.280 27.240

       

Verkoopkosten   -735.670 -599.796

Algemene beheerkosten 20 -156.535 -167.279

Som der kosten   -892.205 -767.075

       

Netto-omzetresultaat   268.102 285.117

       

Amortisatie immateriële vaste activa 1 -78.601 -70.750

(Terugname) bijzondere waardevermindering (im)materiële vaste activa 21 -8.306 -10.257

       

Bedrijfsresultaat   181.195 204.110

       

Financiële baten 22 2.284 3.366

Financiële lasten 22 -14.199 -18.718

       

Resultaat voor belastingen   169.280 188.758

       

Belastingen 23 -9.086 -32.312

       

Resultaat na belastingen toekomende aan aandeelhouders   160.194 156.446

65Jaarrekening 2018 Jumbo Groep Holding B.V.



Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 
over 2018

in € 1.000 Noot 2018 2017

Resultaat na belastingen   160.194 156.446

       

Resultaten die niet zullen worden gereclassificeerd      

naar de winst- en verliesrekening      

Actuariële resultaten op toegezegde-pensioenregelingen 10 1.552 1.478

Belastingen over mutaties op toegezegde-pensioenregelingen 11 -344 -369

Reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten 13 -2 -162

Belastingen over reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten 11 8 40

    1.214 987

Totaalresultaat   161.408 157.433

       

Totaalresultaat toekomende aan aandeelhouders   161.408 157.433
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018
Volgens indirecte methode, in € 1.000 Noot 2018 2017

Kasstroom uit operationele activiteiten      
       
Bedrijfsresultaat   181.195 204.110
       
Aanpassingen voor:      
Afschrijvingen en amortisatie (im)materiële vaste activa 1, 2 155.377 135.873
(Terugname) bijzondere waardeverminderingen 1, 2 8.306 10.257
Resultaat op desinvesteringen activa   -9.401 -13.642
Mutatie langlopende vorderingen, langlopende schulden en voorzieningen   -3.961 -540
    331.516 336.058
Mutaties in werkkapitaal:      
Mutatie voorraden   -2.823 -5.330
Mutatie handelsdebiteuren en overige vorderingen   -55.624 11.974
Mutatie handelscrediteuren en overige schulden   176.646 71.341
Kasstroom uit bedrijfsoperaties   449.715 414.043
       
Betaalde vennootschapsbelasting   -50.182 -37.690
Netto kasstroom uit operationele activiteiten   399.533 376.353
       
Kasstroom uit investeringsactiviteiten      
Investeringen in (im)materiële vaste activa 1, 2 -220.978 -156.813
Desinvesteringen van (im)materiële vaste activa 1, 2 4.371 2.245
Investeringen in voor verkoop aangehouden activa   -13.851 -36.622
Desinvesteringen van voor verkoop aangehouden activa   50.570 55.572
Verwervingen van belangen 1, 2 -283.832 -27.100
Vervreemdingen van belangen 1, 2 1.454 1.553
Verstrekte langlopende vorderingen 3 -14.173 -22.975
Aflossingen langlopende vorderingen 3 9.788 25.914
Ontvangen rente   2.837 2.243
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten   -463.814 -155.983
       
Kasstroom uit financieringsactiviteiten      
Opnamen langlopende leningen 9 175.000 -
Aflossingen langlopende leningen 9 -75.000 -150.000
Betalingen uit hoofde van financiële leaseverplichtingen   -858 -776
Betaalde rente   -5.899 -6.530
Uitgekeerd dividend 8 -44.000 -40.000
Participatieregeling Jumbo   -23.798 -20.175
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten   25.445 -217.481
       
Totale netto kasstroom   -38.836 2.888
Beginsaldo geldmiddelen   96.409 93.520

Eindsaldo geldmiddelen 7 57.573 96.409
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Geconsolideerd verloop groepsvermogen 2018
Het verloop van het groepsvermogen over 2018 is als volgt:

  Geplaatst Algemene Onverdeeld Totaal groeps-

voor winstbestemming, in € 1.000 kapitaal reserves resultaat vermogen

Stand begin boekjaar 2018 8 283.860 156.446 440.314

         

Resultaat na belastingen - - 160.194 160.194

Winstbestemming voorgaand boekjaar - 156.446 -156.446 -

Actuariële resultaten op toegezegde-
pensioenregelingen - -1.208 - -1.208

Reële waarde afgeleide financiële instrumenten - -6 - -6

Totaalresultaat - 155.232 3.748 159.980

         

Uitkering dividend aan Stichting Jumbo Groep - -44.000 - -44.000

Totaal mutaties in relatie aandeelhouders - -44.000 - -44.000

Stand einde boekjaar 2018 8 395.092 160.194 555.294

Het verloop van het groepsvermogen over 2017 is als volgt:

  Geplaatst Algemene Onverdeeld Totaal groeps-

voor winstbestemming, in € 1.000 kapitaal reserves resultaat vermogen

Stand begin boekjaar 2017 vóór toepassing IFRS15 8 209.432 109.437 318.877

         

Eerste toepassing IFRS15 - 4.004 - 4.004

Stand begin boekjaar 2017 met toepassing IFRS15 8 213.436 109.437 322.881

         

Resultaat na belastingen - - 156.446 156.446

Winstbestemming voorgaand boekjaar - 109.437 -109.437 -

Actuariële resultaten op toegezegde-
pensioenregelingen - 1.109 - 1.109

Reële waarde afgeleide financiële instrumenten - -122 - -122

Totaalresultaat - 110.424 47.009 157.433

         

Uitkering dividend aan Stichting Jumbo Groep - -40.000 - -40.000

Totaal mutaties in relatie aandeelhouders - -40.000 - -40.000

Stand einde boekjaar 2017 8 283.860 156.446 440.314
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Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Algemene toelichting

De onderneming en haar activiteiten
De activiteiten van Jumbo Groep Holding B.V. (KvK-nummer 17136209), statutair gevestigd te Veghel, Rijksweg 15, en haar 
groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit foodretail en horeca.

Deze geconsolideerde jaarrekening is door de Raad van Bestuur opgesteld en is op 19 februari 2019 ondertekend. De jaarstukken 
2018 worden ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering op 12 maart 2019.

Overeenstemmingsverklaring met International Financial Reporting Standards
De geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen zijn in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards 
(IFRS) zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW (Nederlandse verslaggevingsregels).

Algemene grondslagen
De geconsolideerde jaarrekening van Jumbo Groep Holding B.V. is opgesteld op basis van historische kostprijs voor zover IFRS de 
waardering en resultaatbepaling van specifieke posten niet op andere wijze voorschrijft. Dit laatste geldt voor: voor verkoop 
aangehouden activa, latente belastingverplichtingen, participatieregeling Jumbo, afgeleide financiële instrumenten en toegezegde-
pensioenregelingen.  

Het boekjaar van Jumbo Groep Holding B.V. omvat een periode van 52 of 53 weken en eindigt op de zondag die het dichtst bij 31 
december van het desbetreffende jaar ligt. Het boekjaar 2018 bestond uit 52 weken en eindigde op 30 december 2018. Het 
vergelijkende boekjaar 2017 bestond ook uit 52 weken. Boekjaar 2017 eindigde op 31 december 2017 en begon op 2 januari 2017.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in euro’s. Dit is tevens de functionele valuta. De bedragen in de jaarrekening zijn 
afgerond op € 1.000,-, behalve waar dit anders is aangegeven.

Grondslagen voor de consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van Jumbo Groep Holding B.V. zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de Groep 
behorende vennootschappen en andere rechtspersonen, waarin Jumbo een overheersende zeggenschap heeft over het financiële 
en operationele beleid.

Er is sprake van overheersende zeggenschap op het moment dat Jumbo de zeggenschap over de deelneming kan uitoefenen, is 
blootgesteld aan variabele opbrengsten uit hoofde van haar betrokkenheid bij de deelneming, en Jumbo in staat is om de relevante 
activiteiten van de deelneming aan te sturen. Wanneer Jumbo niet over de meerderheid van de stemrechten of gelijksoortige 
rechten in een deelneming beschikt, betrekt zij alle relevante feiten en omstandigheden in de beoordeling of zij zeggenschap over 
de deelneming kan uitoefenen.

De financiële gegevens van de geconsolideerde groepsmaatschappijen met uitzondering van J&C Acquisition Holding B.V. inclusief 
dochterondernemingen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen, rekening houdend met de eliminatie van 
onderlinge verhoudingen en transacties. J&C Acquisition Holding B.V. inclusief dochterondernemingen zijn proportioneel 
verantwoord rekening houdend met de eliminatie van onderlinge verhoudingen en transacties.
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In de consolidatie met Jumbo Groep Holding B.V. zijn ultimo boekjaar de volgende deelnemingen begrepen (in percentage van 
aandelenkapitaal):

Vennootschap
Plaats van 
vestiging

2018 2017

Jumbo Food Groep B.V. Veghel 100% 100%

- Jumbo Distributiecentrum B.V. Veghel 100% 100%

> Jumbo Logistiek Vastgoed B.V. Veghel 100% 100%

- Jumbo Supermarkten B.V. Veghel 100% 100%

> Jumbo Supermarkten Vastgoed B.V. Veghel 100% 100%

- Euroselect B.V. Veghel 100% 100%

- Jumbo Omnichannel B.V. Veghel 100% 100%

> Jumbo Omnichannel Vastgoed B.V. Veghel 100% 100%

- EMTÉ J Supermarkten B.V. Veghel 100% -

- Jumbo België BVBA Antwerpen 100% -

La Place Food Groep B.V. Veghel 100% 100%

- La Place Food B.V. Veghel 100% 100%

- La Place Food GmbH Montabaur 100% 100%

J&C Acquisition Holding B.V. Veghel 50% -

Jumbo heeft in 2018 de volgende wijzigingen doorgevoerd in de bedrijfsstructuur:
• J&C Acquisition Holding B.V. is op 15 mei 2018 opgericht door Jumbo Groep Holding B.V. en Coop Holding B.V., waarbij Jumbo 

Groep Holding B.V. en Coop Holding B.V. elk 50% van het aandelenkapitaal hebben gestort. Op basis van de economische 
realiteit, waarbij sprake is van een tijdelijke gezamenlijke bedrijfsactiviteit waarbij alleen geleverd wordt aan de 
aandeelhouders en op basis van de financiële- en winkelverdeling van 66,67% voor Jumbo Groep Holding B.V. en 33,33% voor 
Coop Holding B.V., wordt J&C Acquisition Holding B.V. inclusief dochterondernemingen voor 66,67% proportioneel 
verantwoord in Jumbo Groep Holding B.V.

• Jumbo België BVBA is per 8 juni 2018 opgericht. Belgische wetgeving vereist dat er minimaal twee aandeelhouders zijn: bij de 
oprichting is door Jumbo Groep Holding B.V. 0,01% kapitaal gestort en door Jumbo Food Groep B.V. 99,99%.

• J&C Acquisition Holding B.V. heeft per 2 juli 2018 EMTÉ Holding B.V. en onderliggende vennootschappen geacquireerd.
• Per 1 oktober 2018 zijn de volgende vennootschappen verhangen van J&C Acquisition Holding B.V. en EMTÉ Holding B.V. naar 

Jumbo Food Groep B.V.:
◦ EMTÉ J Supermarkten B.V.
◦ EMTÉ J Supermarkten 1 B.V.
◦ EMTÉ J Supermarkten 2 B.V.
◦ EMTÉ Arnemuiden B.V.
◦ EMTÉ Bathmen B.V.
◦ EMTÉ Nunspeet B.V.
◦ EMTÉ Oostkapelle B.V.

De bovengenoemde verhangen vennootschappen zijn commercieel met terugwerkende kracht per 2 juli 2018 volledig 
meegenomen in de consolidatie van Jumbo Groep Holding B.V.

• EMTÉ J Supermarkten 1 B.V. en EMTÉ J Supermarkten 2 B.V. (verdwijnende vennootschappen) zijn op 4 december 2018 
gefuseerd met EMTÉ J Supermarkten B.V. (verkrijgende vennootschap).

• Per 5 december 2018 zijn de onderstaande vennootschappen (verdwijnende vennootschappen) met EMTÉ J Supermarkten B.V. 
(verkrijgende vennootschap) gefuseerd:

◦ EMTÉ Arnemuiden B.V.
◦ EMTÉ Bathmen B.V.
◦ EMTÉ Nunspeet B.V.
◦ EMTÉ Oostkapelle B.V.

Het structuurregime is van toepassing op Jumbo Groep Holding B.V. De vennootschap wordt bestuurd door de directie. Toezicht 
vindt plaats door de Raad van Commissarissen.

Hierna wordt Jumbo Groep Holding B.V. tezamen met haar deelnemingen aangeduid als Jumbo of Groep, tenzij anders is 
aangegeven.
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Jumbo Groep Holding B.V. is de moedermaatschappij van de Groep. Stichting Jumbo Groep beheert 100% van de geplaatste 
aandelen en is opgericht om de belangen van de ultieme aandeelhouders van Jumbo Groep Holding B.V. te behartigen. Stichting 
Jumbo Groep is geen moedermaatschappij, aangezien Stichting Jumbo Groep niet gerechtigd is tot of is blootgesteld aan variabele 
opbrengsten uit hoofde van haar betrokkenheid bij Jumbo.

Bedrijfscombinatie
Een bedrijfscombinatie wordt verwerkt op basis van de ‘purchase accounting’ methode per overnamedatum. Dit is de datum 
waarop de overheersende zeggenschap naar Jumbo Groep Holding B.V. is overgegaan.

Jumbo waardeert de goodwill per overnamedatum als het positieve verschil tussen de overgedragen vergoeding minus de reële 
waarde van de identificeerbare verworven activa en aangegane verplichtingen. Indien het verschil negatief is, wordt een boekwinst 
uit een voordelige koop in de winst- en verliesrekening verantwoord.

In de overgedragen vergoeding is geen bedrag begrepen voor de afwikkeling van bestaande relaties. Een dergelijk bedrag wordt in 
de winst- en verliesrekening opgenomen. Door Jumbo gemaakte transactiekosten bij de verwerving van een bedrijfscombinatie, 
niet zijnde kosten van de uitgifte van vreemd- of eigenvermogensinstrumenten, worden in de winst- en verliesrekening 
verantwoord wanneer zij worden gemaakt.

Vreemde valuta
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend naar euro’s tegen de koers per balansdatum. 
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de geconsolideerde jaarrekening in euro’s verwerkt tegen de 
koers op transactiedatum. De uit de omrekening voortvloeiende verschillen worden verantwoord in de winst- en verliesrekening.

Jumbo heeft belangen in vennootschappen die in de Europese Unie gevestigd zijn, voornamelijk Nederland, en die de euro als 
functionele en rapporteringvaluta hanteren.

Schattingen
Bij de totstandkoming van de geconsolideerde jaarrekening van Jumbo ultimo boekjaar 2018 heeft het management bepaalde 
schattingen moeten maken en aannames moeten doen. Deze schattingen en aannames zijn van invloed op de gerapporteerde 
activa en passiva, de vermelding van de niet uit de balans blijkende activa en passiva op balansdatum en op de baten en lasten in 
de verslagperiode waarover wordt gerapporteerd.

De schattingen hebben met name betrekking op de verwerking van de leveranciersbijdragen, de overige uitgestelde beloningen, de 
voorzieningen en de bepaling van de reële waarden van de activa, voorzieningen en schulden van via overnames verkregen 
activiteiten. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen en veronderstellingen.

De veronderstellingen, verwachtingen en prognoses die als basis zijn gebruikt voor de schattingen in de geconsolideerde 
jaarrekening vormen een zo goed mogelijke afspiegeling van de vooruitzichten van Jumbo. Het management is van mening dat 
voor de veronderstellingen, verwachtingen en prognoses een redelijke basis bestaat. De schattingen weerspiegelen de opvattingen 
van Jumbo op de data waarop ze tot stand zijn gekomen. Schattingen hebben betrekking op bekende en onbekende risico’s, 
onzekerheden en andere factoren. Dit houdt in dat de werkelijke resultaten kunnen afwijken van de verwachte resultaten.

Effecten van invoering van nieuwe grondslagen voor huidige boekjaar
De volgende standaarden, wijzigingen in standaarden en interpretaties zijn in 2018 van kracht en zijn toegepast op deze 
geconsolideerde jaarrekening.

De voor Jumbo mogelijk belangrijkste veranderingen worden als volgt samengevat:
IFRS9 ‘Financial instruments’: classificatie en waardering is van toepassing op boekjaren die ingaan op of na 1 januari 2018. De 
standaard heeft geringe impact op de waardering en classificatie van de activa en verplichtingen zoals verantwoord in de 
jaarrekening. Alle boekwaarden van financiële activa onder IAS39 zijn gelijk aan de boekwaarden onder IFRS9 bij de overgang naar 
IFRS9 per begin januari 2018.
De voorzieningen worden bepaald op basis van het 'verwachte kredietverliezen' model waarbij rekening wordt gehouden met 
beschikbare toekomstige informatie. Voor debiteuren waarvan duidelijk is dat betaalafspraken zeer significant zijn overschreden, 
wordt een specifieke voorziening opgenomen voor het bedrag dat mogelijk niet meer inbaar is.
Voor aanvang van boekjaar 2018 is reeds in overeenstemming met IFRS9 de documentatieplicht inzake hedge-accounting 
toegepast.
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IFRS15 ‘Revenue from Contracts with Customers’ geeft een raamwerk voor verantwoording van opbrengsten en vervangt de huidige 
standaarden voor opbrengsten (IAS18) en onderhanden werken (IAS11). Deze nieuwe standaard is van kracht op boekjaren die 
ingaan op of na 1 januari 2018 en voorziet in een raamwerk ten behoeve van de bepaling of, hoeveel en wanneer opbrengsten 
moeten worden verantwoord. Toepassing van deze standaard heeft geresulteerd in een aantal materiële wijzigingen, deze zijn 
retrospectief verwerkt in de openingsbalans van 2017. De belangrijkste wijzigingen zijn:

• Kwijtscheldingsleningen worden tegen de nominale waarde gewaardeerd en betreffen onder IFRS15 een contractueel actief en 
worden gepresenteerd als vooruitbetaalde bijdragen, de totale waarde is ultimo boekjaar € 24.411. In 2017 werden 
kwijtscheldingsleningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De impact van de nieuwe standaard is verwerkt in de 
2017 openingsbalans van het eigen vermogen (€ 2.424) en de latente belastingverplichting (€ 808) en binnen de financiële 
vaste activa op de leningen u/g (€ 25.250 negatief) en de vooruitbetaalde bijdragen (€ 28.482).

• Ook een deel van de renteloze leningen wordt onder IFRS15 verantwoord als contractueel actief, dit bedraagt ultimo boekjaar 
€ 1.923. De impact van de nieuwe grondslag is verwerkt in de 2017 openingsbalans van het eigen vermogen (€ 1.580) en de 
latente belastingverplichting (€ 527) en binnen de financiële vaste activa op de vooruitbetaalde bijdragen (€ 2.107).

• Verstrekte subsidies aan franchisenemers worden niet meer als kosten verantwoord, maar in mindering gebracht op de netto-
omzet. De totale impact op de netto-omzet is € 27.127 negatief. Het effect op de vergelijkende cijfers is € 34.489 negatief.

• Promotiebijdragen werden in 2017 in mindering gebracht op de verkoopkosten, vanaf 2018 worden promotiebijdragen 
verantwoord onder de kostprijs omzet. Het totaal aan promotiebijdragen in 2017 betrof € 123.426, de vergelijkende cijfers zijn 
voor dit bedrag gecorrigeerd.

Effecten van invoering van herziene grondslagen voor toekomstige jaren
IFRS16 ''leases'' is in 2018 nog niet van kracht en is daarom niet toegepast op deze geconsolideerde jaarrekening. Jumbo past deze 
standaard niet vervroegd toe.

IFRS16 ‘Leases’ vervangt de huidige standaard voor leases (IAS17) en geeft een raamwerk voor de verantwoording van 
leasecontracten. Deze nieuwe standaard is van kracht op boekjaren die ingaan op of na 1 januari 2019. De nieuwe standaard vereist 
lessees tot het activeren van de gebruiksrechten voortvloeiend uit leasecontracten onder de post materiële vaste activa. Daarnaast 
dient de lessee een leaseverplichting uit hoofde van deze contracten te verantwoorden in de balans. Hiermee verdwijnt ook het 
verschil tussen een financiële of operationele lease. Uitzonderingen zijn leases met een looptijd korter dan 1 jaar of activa met een 
lage waarde.

In het kader van de nieuwe standaard IFRS 16 heeft Jumbo een analyse verricht op de gehele leaseportefeuille, dit betreffen 
voornamelijk huurcontracten van vastgoed en voertuigen. Ultimo 2018 heeft Jumbo een niet opzegbare leaseverplichting van 
€ 1.441.000, zie noot 16. Van deze verplichting wordt € 481.822 onderverhuurd aan derden.

Per 1 januari 2019 verwacht Jumbo een totaalbedrag aan gebruiksrechten te activeren van ongeveer € 3.556.000, en een totale 
leaseverplichting op te nemen van ongeveer € 3.553.000. Van deze verplichting is € 246.000 aan te merken als kortlopend. 
Het resultaat na belasting over 2019 wordt naar verwachting negatief beïnvloed met ongeveer € 20.000 als gevolg van de nieuwe 
standaard IFRS16. De aangepaste EBITDA over 2019 stijgt naar verwachting met € 246.000 doordat operationele leasebetalingen 
onderdeel zijn van de EBITDA, echter onder de nieuwe regelgeving komen hiervoor in de plaats afschrijvingen (ongeveer € 212.000) 
en rentebetalingen (ongeveer € 62.000) en worden hierdoor niet meegenomen in de EBITDA.

De activiteiten van Jumbo als lessor zijn van geringe omvang en hebben geen significante impact op de financiële verantwoording. 
Echter de onderverhuur activiteiten vereisen wel aanvullende toelichtingen volgend jaar.

De verschillen tussen de verplichtingen benoemd in noot 16 en de verwachte activering van gebruikrechten en verplichtingen 
komen door aannames die Jumbo heeft gemaakt over de toepassing van eventuele verlengingsopties. Ten aanzien van de 
huurcontracten van vastgoed verwacht Jumbo voor het merendeel van de portefeuille gebruik te maken van verlengingsopties en 
de locaties voor de lange termijn voort te zetten. Voor de huurcontracten van vastgoed wordt inclusief verlengingsopties veelal 
uitgegaan van een huurtermijn van tegen de 20 jaar. Servicekosten worden niet meegenomen in de waardering van de 
leaseverplichting, maar direct in het resultaat verantwoord.

Jumbo past de verplichte standaard toe vanaf 31 december 2018. Hiervoor wordt de vereenvoudigde transitiemethode gehanteerd, 
waarbij de vergelijkende cijfers niet aangepast worden. Geactiveerde gebruiksrechten worden berekend op basis van de 
verdisconteerde leaseverplichtingen per 1 januari 2019, onder aftrek van eventuele vooruitbetaalde kosten. De gehanteerde 
disconteringsvoet is gelijk aan de marginale rentevoet van Jumbo, waarbij rekening wordt gehouden met de looptijd van het 
contract. Voor het overgrote deel van de leaseportefeuille geldt hiervoor een percentage van tegen de 2%.
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Bepaling reële waarde
Een aantal grondslagen en de informatieverschaffing van Jumbo vereist de bepaling van de reële waarde van zowel financiële als 
niet-financiële activa en verplichtingen. Hierbij wordt het niveau van de hiërarchie van de reële waarden waarin dergelijke 
waarderingen worden ingedeeld, vermeld. Conform IFRS13 wordt voor de bepaling van de reële waarde van de opgenomen 
financiële instrumenten een aantal waarderingsniveaus gedefinieerd:

• Niveau 1: genoteerde marktprijzen (niet gecorrigeerd) in actieve markten voor identieke activa of verplichtingen.
• Niveau 2: input die geen onder niveau 1 vallende genoteerde marktprijzen betreft en die waarneembaar is voor het actief of de 

verplichting, hetzij rechtstreeks (in de vorm van een prijs) hetzij indirect (afgeleid van een prijs).
• Niveau 3: input voor het actief of de verplichting die niet is gebaseerd op waarneembare marktgegevens (niet-waarneembare 

input). Jumbo maakt bij deze bepaling gebruik van algemeen geaccepteerde waarderingsmodellen.

De methoden waarop de reële waarde is bepaald, zijn hierna voor de relevante posten opgenomen.

Immateriële activa
De reële waarde van immateriële activa verkregen in het kader van bedrijfscombinaties is gebaseerd op de verwachte contante 
waarde van de kasstromen uit het gebruik van de activa (niveau 3).

Materiële vaste activa
De reële waarde van materiële vaste activa verkregen in het kader van bedrijfscombinaties is gebaseerd op de marktwaarde. De 
marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen het actief kan worden verhandeld tussen een goed geïnformeerde koper en 
verkoper in een zakelijke transactie tussen derde partijen (niveau 3).

Voorraden
De reële waarde van de voorraden verkregen in een bedrijfscombinatie wordt vastgesteld op basis van de geschatte verkoopprijs bij 
normale bedrijfsuitoefening minus de geschatte kosten voor verkoop en verkoopgereed maken en minus een redelijke winstmarge 
gebaseerd op de inspanningen die nodig zijn voor het verkoopgereed maken en verkopen van de voorraden (niveau 3).

Financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden)
De handels- en overige vorderingen, handelsschulden en overige verplichtingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de 
reële waarde en vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs waarbij gebruik wordt gemaakt van de effectieve rentemethode, 
onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op 
basis van de individuele beoordeling van de vorderingen. Bij het bepalen van het effectieve rentepercentage wordt rekening 
gehouden met opslagen en kortingen op het moment van de acquisitie. De participatieregeling van Jumbo wordt bij en na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen de contante waarde van het verwachte inkoopbedrag waartegen de participaties worden 
ingekocht. De waarderingen van genoemde financiële instrumenten vallen onder niveau 3.

Afgeleide financiële instrumenten (zoals derivaten)
De reële waarde van afgeleide financiële instrumenten wordt gevormd door het geschatte bedrag dat Jumbo zou ontvangen of 
betalen om het contract per balansdatum te beëindigen, waarbij rekening wordt gehouden met de actuele rente en de actuele 
kredietwaardigheid van beide contractpartijen. Deze waarderingen worden op redelijkheid gecontroleerd met behulp van 
technieken gebaseerd op contant gemaakte kasstromen op basis van de voorwaarden en de looptijden van het contract en met 
gebruikmaking van de marktrente voor een vergelijkbaar instrument per waarderingsdatum (niveau 2).

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de realiseerbare waarde van een vast actief lager is dan de boekwaarde; de 
realiseerbare waarde is de hoogste van de directe opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde, zijnde de contante waarde van de 
geschatte toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen uit het gebruik van het vaste actief. De belangrijkste schattingen 
die worden gemaakt bij de bepaling van de realiseerbare waarde hebben betrekking op de disconteringsvoet, de resterende 
economische levensduur en het groeipercentage dat in de kasstroomprognoses wordt betrokken, de operationele kosten en de 
inschattingen van de te behalen toekomstige marges alsmede de restwaarde van de activa (indien van toepassing).

Een bijzondere waardevermindering wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt. In de verslagperioden volgend op een 
bijzondere waardevermindering wordt beoordeeld of er aanwijzingen bestaan dat een opgenomen bijzondere waardevermindering 
van een vast actief mogelijk moet worden teruggenomen. Indien dergelijke aanwijzingen bestaan, dan wordt de realiseerbare 
waarde van dat actief opnieuw berekend en wordt de boekwaarde verhoogd tot de realiseerbare waarde. De toename van de 
boekwaarde als gevolg van een terugname van een bijzondere waardevermindering beperkt zich tot het bedrag van de boekwaarde 
van het actief die zou gelden indien de oorspronkelijke bijzondere waardevermindering zich niet zou hebben voorgedaan. 
Terugnemingen van bijzondere waardeverminderingen worden verwerkt in de winst- en verliesrekening. Met betrekking tot 
goodwill worden geen bijzondere waardeverminderingsverliezen teruggenomen.
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Goodwill en merknamen
De goodwill en merknamen worden jaarlijks onderworpen aan een zogenaamde impairmenttest, waarbij wordt berekend of er 
sprake is van een bijzondere waardevermindering. Ten aanzien van geactiveerde goodwill en merknamen worden 
impairmenttesten uitgevoerd op basis van de toekomstige verwachte kasstromen, rekening houdend met een disconteringsvoet 
vóór belastingen om de contante waarde van deze toekomstige kasstromen te bepalen. Als blijkt dat op grond van de 
impairmenttestberekeningen een bijzondere waardevermindering plaats dient te vinden, wordt deze eerst toegerekend aan de 
gepresenteerde goodwill en merknamen voor de betreffende kasstroomgenererende eenheid, alvorens toerekening van de 
bijzondere waardevermindering aan de overige vaste activa plaatsvindt. De kasstroomgenererende eenheid voor goodwill en 
merknamen is vastgesteld op het niveau van de betreffende formule.

Overige immateriële vaste activa en materiële vaste activa
Minimaal eenmaal per jaar wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een individueel vast actief aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het 
desbetreffende actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt 
de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort, bepaald. Ten behoeve van deze 
beoordeling geldt dat Jumbo de kasstroomgenererende eenheid voor merknamen heeft vastgesteld op basis van alle aanwezige 
vestigingspunten die opereren onder de betreffende merknaam op het moment van de impairmenttest en voor de overige 
immateriële vaste activa en de materiële vaste activa het gerelateerde vestigingspunt als kasstroomgenererende eenheid heeft 
gedefinieerd. Bij de bepaling van de omvang van een bijzondere waardevermindering worden ook de ontwikkelingen in het 
marktgebied behorende bij een vestigingspunt betrokken.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa
Onder de immateriële vaste activa zijn goodwill, merknamen, vestigingspunten, zelfontwikkelde software en overige immateriële 
vaste activa opgenomen.

Goodwill
Goodwill wordt berekend als het verschil tussen de bij acquisities betaalde verkrijgingsprijs en de reële waarde van de verkregen 
activa en passiva (rekening houdend met de waardering van vestigingspunten). Goodwill wordt geactiveerd en indien van 
toepassing verminderd met cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. Over goodwill wordt niet geamortiseerd.

Merknamen
De waardering van de verkregen merknamen is gebaseerd op de zogenoemde discounted cashflow methode op basis van 
geschatte toekomstige vrije kasstromen. De merknamen worden geactiveerd en indien noodzakelijk verminderd met cumulatieve 
bijzondere waardeverminderingsverliezen. Merknamen worden niet geamortiseerd, aangezien de betreffende merknamen nu en in 
de toekomst actief worden gevoerd in de bedrijfsuitoefening.

Vestigingspunten
Vestigingspunten worden gewaardeerd tegen het bedrag van de bestede kosten verminderd met cumulatieve amortisaties en 
cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. Koopsommen betaald voor de verkrijging van vestigingspunten, worden 
geactiveerd voor zover de daaraan verbonden toekomstige economische voordelen ten goede komen aan Jumbo en Jumbo de 
beschikkingsmacht heeft over de geactiveerde activa. De waardering van verkregen vestigingspunten is gebaseerd op de 
zogenoemde discounted cashflow methode. Amortisatie vindt lineair plaats op basis van een verwachte economische levensduur 
van maximaal 20 jaar zonder restwaarde. Onder de vestigingspunten zijn ook betaalde sleutelgelden ter verwerving van nieuwe 
locaties opgenomen. Over deze aanbetalingen wordt geamortiseerd vanaf winkelopening op deze locaties.

Zelfontwikkelde software
Kosten van zelfontwikkelde software worden geactiveerd indien aan de criteria voor activering wordt voldaan. Activering vindt 
slechts plaats gedurende de ontwikkelingsfase. Geactiveerde software wordt vanaf de datum van ingebruikname lineair over de 
geschatte economische levensduur ten laste van het resultaat geamortiseerd en indien van toepassing verminderd met 
cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Overige immateriële vaste activa
De overige immateriële vaste activa bestaan uit verstrekte bijdragen aan ondernemers en van derden aangekochte software. De 
bijdragen aan ondernemers worden geactiveerd voor zover de daaraan verbonden toekomstige economische voordelen ten goede 
komen aan Jumbo. Kosten met betrekking tot van derden aangekochte software worden geactiveerd indien aan de criteria voor 
activering worden voldaan.

Na de eerste opname worden geactiveerde overige immateriële vaste activa gewaardeerd tegen het bedrag van de bestede kosten 
verminderd met cumulatieve amortisaties en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. Overige immateriële vaste 
activa worden vanaf de datum van ingebruikname lineair over de geschatte economische levensduur ten laste van het resultaat 
geamortiseerd.
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De gehanteerde amortisatiepercentages op moment van ingebruikname van de immateriële vaste activa bedragen:

Goodwill 0%

Merknamen 0%

Vestigingspunten 5% - 20%

Zelfontwikkelde software 20%

Overige 20%

De amortisatie van de immateriële vaste activa worden afzonderlijk in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Materiële vaste activa
Onder de materiële vaste activa zijn bedrijfsgebouwen en -terreinen, bouwkundige voorzieningen, inventarissen en installaties en 
andere vaste bedrijfsmiddelen opgenomen.

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met cumulatieve lineaire afschrijvingen 
en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Lineaire afschrijvingen worden berekend vanaf de datum van ingebruikname, 
rekening houdend met een eventuele restwaarde. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Overige materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa, waaronder bouwkundige voorzieningen, inventarissen en installaties en andere vaste 
bedrijfsmiddelen, worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve 
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment gereed voor ingebruikname.

Kosten voor groot onderhoud worden in de boekwaarde van het actief verwerkt onder toepassing van de componentenbenadering.

De gehanteerde afschrijvingspercentages van de materiële vaste activa bedragen:

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 0% - 4%

Bouwkundige voorzieningen 10%

Inventarissen en installaties 10% - 33,3%

Andere vaste bedrijfsmiddelen 10% - 33,3%

Activa in uitvoering 0%

De afschrijvingen uit hoofde van de materiële vaste activa zijn verantwoord onder de kostprijs van de omzet, de verkoopkosten en 
de algemene beheerkosten.

Financiële vaste activa
De leningen u/g worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen als gevolg van oninbaarheid. Hierbij is conform 
IFRS9 de classificatie van het 'business model' beoordeeld en is de 'Solely Payments of Principal and Interest' test (hierna: SPPI-test) 
toegepast. Bij de classificatie van het 'business model' wordt beoordeeld of schuldinstrumenten worden aangehouden om de 
contractuele kasstromen te innen of dat de contractuele kasstromen worden aangehouden om te innen en vervolgens te verkopen. 
Indien dit het geval is wordt de SPPI-test uitgevoerd om vast te stellen of de gegenereerde kasstromen uitsluitend worden 
veroorzaakt door betalingen van de hoofdsom en rente. Afhankelijk van het business model, de uitkomst van de SPPI-test en de 
aanwezigheid van opties die tegen de reële waarde moeten worden gewaardeerd, wordt de geamortiseerde kostprijs methode of 
de reële waarde methode toegepast.

De vooruitbetaalde bijdragen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
waardeverminderingen bij verwachte tegenvallende kasstromen in toekomstige jaren. De periodieke kwijtingen van de 
vooruitbetaalde bijdragen worden direct ten laste van de omzet gebracht.

Voor verkoop aangehouden activa en verplichtingen
Vaste activa of groepen activa worden aangemerkt als ‘aangehouden voor verkoop’ indien het in hoge mate waarschijnlijk is dat de 
boekwaarde hoofdzakelijk via verkoop en niet via het voortgezette gebruik ervan wordt gerealiseerd.
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De activa aangehouden voor verkoop worden gewaardeerd tegen de boekwaarde of lagere reële waarde, onder aftrek van de 
geschatte verkoopkosten. Eventueel benodigde bijzondere waardeverminderingen worden ten laste van het resultaat verantwoord. 
Op deze activa worden geen afschrijvingen en amortisaties meer verantwoord, zodra classificatie als activa aangehouden voor 
verkoop heeft plaatsgevonden. De verplichtingen die samenhangen met de activa aangehouden voor verkoop worden afzonderlijk 
weergegeven onder de voor verkoop aangehouden verplichtingen.

Voorraden
De voorraden bestaan hoofdzakelijk uit handelsgoederen en emballage en worden gewaardeerd tegen de laagste van de 
verkrijgingsprijs en netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van 
de voorraden. De verkrijgingsprijs omvat de laatst bekende inkoopprijs en de direct toerekenbare bijkomende kosten, waaronder 
transportkosten, verminderd met de direct toerekenbare leveranciersbijdragen. De netto-opbrengstwaarde is de geschatte 
verkoopprijs in het kader van de normale bedrijfsuitoefening, verminderd met kosten die nog gemaakt moeten worden, zoals 
verkoopkosten. Waardering tegen de laatst bekende inkoopprijs kan leiden tot ongerealiseerde prijsstijgingen. Gezien de hoge 
omloopsnelheid van de voorraden is deze invloed van te verwaarlozen betekenis op de totale waardering. Daarmee wijkt deze 
waardering niet significant af van de first-in-first-out-methode.

Handelsdebiteuren en overige vorderingen
De handelsdebiteuren en overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
waardeverminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze waardeverminderingen worden bepaald op basis van de individuele 
beoordeling van de vorderingen. De geamortiseerde kostprijs wordt bepaald op basis van de effectieve rentevoet.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en termijndeposito’s met een oorspronkelijke looptijd van maximaal drie 
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Gegeven het kortlopende karakter van de liquide 
middelen is de nominale waarde nagenoeg gelijk aan de reële waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt 
daarvan melding gemaakt in de toelichting.

Groepsvermogen
Uitgegeven financiële instrumenten worden geclassificeerd als eigen vermogen of als financiële verplichting in overeenstemming 
met de economische realiteit van de contractuele bepalingen van het instrument. Geplaatste gewone aandelen worden 
geclassificeerd onder groepsvermogen. Kosten die direct zijn toe te schrijven aan de uitgifte van gewone aandelen worden, na 
aftrek van eventuele belastingen, in mindering gebracht op het groepsvermogen.

Leningen en overige verplichtingen
Leningen en overige verplichtingen, met uitzondering van leaseverplichtingen, betreffen schulden aan financiële instellingen, een 
participatieregeling, triple-net verplichtingen inzake onroerend goed en overige leningen en verplichtingen. Opgenomen 
rentedragende leningen en verplichtingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde verminderd met 
transactiekosten voor verwerving. Na de eerste verwerking worden rentedragende leningen en verplichtingen gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, zijnde de nominale waarde onder aftrek van de niet geamortiseerde kosten van verwerving. De 
participatieregeling van Jumbo wordt bij eerste verwerking en na eerste verwerking gewaardeerd tegen de contante waarde van 
het verwachte inkoopbedrag waartegen de participaties worden ingekocht. De waardemutaties worden in de winst- en 
verliesrekening verantwoord onder de financiële baten en lasten.

De kosten van verwerving worden over de looptijd van de respectievelijke financieringsovereenkomsten ten laste van de winst- en 
verliesrekening geamortiseerd zodanig dat er gedurende de looptijd sprake is van een gelijkblijvende effectieve rente.

Leaseovereenkomsten worden geclassificeerd als financiële leaseovereenkomsten indien, in belangrijke mate, de economische 
voor- en nadelen verbonden aan het onderliggende actief voor rekening en risico van Jumbo zijn. Alle overige leaseovereenkomsten 
worden geclassificeerd als operationele leaseovereenkomsten. Activa aangehouden onder financiële leaseovereenkomsten worden 
verantwoord onder de materiële vaste activa en worden gewaardeerd tegen de som van de verschuldigde leasetermijnen, 
verminderd met de daarin opgenomen rentebestanddelen. De geleasede activa worden afgeschreven gedurende de economische 
levensduur van de activa.

Bij de eerste opname wordt het geleasede actief gewaardeerd tegen de reële waarde of de lagere contante waarde van de minimale 
leasebetalingen. Na de eerste opname geschiedt de waardering in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslag voor 
het betreffende actief.

De in de leasetermijnen opgenomen verschuldigde rente wordt ten laste van de winst- en verliesrekening afgeschreven over de 
looptijd van de leaseovereenkomsten. De ultimo verslagjaar niet afgeschreven rente wordt in de balans gesaldeerd onder de 
leaseverplichtingen. De leasekosten uit hoofde van operationele leaseovereenkomsten worden ten laste van de winst- en 
verliesrekening verantwoord gedurende de looptijd van de overeenkomst.
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Pensioenen en overige uitgestelde beloningen
Jumbo heeft diverse pensioenregelingen. De pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te 
weten bedrijfstakpensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Bij de pensioenverplichtingen wordt onderscheid gemaakt 
tussen toegezegde-bijdrage pensioenregelingen en toegezegde-pensioenregelingen.

Toegezegde-bijdrage pensioenregelingen
Een toegezegde-bijdrage pensioenregeling is een pensioenregeling in het kader waarvan Jumbo vaste bijdragen betaalt aan een 
afzonderlijke entiteit en geen juridische of feitelijke verplichting heeft als het pensioenfonds onvoldoende activa heeft om alle 
uitkeringen aan personeel te betalen in verband met diensttijd van personeel in de actuele en voorgaande periodes. Zodra de 
bijdragen zijn voldaan, heeft Jumbo geen verdere betalingsverplichtingen. De pensioenbijdragen worden in de winst- en 
verliesrekening als kosten van personeelsbeloningen verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

Vooruitbetaalde pensioenbijdragen worden opgenomen als actief voor zover dit leidt tot een terugbetaling in contanten of een 
verrekening met toekomstige bijdragen. Bijdragen aan een toegezegde-bijdrageregeling die meer dan 12 maanden na afloop van de 
periode waarin de werknemers de gerelateerde prestaties verrichten betaalbaar zijn, worden verdisconteerd tot hun contante 
waarde.

Toegezegde-pensioenregelingen
Toegezegde-pensioenregelingen zijn alle pensioenregelingen die geen toegezegde-bijdrage regeling zijn. De verplichting uit hoofde 
van toegezegde-pensioenregelingen is het saldo van de contante waarde van de toegezegde-pensioenverplichtingen op de 
balansdatum verminderd met de reële waarde van de daarvoor aangehouden fondsbeleggingen. De verplichting van Jumbo uit 
hoofde van toegezegde-pensioenregelingen wordt voor iedere regeling jaarlijks afzonderlijk berekend op basis van de projected 
unit credit-methode. De contante waarde van de toegezegde-pensioenverplichting wordt bepaald door de geschatte toekomstige 
uitstroom van geldmiddelen op basis van rentetarieven van hoogwaardige bedrijfsobligaties met vergelijkbare looptijden.

Wanneer de berekening resulteert in een positief saldo voor Jumbo, wordt de opname van het actief beperkt tot een bedrag dat 
maximaal gelijk is aan eventuele niet opgenomen pensioenkosten van verstreken diensttijd en de contante waarde van 
economische voordelen in de vorm van eventuele toekomstige terugstortingen of lagere toekomstige pensioenpremies. Bij de 
berekening van de contante waarde van economische voordelen wordt rekening gehouden met minimale 
financieringsverplichtingen die van toepassing zijn op de afzonderlijke regelingen van Jumbo. Een economisch voordeel is voor 
Jumbo beschikbaar als dit realiseerbaar is tijdens de looptijd van de regeling of bij de afwikkeling van de verplichtingen van de 
regeling. Actuariële winsten en verliezen voortvloeiend uit aanpassingen aan de feitelijke ontwikkelingen of actuariële aannames 
worden verwerkt in het geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat. Wanneer de pensioenaanspraken uit hoofde van een 
regeling worden gewijzigd of wanneer een regeling wordt ingeperkt, wordt de daaruit voortvloeiende wijziging in aanspraken met 
betrekking tot verstreken diensttijd of de winst of het verlies op die inperking direct verwerkt in de winst- en verliesrekening. Jumbo 
verantwoordt winsten of verliezen met betrekking tot de afwikkeling van een toegezegde-pensioenregeling op het moment dat 
formele besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Overige verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen
Overige verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen zijn beloningen die deel uitmaken van het beloningspakket. Onder 
deze verplichting zijn de uitgestelde beloningen (jubileumuitkeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen) opgenomen. De 
opgenomen verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per 
balansdatum af te wikkelen. Bij de berekening wordt rekening gehouden met de kansen dat medewerkers als gevolg van voortijdige 
uitdiensttreding niet in aanmerking komen voor een jubileumuitkering. De verplichting wordt berekend rekening houdend met de 
tijdswaarde van geld door de verplichting tegen contante waarde te verantwoorden.

Latente belastingverplichtingen
Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en 
passiva volgens de in deze jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling en de fiscale voorschriften. 
De berekening van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen geschiedt tegen de aan het einde van het 
verslagjaar bekende belastingtarieven, waartegen naar verwachting toekomstige afwikkeling plaatsvindt. Latente 
belastingvorderingen, met inbegrip van die latente belastingvorderingen voortvloeiende uit voorwaartse verliescompensatie, 
worden gewaardeerd voor zover het op basis van de actueel beschikbare informatie waarschijnlijk is dat het actief in de toekomst 
wordt gerealiseerd. Latente belastingvorderingen en -verplichtingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen uit hoofde van gebeurtenissen op of voor 
balansdatum waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare 
wijze is te schatten. Voorzieningen worden gewaardeerd door de verwachte toekomstige kasstromen contant te maken op basis 
van een disconteringsvoet die een afspiegeling is van de actuele marktinschattingen van de tijdswaarde van geld en van de 
specifieke risico’s met betrekking tot de verplichting. Oprenting van de voorzieningen wordt als een financieringslast verantwoord.
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Reorganisatievoorziening
De reorganisatievoorziening heeft betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt gevormd indien 
voor Jumbo een feitelijke of juridische verplichting is ontstaan.

Voorziening verlieslatende contracten
De voorziening voor verlieslatende contracten wordt gevormd wanneer de door Jumbo naar verwachting te behalen voordelen uit 
een overeenkomst lager zijn dan de onvermijdbare kosten om aan de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen. 
Onderdeel hiervan is een voorziening voor huurverliezen, die wordt gevormd voor huurverplichtingen van leegstaande gehuurde 
panden tot het einde van de huurovereenkomst en van panden waarvan de jaarlijkse inhuurkosten de jaarlijkse 
verhuuropbrengsten overstijgen.

Overige voorzieningen
De overige voorzieningen bestaan voornamelijk uit voorzieningen voor juridische claims.

Afgeleide financiële instrumenten
Afgeleide financiële instrumenten, waaronder de door Jumbo gehanteerde rente-afdekkingsinstrumenten om het renterisico op de 
rentedragende schulden te beheersen, worden gewaardeerd op reële waarde. De reële waarde van afgeleide financiële 
instrumenten is gebaseerd op de beurskoers of een andere marktnotering, exclusief transactiekosten. Indien er geen beurskoers 
beschikbaar is, wordt de reële waarde van het afgeleide financiële instrument bepaald op basis van het geschatte bedrag dat 
Jumbo zou ontvangen of betalen om het contract per balansdatum te beëindigen, waarbij rekening wordt gehouden met de 
actuele rente en de actuele kredietwaardigheid van beide contractpartijen. Aanpassingen van de reële waarde van afgeleide 
financiële instrumenten worden in het resultaat verantwoord, met uitzondering van instrumenten die dienen ter afdekking van 
toekomstige kasstromen en die zich als effectief kwalificeren (hedge-accounting). De aanpassingen van de reële waarde van deze 
afgeleide financiële instrumenten worden verwerkt in het geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat. Indien noodzakelijk 
wordt in de waardering van de afgeleide financiële instrumenten rekening gehouden met het kredietrisico van betrokken 
contractpartijen.

Handelscrediteuren en overige schulden
Verplichtingen aan handelscrediteuren zijn niet-rentedragende schulden en worden bij eerste verwerving gewaardeerd tegen reële 
waarde, zijnde de waarde waartegen naar verwachting afwikkeling plaatsvindt.

De overige kortlopende verplichtingen worden eveneens gewaardeerd tegen reële waarde. Onder de kortlopende verplichtingen 
zijn zegelverplichtingen opgenomen. De reële waarde van de zegelverplichtingen is gelijk aan de nominale waarde van de zegels in 
omloop verminderd met een vast percentage uitgegeven zegels, gebaseerd op een, over een langere periode, gemiddeld 
gerealiseerde vrijval. Tevens zijn onder de overige kortlopende schulden overheidsheffingen opgenomen. De overheidsheffingen 
worden verantwoord in de periode waarin de overheidsheffing ontstaan is.

Na de eerste verwerking van verplichtingen aan handelscrediteuren en overige kortlopende verplichtingen vindt waardering plaats 
tegen (geamortiseerde) kostprijs. Indien het tijdseffect materieel is, wordt gewaardeerd tegen contante waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Netto-omzet
De netto-omzet bestaat uit de opbrengsten uit hoofde van geleverde goederen en diensten, inclusief horeca, aan consumenten en 
de detailhandel, onder aftrek van kortingen en exclusief de over de omzet geheven belastingen. De netto-omzet inzake leveringen 
aan consumenten wordt verantwoord bij afrekening door de consumenten aan de kassa. De netto-omzet inzake leveringen aan 
franchisenemers en derden wordt verantwoord bij levering uit de distributiecentra of bij levering vanuit leveranciers. Opbrengsten 
van diensten worden verantwoord naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het 
kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. 
De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Kostprijs van de omzet
De kostprijs van de omzet omvat de verkrijgingsprijs van de geleverde goederen, onder aftrek van gerealiseerde 
leveranciersbijdragen. Voorts zijn in de kostprijs van de omzet de kosten die verband houden met de exploitatie van de 
distributiecentra, inclusief het transport naar de filialen, opgenomen.

Overige bedrijfsopbrengsten
Onder de overige bedrijfsopbrengsten zijn de vergoedingen opgenomen die aan de franchisenemers en andere afnemers zijn 
berekend voor geleverde diensten. Daarnaast zijn hierin begrepen de opbrengsten die zijn ontvangen voor leveringen van winkel- 
en horecaexploitaties aan franchisenemers, opbrengsten in verband met verkoop van activa en winkel- en horecaexploitaties aan 
derden.
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Verkoopkosten
De verkoopkosten bestaan uit de kosten die direct en indirect verband houden met de verkoop van goederen en diensten, inclusief 
horeca. Hierin zijn onder andere begrepen de kosten die verband houden met de exploitatie van de eigen filialen en de kosten die 
door het hoofdkantoor worden gemaakt ter ondersteuning van de verkoopactiviteiten inclusief marketingkosten ten behoeve van 
de filialen en de franchisenemers.

Algemene beheerkosten
Onder de algemene beheerkosten zijn de kosten begrepen die worden gemaakt in het kader van de beheersing van de activiteiten 
van de Groep.

Financiële baten en lasten
De financiële baten omvatten de rentebaten op geïnvesteerde gelden. De financiële lasten omvatten onder andere de rentelasten 
op opgenomen gelden, rente inzake financiële leases, financieringskosten over voorzieningen en verplichtingen en reële waarde 
mutaties in de participatieregeling. Financiële baten en lasten worden opgenomen in de winst- en verliesrekening op basis van de 
effectieve rentemethode.

Belastingen
De belastingen over het resultaat van het verslagjaar bestaan uit de over het commercieel resultaat verschuldigde dan wel te 
ontvangen vennootschapsbelasting rekening houdend met vrijgestelde resultaatbestanddelen. De winstbelasting wordt in de 
winst- en verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking heeft op posten die in het overzicht van het 
totaalresultaat worden opgenomen, in welk geval de belasting in het overzicht van het totaalresultaat wordt verwerkt.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst 
over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, en eventuele correcties op de 
over voorgaande jaren verschuldigde belasting.

Er wordt uitsluitend een uitgestelde belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst 
belastbare winsten, verrekenbare verliezen en/of verrekenbare bronbelasting beschikbaar zijn die voor de realisatie van het 
tijdelijke verschil kunnen worden aangewend. Uitgestelde belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum herzien en 
verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel wordt gerealiseerd.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Het geconsolideerde kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit de liquide middelen. De kasstromen zijn onderscheiden in kasstromen uit operationele activiteiten, 
investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koersen die zijn gehanteerd in de winst- en verliesrekening. Ontvangsten 
en uitgaven uit hoofde van winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Ontvangsten en 
uitgaven uit hoofde van rente zijn respectievelijk opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten en de kasstroom uit 
financieringsactiviteiten. Eventueel betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract wordt als een uitgave uit financieringsactiviteiten 
aangemerkt.

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het geconsolideerde kasstroomoverzicht opgenomen.

79Jaarrekening 2018 Jumbo Groep Holding B.V.



Significante transacties

Acquisitie EMTÉ Supermarkten
Jumbo en Coop (“het consortium”) hebben gezamenlijk de joint operation J&C Acquisition Holding B.V. opgericht. Op 2 juli 2018 
heeft J&C Acquisition Holding B.V. alle aandelen in EMTÉ Holding B.V. en haar dochterondernemingen verworven van Sligro Food 
Group Nederland B.V. J&C Acquisition Holding B.V. heeft hiermee de EMTÉ supermarktlocaties almede de serviceorganisatie, twee 
distributiecentra en een vleescentrale verworven. Het consortium heeft vervolgens besloten om de verworven supermarktlocaties 
onder te brengen onder de eigen formule. Jumbo werd hierdoor eigenaar van 79 nieuwe supermarktlocaties. Ter voorkoming van 
een te grote marktconcentratie worden drie winkels verkocht aan branchegenoot Jan Linders, conform goedkeuring van de 
Autoriteit Consument en Markt op 26 juni 2018. Daarnaast heeft Jumbo Supermarkten Vastgoed B.V. het vastgoed met betrekking 
tot de supermarktlocaties gekocht van Sligro Food Group Nederland B.V. Deze totale acquisitie kwalificeert als een overname van 
een bedrijfscombinatie en is als zodanig verwerkt.

De aankoop van EMTÉ Supermarkten past in de strategie van Jumbo. De supermarktlocaties van EMTÉ bezorgen Jumbo een groter 
marktaandeel alsmede een aanzienlijke uitbreiding van haar winkelbestand. De eerste ombouw van winkels is gestart in 
september 2018 en de laatste ombouw is naar verwachting in de loop van 2019 gerealiseerd.

De overname heeft in 2018 € 257.367 netto-omzet aan Jumbo toegevoegd. Indien deze acquisitie het hele jaar tot Jumbo zou 
hebben behoord, zou de netto-omzet circa € 265.561 hoger zijn geweest. De totale netto-omzet op jaarbasis is circa € 522.928. De 
kosten samenhangend met de acquisitie bedroegen € 1.918 en zijn in de geconsolideerde winst- en verliesrekening opgenomen 
onder de algemene beheerkosten.

De betaalde koopsom voor het verkrijgen van EMTÉ Supermarkten op 2 juli 2018 bedroeg € 277.143. Als onderdeel van de koopsom is 
een bedrag van € 51.231 betaald voor de afwikkeling van handelscrediteuren die binnen het werkkapitaal van EMTÉ Holding B.V. en 
onderliggende vennootschappen op overnamedatum waren verantwoord. Hiermee heeft J&C Acquisition Holding 
B.V. vennootschappen verworven zonder handelscrediteuren. De acquisitie is gefinancierd uit eigen middelen en het benutten van 
bestaande kredietlijnen. De goodwill, bepaald op € 100.214, voortkomend uit de acquisitie bestaat voornamelijk uit een hoger 
omzetpotentieel na winkelombouw en verwachte synergievoordelen. De goodwill is niet fiscaal aftrekbaar.

De (thans) bepaalde goodwill is de goodwill op basis van feitelijke informatie ultimo 2018 en meest recente schattingen door het 
management van feiten en omstandigheden ultimo 2018. Nieuwe informatie in 2019 omtrent schattingen ultimo 2018 kunnen nog 
invloed hebben op de bepaalde goodwill. Als gevolg hiervan kan de waarde van de bepaalde goodwill uit hoofde van de (voorlopige) 
purchase price allocation nog wijzigen tot 2 juli 2019.

Als gevolg van de overname zijn onderstaande activa verworven en verplichtingen aangegaan:

  Op 2 juli 2018

Goodwill 100.214

Merknamen 240

Vestigingspunten 144.617

Materiële vaste activa 4.639

Financiële vaste activa 989

Voor verkoop aangehouden activa 32.105

Voorraden 27.047

Overige activa 5.018

Geldmiddelen 1.607

Latente belastingverplichtingen -23.373

Personeelsverplichtingen -3.781

Overige verplichtingen -12.179

Totaal verworven activa en verplichtingen 277.143

De waarderingstechnieken die zijn gebruikt voor het bepalen van de reële waarde zijn als volgt:

• Goodwill: de reële waarde van goodwill betreft het verschil tussen de reële waarde van de verschuldigde koopsom, verminderd 
met de reële waarde van de identificeerbare verworven activa en aangegane verplichtingen.
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• Merknamen: de reële waarde is bepaald op basis van geschatte toekomstige vrije kasstromen met toepassing van de 
zogenoemde 'discounted cashflow' methode voor de resterende looptijd van de merknamen.

• Vestigingspunten: de reële waarde van vestigingspunten is bepaald middels marktbenadering, waarbij primair is gekeken naar 
de geschatte toekomstige vrije kasstromen met de zogenoemde ’discounted cashflow’ methode die een gemiddelde 
marktparticipant met deze vestigingspunten zou kunnen realiseren. Voor vrije vestigingspunten is de reële waarde bepaald 
middels een marktbenadering op basis van de 'multi-excess earnings period method'.

• Materiële vaste activa: de reële waarde is bepaald op basis van het geschatte bedrag waartegen het actief zou kunnen worden 
verhandeld tussen een goed geïnformeerde koper en verkoper in een zakelijke transactie tussen derde partijen.

• Financiële vaste activa: zijn gewaardeerd tegen reële waarde, zijnde de waarde waartegen naar verwachting afwikkeling 
plaatsvindt.

• Voor verkoop aangehouden activa: bestaande uit bedrijfsgebouwen en -terreinen, de waardering is gebaseerd op de 
marktwaarde, het geschatte bedrag waartegen het actief zou kunnen worden verhandeld tussen een goed geïnformeerde 
koper en verkoper in een zakelijke transactie tussen derde partijen op het moment van overname. Een groot deel van de 
verworven bedrijfsgebouwen en -terreinen zijn ultimo 2018 verkocht.

• Voorraden: de reële waarde van voorraden is bepaald op de boekwaarde op overnamedatum, waarbij de voorraden zijn 
gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere netto opbrengst waarde.

• Overige activa: bestaande uit onder andere debiteuren en overige vorderingen, zijn gewaardeerd tegen reële waarde, zijnde de 
waarde waartegen naar verwachting afwikkeling plaatsvindt.

• Geldmiddelen: de reële waarde van de geldmiddelen is gelijk aan de nominale waarde.
• Latente belastingverplichtingen: latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke 

verschillen tussen de waarde van de activa en passiva bij overname. De waardering van de latente belastingvorderingen en -
 verplichtingen heeft plaatsgevonden tegen het bij overname bekende belastingtarief, waartegen naar verwachting 
toekomstige afwikkeling plaatsvindt.

• Personeelsverplichtingen: bestaande uit jubileumuitkeringen, gewaardeerd tegen de beste inschatting van het bedrag dat 
noodzakelijk is om de verplichting op balansdatum af te wikkelen, en overige personeelsgerelateerde verplichtingen die 
gewaardeerd zijn tegen reële waarde, zijnde de waarde waartegen naar verwachting afwikkeling plaatsvindt.

• Overige verplichtingen: bestaande uit onder andere verplichtingen voortgekomen uit overgenomen contracten, te betalen 
belastingen en premies en overige verplichtingen zijn gewaardeerd tegen reële waarde, zijnde de waarde waartegen naar 
verwachting afwikkeling plaatsvindt.

Acquisitie Smulweb
Op 1 september 2018 heeft Jumbo het voedings- en receptenplatform Smulweb overgenomen. Deze overname past in de strategie 
van Jumbo, sterk gericht op klantgemak en foodbeleving, waarbij Smulweb een verrijking betekent naast de bestaande inhoud van 
Jumbo.com en de Jumbo app en naar verwachting een positief effect heeft op de omzet. De betaalde koopsom voor het verkrijgen 
van Smulweb bedraagt € 2.993. De goodwill in deze transactie is bepaald op € 2.987. De waardering van de verworven activa en 
verplichtingen heeft plaatsgevonden tegen reële waarde.
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Toelichting op de geconsolideerde balans

1. Immateriële vaste activa
Het verloop van de immateriële vaste activa over 2018 is als volgt:

1. Goodwill
2. Merknamen
3. Vestigingspunten
4. Zelfontwikkelde software
5. Overige

  1 2 3 4 5
Totaal

2018

Stand begin boekjaar            

Aanschafwaarde 647.051 32.059 939.249 126.531 59.121 1.804.011

Cumulatieve amortisaties - - -345.334 -45.768 -36.488 -427.590

Boekwaarde begin boekjaar 647.051 32.059 593.915 80.763 22.633 1.376.421

             

Mutaties gedurende het boekjaar            

Investeringen - - 15.318 49.583 3.114 68.015

Verwervingen via bedrijfscombinaties 103.201 240 148.519 - - 251.960

Vervreemdingen - - -655 - - -655

Overboekingen naar voor verkoop aangehouden 
activa - - -5.669 - - -5.669

Amortisaties - - -49.802 -21.295 -7.504 -78.601

Bijzondere waardeverminderingen - - -9.229 - - -9.229

Terugname bijzondere waardeverminderingen - - 2.880 - - 2.880

  103.201 240 101.362 28.288 -4.390 228.701

             

Stand einde boekjaar            

Aanschafwaarde 750.252 32.299 1.094.093 176.114 60.177 2.112.935

Cumulatieve amortisaties - - -398.816 -67.063 -41.934 -507.813

Boekwaarde einde boekjaar 750.252 32.299 695.277 109.051 18.243 1.605.122
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Het verloop van de immateriële vaste activa over 2017 is als volgt:

  1 2 3 4 5
Totaal

2017

Stand begin boekjaar            

Aanschafwaarde 640.979 32.059 905.429 94.063 55.223 1.727.753

Cumulatieve amortisaties - - -280.534 -28.620 -27.929 -337.083

Boekwaarde begin boekjaar 640.979 32.059 624.895 65.443 27.294 1.390.670

             

Mutaties gedurende het boekjaar            

Investeringen - - 5.180 32.896 4.071 42.147

Verwervingen via bedrijfscombinaties 6.072 - 13.765 - - 19.837

Vervreemdingen - - -435 - - -435

Overboekingen van materiële vaste activa - - - - 38 38

Amortisaties - - -44.997 -16.983 -8.770 -70.750

Bijzondere waardeverminderingen - - -9.786 -593 - -10.379

Terugname bijzondere waardeverminderingen - - 5.293 - - 5.293

  6.072 - -30.980 15.320 -4.661 -14.249

             

Stand einde boekjaar            

Aanschafwaarde 647.051 32.059 939.249 126.531 59.121 1.804.011

Cumulatieve amortisaties - - -345.334 -45.768 -36.488 -427.590

Boekwaarde einde boekjaar 647.051 32.059 593.915 80.763 22.633 1.376.421

Voor een nadere toelichting op de bijzondere waardeverminderingen en de terugname daarvan wordt verwezen naar noot 21.

Goodwill
De goodwill is gevormd als gevolg van de verwerving van Super de Boer, C1000, AC restaurants en EMTÉ. De goodwill bestaat 
voornamelijk uit voordelen op de inkoopmarkt door volumevoordelen en daardoor betere marges en verwachte synergievoordelen 
mede op het gebied van een betere landelijke dekking en daardoor lagere kosten per eenheid.

Merknamen
Onder merknamen zijn de merknamen La Place en EMTÉ verantwoord, verkregen bij de acquisities van La Place en EMTÉ.
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2. Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa over 2018 is als volgt:

1. Bedrijfsgebouwen en -terreinen
2. Bouwkundige voorzieningen
3. Inventarissen
4. Andere vaste bedrijfsmiddelen
5. Activa in uitvoering

  1 2 3 4 5
Totaal 

2018

Stand begin boekjaar            

Aanschafwaarde 20.883 294.442 390.097 44.324 16.505 766.251

Cumulatieve afschrijvingen -7.820 -166.286 -250.096 -36.185 - -460.387

Boekwaarde begin boekjaar 13.063 128.156 140.001 8.139 16.505 305.864

             

Mutaties gedurende het boekjaar            

Investeringen 19 56.715 76.123 5.183 14.923 152.963

Verwervingen via bedrijfscombinaties 1.961 918 2.836 329 2 6.046

Desinvesteringen -1.765 -210 -752 -989 - -3.716

Vervreemdingen - -559 -868 -27 - -1.454

Overboekingen binnen materiële vaste activa - 7.555 5.398 388 -13.341 -

Overboekingen naar voor verkoop aangehouden activa -1.980 -434 -679 -3 - -3.096

Afschrijvingen -744 -25.426 -46.920 -3.686 - -76.776

Bijzondere waardeverminderingen - -1.318 -968 - - -2.286

Terugname bijzondere waardeverminderingen - 106 223 - - 329

  -2.509 37.347 34.393 1.195 1.584 72.010

             

Stand einde boekjaar            

Aanschafwaarde 51.349 343.462 508.209 40.998 18.089 962.107

Cumulatieve afschrijvingen -40.795 -177.959 -333.815 -31.664 - -584.233

Boekwaarde einde boekjaar 10.554 165.503 174.394 9.334 18.089 377.874
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Het verloop van de materiële vaste activa over 2017 is als volgt:

  1 2 3 4 5
Totaal 

2017

Stand begin boekjaar            

Aanschafwaarde 20.727 255.581 349.023 46.235 3.695 675.261

Cumulatieve afschrijvingen -6.967 -148.734 -226.550 -35.453 - -417.704

Boekwaarde begin boekjaar 13.760 106.847 122.473 10.782 3.695 257.557

             

Mutaties gedurende het boekjaar            

Investeringen 65 40.739 58.601 1.758 13.503 114.666

Verwervingen via bedrijfscombinaties - 2.616 2.157 - 2.490 7.263

Desinvesteringen - -439 -1.789 -17 - -2.245

Vervreemdingen - -397 -670 -51 - -1.118

Overboekingen binnen materiële vaste activa - 1.771 1.957 -583 -3.145 -

Overboekingen naar immateriële vaste activa - - - - -38 -38

Overboekingen van voor verkoop aangehouden activa - - 73 - - 73

Afschrijvingen -762 -20.484 -40.128 -3.749 - -65.123

Bijzondere waardeverminderingen - -2.669 -2.838 -1 - -5.508

Terugname bijzondere waardeverminderingen - 172 165 - - 337

  -697 21.309 17.528 -2.643 12.810 48.307

             

Stand einde boekjaar            

Aanschafwaarde 20.883 294.442 390.097 44.324 16.505 766.251

Cumulatieve afschrijvingen -7.820 -166.286 -250.096 -36.185 - -460.387

Boekwaarde einde boekjaar 13.063 128.156 140.001 8.139 16.505 305.864

Voor een nadere toelichting op de bijzondere waardeverminderingen wordt verwezen naar noot 21.

Het totaalbedrag van de in de winst- en verliesrekening verantwoorde afschrijving materiële vaste activa bedraagt € 76.776 (2017: 
€ 65.123).

Financiële leases van activa
Onder de bedrijfsgebouwen en -terreinen zijn financiële leases opgenomen van € 3.188 (2017: € 3.691). Jumbo heeft niet het 
juridische eigendom van deze bedrijfsgebouwen.
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3. Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan uit: 

  2018 2017

Leningen u/g 6.209 7.413

Vooruitbetaalde bijdragen 26.334 25.880

Vooruitbetaalde kosten 2.096 -

  34.639 33.293

Het verloop van de leningen u/g is als volgt:

  2018 2017

Bruto saldo per begin boekjaar vóór toepassing IFRS15 n.v.t. 39.839

     

Eerste toepassing IFRS15 n.v.t. -25.250

Bruto saldo per begin boekjaar met toepassing IFRS15 10.837 14.589

     

Nieuwe verstrekkingen 6.799 21.375

Verwervingen via bedrijfscombinaties 2.031 -

Ontvangen aflossingen -9.653 -25.904

Overige mutaties 50 777

Bruto saldo per einde boekjaar 10.064 10.837

Voorziening -3.855 -3.424

Netto saldo per einde boekjaar 6.209 7.413

De impact van de invoering van de nieuwe standaard IFRS15 is verwerkt in de openingsbalans van boekjaar 2017. Dit betreft een 
overboeking van leningen u/g van € 25.250 naar vooruitbetaalde bijdragen van € 30.589. Het effect op het eigen vermogen en op de 
latente belastingverplichting bedraagt respectievelijk € 4.004 en € 1.335.

De leningen u/g betreffen leningen aan ondernemers, leningen aan verbonden partijen en overige leningen. Van de huidige 
leningen aan ondernemers wordt in 2019 naar verwachting € 5.288 afgelost. Het merendeel van de leningen aan ondernemers is 
niet-rentedragend. In 2018 is een bedrag van € 1.446 gedoteerd aan de voorziening leningen u/g en is een bedrag van € 725 
vrijgevallen in de voorziening leningen u/g.  

Onder de leningen u/g zijn geen vorderingen op verbonden partijen opgenomen (2017: € 2.325).

Onder de overige mutaties zijn onder andere de contante waardemutaties opgenomen. De disconteringsvoet is gebaseerd op de 
marktrente van 3,25%.
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Het verloop van de vooruitbetaalde bijdragen is als volgt:

  2018 2017

Bruto saldo per begin boekjaar vóór toepassing IFRS15 n.v.t. -

     

Eerste toepassing IFRS15 n.v.t. 30.589

Bruto saldo per begin boekjaar met toepassing IFRS15 27.177 30.589

     

Nieuwe verstrekkingen 7.374 1.600

Ontvangen aflossingen -135 -10

Afschrijvingen -5.602 -5.002

Overige mutaties 111 -

Bruto saldo per einde boekjaar 28.925 27.177

Afwaardering -2.591 -1.297

Netto saldo per einde boekjaar 26.334 25.880

De vooruitbetaalde bijdragen betreffen met name bijdragen aan ondernemers die gedurende de looptijd worden afgeschreven.

4. Voor verkoop aangehouden activa
De voor verkoop aangehouden activa bestaan uit:

  2018 2017

Immateriële vaste activa 5.669 -

Materiële vaste activa 10.078 2.196

  15.747 2.196

De voor verkoop aangehouden activa betreffen activa die beschikbaar zijn voor desinvestering en waarvan de effectuering naar 
verwachting binnen 12 maanden wordt gerealiseerd.

De verkoopopbrengsten van voor verkoop aangehouden activa zijn verwerkt als overige bedrijfsopbrengsten. Zie noot 19.

5. Voorraden
De voorraden bestaan hoofdzakelijk uit handelsgoederen en emballage.

De boekwaarde van de voorraad handelsgoederen die is gewaardeerd tegen lagere netto-opbrengstwaarde bedraagt € 15.739 (2017: 
€ 9.499), rekening houdend met nog te maken verkoopkosten. De voorziening in de voorraadwaardering is inclusief de 
afwaardering naar reële waarde. De mutatie van de voorziening is via de winst- en verliesrekening verwerkt.

6. Handelsdebiteuren en overige vorderingen
De handelsdebiteuren en overige vorderingen bestaan uit:

  2018 2017

Handelsdebiteuren 243.510 201.818

Vorderingen op nabetalingen 2.302 2.679

Overlopende activa 36.243 16.950

  282.055 221.447

In de post handelsdebiteuren is een voorziening wegens oninbaarheid opgenomen van € 7.755 (2017: € 13.293).
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Ultimo 2018 zijn onder de handelsdebiteuren vorderingen op verbonden partijen opgenomen van € 558 (2017: € 389), hiervoor is 
geen voorziening wegens oninbaarheid opgenomen (conform 2017).

De vorderingen op nabetalingen betreffen vorderingen op ondernemers inzake nabetalingsregelingen die het komende jaar 
worden ontvangen. Voor de jaren daarna kan geen betrouwbare inschatting worden gemaakt van de ontvangsten en is uit dien 
hoofde geen vordering opgenomen.

De overlopende activa betreffen onder andere voorfinanciering van onroerend goed in ontwikkeling, vooruitbetaalde kosten, 
vorderingen op personeel en overige vorderingen en overlopende activa.

7. Liquide middelen
De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van Jumbo (conform 2017).

8. Groepsvermogen

Geplaatst kapitaal
Het geplaatste en gestorte kapitaal ultimo boekjaar 2018 bestaat uit 8.008 gewone aandelen (2017: 8.008). De nominale waarde 
per gewoon aandeel bedraagt € 1 (1 euro).

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90, bestaande uit 90.000 gewone aandelen, elk groot € 1 (1 euro).

Alle aandelen zijn gerechtigd tot dividend.

Algemene reserves
De algemene reserves worden aangehouden door Jumbo op grond van statutaire bepalingen. Het saldo staat ter beschikking van 
de aandeelhouders met uitzondering van de wettelijke reserves op grond van de Nederlandse wet- en regelgeving, zoals vermeld 
onder noot 2 van de toelichting op de vennootschappelijke balans. In 2018 is een dividend van € 44.000 uitgekeerd aan Stichting 
Jumbo Groep (tevens aandeelhouder en investeerder in Jumbo Onroerend Goed B.V.). De mutaties in de algemene reserves worden 
uiteengezet in het geconsolideerd verloop van het groepsvermogen.

Onverdeeld resultaat
Het onverdeeld resultaat wordt gevormd door het saldo van winsten die niet zijn uitgekeerd. Het saldo staat ter beschikking van de 
aandeelhouders. De mutaties in het onverdeeld resultaat worden uiteengezet in het geconsolideerd verloop van het 
groepsvermogen.

Winst en dividend per aandeel

  2018 2017

Gewogen gemiddeld aantal aandelen 8.008 8.008

     

Gewone winst per aandeel (x €1) € 20.004 € 19.536

Verwaterde winst per aandeel (x €1) € 20.004 € 19.536

Dividend per aandeel (x €1) € 5.495 € 4.995
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9. Leningen en overige verplichtingen
De leningen en overige verplichtingen bestaan uit:

  2018 2017

Langlopende leningen en overige verplichtingen    

Bankleningen 311.462 236.026

Participatieregeling - 21.933

Verplichtingen uit hoofde van triple-net distributiecentra 4.805 5.392

Verplichtingen uit hoofde van triple-net winkelpanden 20.714 20.925

Financiële leaseverplichtingen 5.934 6.882

Overige verplichtingen 3.787 -

  346.702 291.158

     

Kortlopende leningen en overige verplichtingen    

Bankleningen 50.000 25.000

Participatieregeling 21.921 21.933

Verplichtingen uit hoofde van triple-net distributiecentra 586 538

Verplichtingen uit hoofde van triple-net winkelpanden 211 143

Financiële leaseverplichtingen 949 858

Overige verplichtingen 872 -

  74.539 48.472

Totaal rentedragende leningen 421.241 339.630

Het verloop van de bankleningen kan als volgt worden weergegeven:

  2018 2017

Bruto saldo per begin boekjaar 262.500 412.500

Aflossingen -75.000 -150.000

Opnamen 175.000 -

Bruto saldo per einde boekjaar 362.500 262.500

Kortlopende aflossingsverplichtingen -50.000 -25.000

Uitgestelde bankenfee -1.038 -1.474

Netto saldo per einde boekjaar 311.462 236.026

De aangegane bankleningen maken onderdeel uit van de op 11 mei 2016 afgesloten 5-jarige financieringsovereenkomst. Over de 
aangegane bankleningen is een rentevergoeding verschuldigd die gelijk is aan het Euribor-tarief, vermeerderd met een opslag. Het 
gemiddelde rentepercentage in 2018 bedroeg 1,11% (2017: 1,07%).

De op de leningen gesaldeerde bankenfee betreffen de kosten die aan de banken bij aangaan van de kredietfaciliteit zijn betaald. 
Deze kosten worden gedurende de looptijd van de financieringsovereenkomst evenredig ten laste van de post financiële baten en 
lasten in de winst- en verliesrekening gebracht.

Participatieregeling
De participatieregeling van Jumbo kwalificeert als financieel instrument en wordt geclassificeerd onder de kortlopende 
verplichtingen.

In 2012 heeft Jumbo zelfstandige ondernemers en het management de mogelijkheid gegeven te participeren in de vennootschap 
door middel van winstbewijzen. Ook een deel van de leden van de Raad van Bestuur is in het bezit van winstbewijzen. De 
winstbewijzen hebben geen stemrechten en bedragen nominaal € 50 per winstbewijs. Vanaf 2013 tot medio 2015 konden nieuwe 
participanten toetreden tegen de reële waarde op het moment van toetreding.
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In de jaren 2017 en 2018 heeft Jumbo gebruikgemaakt van haar recht om jaarlijks een derde deel van de uitstaande participaties in 
te kopen. In 2019 koopt Jumbo het restant van de uitstaande participaties in. Ultimo boekjaar zijn cumulatief 142 
participatiebewijzen uitgegeven voor een inlegwaarde van € 7.828 (2017: 311 participatiebewijzen voor een inlegwaarde van 
€ 16.279).

Triple-net verplichtingen
Onder de verplichtingen is inzake triple-net verplichtingen een bedrag van € 797 (2017: € 681) opgenomen, dat binnen 1 jaar wordt 
aangewend in de exploitatie. Dit bedrag bestaat uit een vrijval van € 3.689 (2017: € 3.638) en een discontering van € 2.891 (2017: 
€ 2.957 negatief). De triple-net verplichtingen komen voort uit leaseovereenkomsten, aangegaan op basis van zogenaamde triple-
net voorwaarden, waarbij Jumbo zich heeft verplicht tot het betalen van alle eigenaarslasten verbonden aan het gehuurde 
onroerend goed gedurende de looptijd van de leaseovereenkomsten. De verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomsten 
heeft Jumbo verantwoord als langlopende verplichtingen en betreffen de contante waarde van toekomstige geschatte kasstromen. 
Het contant maken geschiedt tegen een disconteringsvoet gebaseerd op een rente die geldt voor gelijksoortige 
financieringsovereenkomsten en past bij de gemiddelde verwachte resterende looptijd. De resterende looptijd van de 
verplichtingen uit hoofde van triple-net distributiecentra bedraagt 7 jaar en de resterende looptijd van de verplichtingen uit hoofde 
van triple-net winkelpanden bedraagt 16 jaar.

Financiële leaseverplichtingen
De financiële leaseverplichtingen betreffen de verplichtingen uit hoofde van aangegane financiële leaseovereenkomsten inzake 
onroerende zaken. Het contant maken van deze verplichtingen geschiedt tegen een disconteringsvoet gebaseerd op een rente die 
geldt voor gelijksoortige financieringsovereenkomsten en past bij de gemiddelde verwachte resterende looptijd.

Overige verplichtingen
De overige verplichtingen zijn ontstaan uit de overname van EMTÉ en hebben betrekking op inkoopcontracten.

10. Pensioenen en overige uitgestelde beloningen
De verplichtingen uit hoofde van pensioenen en overige uitgestelde beloningen bestaan uit:

  2018 2017

Pensioenverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenregelingen 9.182 9.112

Overige verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen 10.347 9.734

  19.529 18.846
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Pensioenverplichting uit hoofde van toegezegde-pensioenregelingen
1. Toegezegde pensioenverplichtingen
2. Reële waarde fondsbeleggingen
3. Netto pensioenvorderingen en -verplichtingen (saldo 1 en 2)
4. Ten laste van de winst- en verliesrekening
5. Rechtstreeks verwerkt in het groepsvermogen

2018   1 2 3   4 5

Stand begin boekjaar   51.369 -42.257 9.112      

               

Mutaties gedurende het boekjaar              

Aan dienstjaar toegekende pensioenrechten   1.293 - 1.293   1.293 -

Pensioenkosten van verstreken diensttijd   - - -   - -

Rentelasten (baten)   963 -797 166   166 -

Bijdragen door de werkgever   - -646 -646   - -

Bijdragen door de werknemers   - -323 -323   - -

Rendement op fondsbeleggingen   - -1.409 -1.409   - -1.409

Ervaringsaanpassingen   1.018 - 1.018   - 1.018

Aanpassingen in financiële veronderstellingen   2.496 - 2.496   - 2.496

Aanpassingen in demografische veronderstellingen   -553 - -553   - -553

Betaalde pensioenuitkeringen   -1.276 1.276 -   - -

Inperking pensioenregeling   -1.957 - -1.957   -1.957 -

Overige mutaties   -15 - -15   -15 -

    1.969 -1.899 70   -513 1.552

Stand einde boekjaar   53.338 -44.156 9.182      

2017   1 2 3   4 5

Stand begin boekjaar   49.018 -38.816 10.202      

               

Mutaties gedurende het boekjaar              

Aan dienstjaar toegekende pensioenrechten   1.327 - 1.327   1.431 -

Pensioenkosten van verstreken diensttijd   -104 - -104   -104 -

Rentelasten (baten)   903 -725 178   179 -

Bijdragen door de werkgever   - -663 -663   - -

Bijdragen door de werknemers   - -332 -332   - -

Rendement op fondsbeleggingen   - -2.410 -2.410   - -2.410

Ervaringsaanpassingen   2.947 - 2.947   - 2.947

Aanpassingen in financiële veronderstellingen   -2.015 - -2.015   - -2.015

Aanpassingen in demografische veronderstellingen   - - -   - -

Betaalde pensioenuitkeringen   -689 689 -   - -

Overige mutaties   -18 - -18   -18 -

    2.351 -3.441 -1.090   1.488 -1.478

Stand einde boekjaar   51.369 -42.257 9.112      
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Jumbo heeft haar toegezegde-pensioenregeling ondergebracht bij pensioenverzekeraars. Dit betreffen met name 
middelloonregelingen met voorwaardelijke indexatie, waar bij enkele verzekerde regelingen de indexatie gekoppeld is aan de 
indexatie van een bedrijfstakpensioenfonds. De verplichting voor de werkgever bij actieve regelingen bestaat uit de jaarpremie, 
eventuele indexaties, administratiekosten en koopsommen voor individuele uitgaande waardeoverdrachten. Bij inactieve 
regelingen bestaan de verplichtingen voor de werkgever uit koopsommen voor uitgaande waardeoverdrachten en eventuele 
indexaties. De financieringsregelingen zijn vastgelegd in verzekeringscontracten tussen Jumbo en de pensioenverzekeraars. Deze 
regelingen vallen onder de Pensioenwet. Indien deze contracten aflopen, bestaat het risico dat het afsluiten van nieuwe contracten 
kan leiden tot hogere pensioenkosten.

In 2018 is één van de verzekerde regelingen ingeperkt. Dit heeft geleid tot een vrijval van € 1.957 ten bate van de winst- en 
verliesrekening. Per eind 2018 zijn alle regelingen inactief en in 2019 zijn er geen premiebijdragen van de werkgever zijn.

De fondsbeleggingen betreffen 100% verzekerde contracten. De waarde van de fondsbeleggingen is gebaseerd op de 
garantiewaarden van deze contracten. De pensioenverzekeraar is verantwoordelijk voor de fondsbeleggingen. De fondsbeleggingen 
worden niet uitgesplitst naar pensioencontract. De pensioenverzekeraars stellen periodiek een analyse op voor de afstemming van 
de fondsbeleggingen en pensioenverplichtingen op korte en lange termijn. De pensioenverzekeraars passen op basis van de 
uitkomsten van genoemde analyses, indien noodzakelijk, de aard en samenstelling van de beleggingen aan op de verwachte 
looptijden van de pensioenverplichtingen. De looptijd van de verplichtingen met betrekking tot de toegezegde-
bijdrageregelingen varieert tussen de 10 en 30 jaar.

De voornaamste actuariële veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de berekening van de pensioenverplichtingen zijn hieronder 
in bandbreedtes weergegeven.

  2018 2017

Disconteringsvoet 1,5%-2,0% 1,5%-2,1%

Verwachte toekomstige reële loonsverhogingen algemeen 1,8% 1,8%

Verwachte toekomstige reële loonsverhogingen individueel 0%-3,0% 0%-3,0%

Verwachte toekomstige inflatie 1,8% 1,8%

Verwachte pensioenstijging actieve deelnemers 0% 0%

Verwachte pensioenstijging inactieve deelnemers 0%-1,8% 0%-1,6%

Voor 2018 is de Prognosetafel AG 2018 gebruikt (2017: Prognosetafel AG 2016).

De onderstaande gevoeligheidsanalyse is gebaseerd op de meest aannemelijke wijzigingen in de actuariële veronderstellingen die 
voor zouden kunnen komen aan het einde van de verslagperiode, terwijl de andere actuariële veronderstellingen constant blijven. 
Het effect op de contante waarde van de toegezegde-pensioenverplichtingen is hieronder weergegeven. Een daling van de 
disconteringsvoet en een stijging van de indexatie zullen resulteren in een stijging van de pensioenverplichting. Een stijging van de 
disconteringsvoet en een daling van de indexatie zullen resulteren in een daling van de pensioenverplichting.

  2018 2017

Daling disconteringsvoet met 0,5% 5.846 5.797

Stijging disconteringsvoet met 0,5% -5.060 -5.006

Daling indexatie met 0,5% -3.322 -2.854

Stijging indexatie met 0,5% 6.228 5.865

Bijdrage aan toegezegde-bijdrage pensioenregelingen
De toegezegde-bijdrageregelingen bestaan voor het grootste deel uit regelingen bij bedrijfstakpensioenfondsen. Jumbo is 
aangesloten bij meerdere bedrijfstakpensioenfondsen. Bij de bedrijfstakpensioenfondsen zijn meerdere ondernemingen wettelijk 
verplicht aangesloten. Alle aangesloten ondernemingen betalen een kostendekkende premie aan de bedrijfstakpensioenfondsen. 
Ultimo 2018 was het overgrote deel van de medewerkers als deelnemer aangesloten bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor 
het Levensmiddelenbedrijf en de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Foodservice. De dekkingsgraden van deze fondsen bedragen 
per balansdatum 2018 respectievelijk 103,4% en 107,3% (2017: respectievelijk 103,4% en 107,3%). Beide bedrijfstakpensioenfondsen 
hebben een herstelplan waarbij de premie een sturingsmiddel is. De komende jaren worden naast de reguliere kostendekkende 
premies, geen additionele premies verwacht.

Jumbo verwacht in 2019 een bijdrage te verrichten in de vorm van premies ten bedrage van € 31.179 (2018: € 25.502) aan de 
toegezegde-bijdrage pensioenregelingen.
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Overige verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen
De overige verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen bestaan uit een voorziening voor jubileumuitkeringen en een 
voorziening voor arbeidsongeschiktheid.

Het verloop van de overige verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen is als volgt:

 
Jubileum-

uitkeringen
Arbeids-

ongeschiktheid Totaal 2018 Totaal 2017

Stand begin boekjaar 7.215 2.519 9.734 9.486

         

Dotaties 939 29 968 1.246

Verwervingen via bedrijfscombinaties 1.262 - 1.262 -

Vrijvallen -269 - -269 -100

Onttrekkingen -541 -1.066 -1.607 -1.118

Mutaties contante waarde 201 58 259 220

Mutatie in boekwaarde 1.592 -979 613 248

Stand einde boekjaar 8.807 1.540 10.347 9.734

         

Langlopend 8.506 1.189 9.695 8.761

Kortlopend 301 351 652 973

Stand einde boekjaar 8.807 1.540 10.347 9.734

11. Latente belastingverplichtingen
De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen zijn gevormd over de tijdelijke verschillen die bestaan tussen de 
commerciële en fiscale grondslagen van waardering en resultaatbepaling. De verschillen zijn voornamelijk ontstaan uit de 
verwerking van acquisities. De voorziening voor belastingverplichtingen heeft overwegend een langlopend karakter. Uitgestelde 
belastingvorderingen en -verplichtingen binnen fiscale eenheden worden in de balans gesaldeerd gepresenteerd.

Het verloop van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen is als volgt:

    2017       2018

    Vordering Verplichting  
Mutaties gedurende 

het boekjaar   Vordering Verplichting

Immateriële vaste activa   -6.028 150.241   3.983   -4.453 152.649

Materiële vaste activa   -3.372 2.294   -3.692   -8.219 3.449

Financiële vaste activa   - 1.500   -500   - 1.000

Pensioenen en overige 
uitgestelde beloningen   -2.626 -   658   -1.968 -

Voorzieningen   -219 967   -119   -415 1.044

Langlopende verplichtingen   -41 245   -1.086   -1.042 160

Overige activa en passiva   -1.014 13   428   -782 209

Herinvesteringsreserve   - 31.666   -8.476   - 23.190

Saldering latente vorderingen
en verplichtingen   13.300 -13.300   -   16.879 -16.879

Netto latente belastingsaldi   - 173.626   -8.804   - 164.822
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De mutaties gedurende het boekjaar zijn als volgt verwerkt:

   
Via verwerving 

bedrijfscombinaties
Via winst- en 

verliesrekening
Via totaal-

resultaat  

Totaal mutaties 
gedurende het 

boekjaar

Immateriële vaste activa   35.206 -31.224 -   3.982

Materiële vaste activa   -8.641 4.949 -   -3.692

Financiële vaste activa   - -500 -   -500

Pensioenen en overige 
uitgestelde beloningen   23 979 -344   658

Voorzieningen   - -119 -   -119

Langlopende verplichtingen   - -1.094 8   -1.086

Overige activa en passiva   -3.215 3.644 -   429

Herinvesteringsreserve   - -8.476 -   -8.476

Saldering latente vorderingen
en verplichtingen   - - -   -

Netto latente belastingsaldi   23.373 -31.841 -336   -8.804

In de "Wet bedrijfsleven 2019" zijn wijzigingen van het tarief van de vennootschapsbelasting opgenomen. Het tarief van de 
vennootschapsbelasting wordt verlaagd naar 22,55% per 2020 en 20,50% per 2021. De latente belastingverplichtingen per ultimo 
2018 zijn per saldo opgenomen tegen de gewijzigde tarieven.

De latente belastingverplichting is voor € 18.432 (2017: € 15.266) kortlopend.

Alle materiële latente belastingverplichtingen of -vorderingen zijn opgenomen in de balans.

De mutatie van de latente belastingen in het overzicht van het totaalresultaat betreffen de belasting over de actuariële resultaten 
op de toegezegde-pensioenregelingen van € -344 (2017: € 369) en de belastingen op de ongerealiseerde herwaarderingen van de 
afgeleide financiële instrumenten van € 8 (2017: € -40).

Fiscale eenheid
Ultimo boekjaar 2018 zijn voor de omzetbelasting alle in de consolidatie begrepen Nederlandse groepsmaatschappijen vanaf 
moment van oprichting in de fiscale eenheid Jumbo Groep Holding B.V. opgenomen, met uitzondering van Euroselect B.V. en J&C 
Acquisition Holding B.V. inclusief dochterondernemingen.

Ultimo boekjaar 2018 zijn voor de vennootschapsbelasting alle in de consolidatie begrepen Nederlandse groepsmaatschappijen 
vanaf moment van oprichting in de fiscale eenheid Jumbo Groep Holding B.V. opgenomen, met uitzondering van J&C Acquisition 
Holding B.V. inclusief dochterondernemingen.

Door opname in een fiscale eenheid zijn de groepsmaatschappijen van Jumbo Groep Holding B.V. ieder hoofdelijk aansprakelijk 
voor de belastingschulden van de betreffende fiscale eenheid.
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12. Voorzieningen
De voorzieningen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

  2018 2017

Reorganisatie 15.609 7.725

Verlieslatende contracten 23.897 37.591

Overige voorzieningen 2.947 1.673

  42.453 46.989

     

Langlopend 18.970 30.186

Kortlopend 23.483 16.803

  42.453 46.989

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde. De disconteringsvoet is gebaseerd op de risicovrije rentevoet van 
0,90% (2017: 1,22%).

De reorganisatievoorziening is gevormd voor de herstructurering van het hoofdkantoor, de filialen en EMTÉ. Daarnaast wordt in het 
kader van mechanisatie op termijn een bestaand distributiecentrum gesloten en daarbij vloeit, ondanks het aansturen op de 
duurzame inzetbaarheid van medewerkers, een deel van de medewerkers af.

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

  Reorganisatie
Verlieslatende 

contracten Overige Totaal 2018 Totaal 2017

Stand begin boekjaar 7.725 37.591 1.673 46.989 48.901

           

Dotaties 16.133 5.588 2.658 24.379 21.250

Vrijvallen -3.355 -14.266 -1.371 -18.992 -3.827

Onttrekkingen -4.998 -6.155 -36 -11.189 -20.095

Mutaties contante waarde 104 1.139 23 1.266 760

Mutaties in boekwaarde 7.884 -13.694 1.274 -4.536 -1.912

Stand einde boekjaar 15.609 23.897 2.947 42.453 46.989

           

Langlopend 1.568 17.210 192 18.970 30.186

Kortlopend 14.041 6.687 2.755 23.483 16.803

Stand einde boekjaar 15.609 23.897 2.947 42.453 46.989
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13. Financiële instrumenten

Algemeen
Ten aanzien van het indekken van financiële risico’s maakt Jumbo in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van verschillende 
financiële instrumenten. Financiële instrumenten van Jumbo omvatten liquide middelen, leningen u/g, handelsdebiteuren en 
overige vorderingen, rentedragende leningen en overige langlopende verplichtingen, rekening-courantkredieten, 
handelscrediteuren en overige schulden en afgeleide financiële instrumenten. De liquide middelen, rentedragende leningen en 
rekening-courantkredieten worden aangehouden of afgesloten bij gerenommeerde banken en financiële instellingen met een hoge 
kredietwaardigheid. Leningen u/g worden uitsluitend verstrekt door Jumbo indien dit noodzakelijk en verantwoord is op basis van 
goed ondernemerschap. Uitgangspunten bij leningen aan ondernemers zijn onder andere formele vastlegging van de 
leningsovereenkomst, een solide exploitatieplanning met een verwacht positief resultaat en een structurele monitoring van de 
ontwikkeling van de exploitatie en financiering gedurende de looptijd van de lening. Ten aanzien van de overige financiële 
instrumenten geldt dat Jumbo ernaar streeft financiële transacties aan te gaan met financieel solide tegenpartijen. Jumbo gaat 
transacties aan in afgeleide financiële instrumenten teneinde de aan financiële instrumenten gerelateerde risico’s af te dekken. 
Afgeleide financiële instrumenten worden niet voor handelsdoeleinden aangehouden.

Jumbo maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die Jumbo blootstelt aan 
liquiditeits-, krediet- en marktrisico’s. Jumbo schat in dat deze risico’s een zeer geringe impact hebben op 
de bedrijfsuitoefening. Ten opzichte van vorig jaar wordt Jumbo niet meer of minder door deze risico’s beïnvloed in haar 
bedrijfsuitoefening. Jumbo voert geen gewijzigd beleid ten aanzien van de beheersing van deze risico’s ten opzichte van vorig jaar. 

Beheersing van het bedrijfskapitaal
Jumbo voert een financieringsbeleid, waarbij de continuïteit van de onderneming voorop staat en waar bij de beheersing van het 
bedrijfskapitaal, het vermogen dat wordt aangehouden om operationele activiteiten te ontplooien, rekening mee wordt gehouden. 
Jumbo dient te voldoen aan door de kredietverstrekkers gestelde vereisten vastgelegd in convenanten. Per 30 december 2018 en 
31 december 2017 voldoet Jumbo aan de gestelde vereisten.

Liquiditeitsrisico
Het liquiditeitsrisico is het risico dat Jumbo op enig moment niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Jumbo houdt 
voldoende liquide middelen aan en heeft de beschikbaarheid over adequate kredietfaciliteiten teneinde het liquiditeitsrisico te 
minimaliseren, onder zowel normale als meer uitdagende omstandigheden. Om het liquiditeitsrisico te minimaliseren worden de 
kasstromen nauwgezet gevolgd. Het liquiditeitsrisico is beperkt aangezien er voldoende ruimte binnen de bestaande 
kredietfaciliteiten aanwezig is.

Kredietfaciliteiten
De financieringsovereenkomst is per 11 mei 2016 afgesloten en heeft een looptijd van 5 jaar, met een optie tot verlenging van 2 jaar. 
De financieringsovereenkomst is afgesloten met het bankensyndicaat bestaande uit de ABN AMRO Bank, Rabobank, ING en 
Deutsche Bank.

De kredietfaciliteiten ultimo 2018 zijn als volgt:

  Kredietfaciliteit Aangewend

Term Loan 300.000 262.500

Revolving Facility 175.000 100.000

Ancillary 150.000 -

Bruto saldo per einde boekjaar 625.000 362.500

Met betrekking tot de vermelde kredietfaciliteiten is met de banken een convenant overeengekomen dat als volgt kan worden 
samengevat: de nettoschuld in verhouding tot de EBITDA (cumulatieve EBITDA op een 12-maands voortschrijdende basis).

Voor het verkrijgen van de kredietfaciliteit is door Jumbo de hoofdelijke aansprakelijkheid van alle tot Jumbo behorende 
dochtermaatschappijen tot zekerheid verstrekt.

Financiële instrumenten
De rente over de financiering is variabel en gebaseerd op de Euribor vermeerderd met een opslag. De herfinanciering bevat een 
floor op 0%, de te betalen rente kan niet lager zijn dan de opslag.
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Een deel van het renterisico is afgedekt door middel van rentederivaten. De rentederivaten bestaan uit Interest Rate Swaps, die 
evenals de financiering voorzien zijn van een floor op 0%. Per 30 december 2018 zijn Interest Rate Swaps met een totale waarde van 
€ 150.000 afgesloten die geleidelijk aflopen over de looptijd en eindigen per 30 juni 2020. Op balansdatum wordt € 150.000 (2017: 
€ 150.000) van de aangewende kredietfaciliteit afgedekt. De Interest Rate Swaps hebben een negatieve marktwaarde van € 160 
(2017: € 162).

Contractuele looptijden van de financiële verplichtingen
Hieronder volgen de contractuele looptijden van de financiële verplichtingen inclusief verplichte aflossingen en rentebetalingen 
van Jumbo op balansdatum. De rentelasten zijn ingeschat rekening houdend met een gemiddeld Euribor tarief van 0% en een 
schuldafbouw conform de meerjarenplanning.

  Boekwaarde
Contractuele

kasstromen
Minder dan

één jaar 1-5 jaar
Meer dan 

5 jaar

2018          

Bankleningen 361.462 370.625 53.149 317.476 -

Participatieregeling 21.921 21.921 21.921 - -

Overige financieringsverplichtingen 11.542 13.303 2.334 9.799 1.170

Afgeleide financiële instrumenten 160 173 144 29 -

Crediteuren en overige schulden 1.342.626 1.342.626 1.342.626 - -

  1.737.711 1.748.648 1.420.174 327.304 1.170

           

2017          

Bankleningen 261.026 271.855 27.808 244.047 -

Participatieregeling 43.866 43.866 21.933 21.933 -

Overige financieringsverplichtingen 7.740 10.091 1.446 5.947 2.698

Afgeleide financiële instrumenten 162 346 173 173 -

Crediteuren en overige schulden 1.150.045 1.150.045 1.150.045 - -

  1.462.839 1.476.203 1.201.405 272.100 2.698

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico van financieel verlies voor Jumbo indien een afnemer of tegenpartij van een financieel instrument de 
aangegane contractuele verplichtingen niet nakomt.

De kredietrisico’s bij Jumbo bestaan uit kredietrisico’s op verstrekte financiering aan afnemers, verstrekte zekerheden aan 
financiële instellingen ten behoeve van de financieringsarrangementen aan afnemers en handelsvorderingen.

Voor de verstrekte financieringen en verstrekte zekerheden aan financiële instellingen ten behoeve van de 
financieringsarrangementen aan afnemers verlangt Jumbo van de betreffende afnemers zekerheden retour, waaronder 
hypothecaire inschrijvingen onroerende zaken, bankgaranties alsmede verpanding van activa, vorderingen en 
levensverzekeringrechten.

Het maximale kredietrisico bestaat uit de boekwaarden van de financiële activa op balansdatum is als volgt:

  2018 2017

Financiële vaste activa 34.639 27.954

Handelsdebiteuren 243.510 201.818

Overige vorderingen en overlopende activa 38.545 19.629

Liquide middelen 57.573 96.409

  374.267 345.810
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Voor het bepalen van de voorziening voor financiële activa wordt conform IFRS9 het 'verwachte kredietverliezen' model toegepast. 
In het nieuwe model worden drie stadia onderscheiden. Deze stadia hebben betrekking op beoordeling van de kredietkwaliteit van 
de tegenpartij. De voorziening op financiële activa en handelsdebiteuren is grotendeels bepaald en berekend op basis 
van stadium drie waarbij reeds daadwerkelijke betalingsachterstanden zijn ontstaan. Jumbo heeft gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid van het toepassen van de 'simplified approach' onder IFRS9 inzake het bepalen van de voorziening met betrekking tot 
de handelsdebiteuren.

De ouderdomsopbouw van de handelsdebiteuren op balansdatum is als volgt:

  2018 2017

Niet vervallen 194.016 160.517

Overschrijding 0 - 30 dagen 21.040 19.637

Overschrijding 31 - 60 dagen 19.282 15.573

Overschrijding 61 - 90 dagen 4.277 5.114

Overschrijding meer dan 90 dagen 12.650 14.270

  251.265 215.111

Reële waardeaanpassingen -7.755 -13.293

Boekwaarde debiteuren 243.510 201.818

De reële waardeaanpassingen als gevolg van mogelijke oninbaarheid van de handelsdebiteuren vinden op individuele basis plaats. 
Met betrekking tot de vorderingen die niet zijn vervallen en niet zijn afgewaardeerd, bestaan er per balansdatum geen indicaties 
dat deze niet zullen worden voldaan.

De mutaties in de voorziening voor oninbaarheid met betrekking tot handelsdebiteuren gedurende het jaar zijn als volgt:

  2018 2017

Stand begin boekjaar -13.293 -18.395

     

Dotaties -5.997 -4.493

Verwervingen via bedrijfscombinaties -333 -

Onttrekkingen 2.429 172

Vrijgevallen voorziening 9.439 9.423

  5.538 5.102

Stand einde boekjaar -7.755 -13.293

Per balansdatum is er geen sprake van concentratie van kredietrisico’s bij bepaalde partijen. Daarnaast wordt het maximale 
kredietrisico gemitigeerd door de verkregen zekerheden ten aanzien van de activa. Deze worden toegelicht onder noot 16 onder 
koop- en terugkoopverklaringen en andere garanties.

Marktrisico
Marktrisico betreft het risico dat de inkomsten van Jumbo of de waarde van financiële instrumenten nadelig worden beïnvloed 
door veranderingen in rentetarieven.

Renterisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij de door 
Jumbo aangegane leningen is sprake van een variabele rente. Jumbo heeft rentederivaten afgesloten ter beperking van de 
renterisico’s.

Per ultimo boekjaar 2018 bezit Jumbo rentederivaten met looptijden tot en met 2020. De reële waarde van de rentederivaten is het 
geschatte bedrag dat Jumbo zou moeten betalen om het contract per balansdatum te beëindigen, waarbij rekening wordt 
gehouden met de actuele rente en de actuele kredietwaardigheid van de contractpartijen waarbij de rentederivaten zijn afgesloten. 
Jumbo past vanaf boekjaar 2017 voor de nieuw afgesloten rentederivaten hedge-accounting toe.
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De reële waardemutaties op de Interest Swap Rates zijn verwerkt onder de afgeleide financiële instrumenten en in het 
geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat. Ultimo 2018 is 41,1% van de rentedragende schulden afgedekt door middel van de 
rentederivaten (2017: 57,1%). Het gemiddelde rentepercentage over de rentedragende schulden bedroeg 1,11% in 2018 (2017: 1,07%).

Het tegenpartij risico wordt zeer laag ingeschat, aangezien de rentederivaten zijn afgesloten bij vooraanstaande financiële 
instellingen. Tevens zijn in de overeenkomsten geen zogenaamde margin calls opgenomen.

Gevoeligheidsanalyse rente
De beheersing van het renterisico heeft ten doel het effect van korte termijn renteschommelingen op de groepsresultaten te 
beperken. Op de lange termijn echter zullen blijvende wijzigingen in rentepercentages van invloed zijn op het resultaat.

Op balansdatum is het renteprofiel van de rentedragende financiële instrumenten van Jumbo, rekening houdend met de aan deze 
instrumenten gekoppelde effectieve afdekkingsinstrumenten, als volgt:

  2018 2017

Instrumenten met een vaste rente    

Financiële activa 1.595 4.020

Financiële verplichtingen 150.000 150.000

     

Instrumenten met een variable rente    

Financiële activa 58.338 98.333

Financiële verplichtingen 211.462 111.026

De financiële activa hebben betrekking op rentedragende leningen u/g en liquide middelen, de financiële verplichtingen hebben 
betrekking op opgenomen bankleningen.

Gevoeligheidsanalyse kasstroom voor instrumenten met een variabele rente
Schommelingen van de variabele rente worden grotendeels afgedekt middels de rentederivaten, desondanks zal een stijging van 
het Euribor tarief zich in enige mate doorvertalen in hogere rentelasten.

Bij een, voor zover mogelijk, daling van 100 basispunten in de rentestanden (Euribor) over 2018 zou het groepsresultaat voor 
belastingen gelijk blijven. Immers, de Euribor is over geheel 2018 negatief geweest en in zowel de financiering als de rentederivaten 
zit een floor op 0%. Bij een stijging van 100 basispunten in de rentestanden (Euribor) over 2018 zou het groepsresultaat voor 
belasting met € 1.429 dalen als gevolg van de stijgende rentelasten van de financiering, grotendeels gecompenseerd door de 
ontvangsten van de rentederivaten. Aangenomen wordt dat alle andere variabelen constant blijven.

In de balans opgenomen financiële instrumenten en reële waarde
De bepaling van de reële waarde van (afgeleide) financiële instrumenten is toegelicht onder de grondslagen, waarbij het niveau van 
de hiërarchie van de reële waarde is vermeld. Er hebben geen overdrachten plaatsgevonden van financiële instrumenten tussen de 
verschillende hiërarchieën.
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Op balansdatum is de reële waarde en bijbehorende hiërarchie van de financiële instrumenten als volgt:

    2018   2017

   
Boek-

waarde
Reële 

waarde
Hiër-

archie  
Boek-

waarde
Reële 

waarde
Hiër-

archie

Vaste activa                

Financiële vaste activa (a)   34.639 34.639 3   33.293 33.293 3

    34.639 34.639     33.293 33.293  

                 

Vlottende activa                

Handelsdebiteuren (a)   243.510 243.510 3   201.818 201.818 3

Liquide middelen (a)   57.573 57.573 1   96.409 96.409 1

    301.083 301.083     298.227 298.227  

                 

Langlopende verplichtingen                

Bankleningen (c)   311.462 311.462 2   236.026 236.026 2

Participatieregeling (d)   - - 3   21.933 21.933 3

Financiële leaseverplichtingen (c)   5.934 5.934 2   6.882 6.882 2

Afgeleide financiële instrumenten (e)   160 160 2   162 162 2

    317.556 317.556     265.003 265.003  

                 

Kortlopende verplichtingen                

Bankleningen (c)   50.000 50.000 2   25.000 25.000 2

Participatieregeling (d)   21.921 21.921 3   21.933 21.933 3

Financiële leaseverplichtingen (c)   948 948 2   858 858 2

Handelscrediteuren (c)   1.140.668 1.140.668 3   992.918 992.918 3

    1.213.537 1.213.537     1.040.709 1.040.709  

Totaal financiële instrumenten   1.866.815 1.866.815     1.637.232 1.637.232  

                 

Totaal per categorie                

(a) Leningen, vorderingen en liquide middelen   335.722 335.722     331.520 331.520  

(b) Tot einde looptijd aangehouden beleggingen   - -     - -  

(c) Financiële verplichtingen tegen gearmortiseerde 
kostprijs   1.509.012 1.509.012     1.261.684 1.261.684  

(d) Financiele verplichtingen tegen reële waarde   21.921 21.921     43.866 43.866  

(e) Financiële verplichtingen met waardeveranderingen 
in het groepsvermogen   160 160     162 162  

Totaal   1.866.815 1.866.815     1.637.232 1.637.232  

De boekwaarde van de leningen en vorderingen benadert de reële waarde, omdat de eventuele oninbaarheid tot uitdrukking wordt 
gebracht in de waarde ultimo boekjaar.

De reële waarde van de rentedragende langlopende verplichtingen benadert de geamortiseerde kostprijs, gegeven gedurende de 
looptijd overeengekomen variabele rente op basis van 3 maands Euribor. Voor de overige financiële verplichtingen benadert de 
boekwaarde de reële waarde. De verplichtingen zijn opgenomen tegen reële waarde, zijnde de waarde waartegen naar verwachting 
wordt afgewikkeld.
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14. Vennootschapsbelasting
De lopende (acute) belastingvorderingen en -verplichtingen hebben betrekking op de fiscale posities van de betreffende 
groepsonderdelen, bestaande uit nog niet afgewikkelde fiscale boekjaren onder aftrek van voorheffingen of voorlopige teruggaven.

15. Handelscrediteuren en overige schulden
De handelscrediteuren en overige schulden bestaan uit:

  2018 2017

Handelscrediteuren 1.140.668 992.918

Personeelsgerelateerde verplichtingen 73.430 56.275

Belastingen en sociale premies 28.263 30.493

Zegelverplichtingen 18.230 16.263

Overlopende passiva 82.035 54.096

  1.342.626 1.150.045

Onder de handelscrediteuren is een vordering inzake nog te ontvangen inkoopbonussen en promotionele bijdragen opgenomen. 
Deze vordering bedraagt ultimo boekjaar 2018 € 65.056 (2017: € 62.658). Ultimo 2018 is onder de handelscrediteuren een schuld aan 
verbonden partijen opgenomen van € 2.378 (2017: € 187).

Jumbo biedt haar leveranciers de mogelijkheid om gebruik te maken van Supply Chain Finance. Hierdoor is het voor leveranciers 
mogelijk om eerder betaald te krijgen door de banken waarmee Jumbo de faciliteit heeft afgesloten, onder aftrek van een 
rentevergoeding, terwijl Jumbo op het afgesproken betaalmoment (vervaldatum) blijft betalen. Voornoemde faciliteit heeft een 
positief effect op het werkkapitaal.

Onder de reserveringen van personeelsgerelateerde verplichtingen is tevens een schuld terzake van pensioenen opgenomen van 
€ 4.844 (2017: € 887).

Ten aanzien van zegelverplichtingen is in 2018 voor een totaalbedrag van € 50.897 (2017: € 46.012) aan koopzegels uitgegeven, te 
weten 508.970.000 (2017: 460.120.000) koopzegels.

De overlopende passiva bestaat met name uit te betalen rente, vastgoedgerelateerde posten en overige schulden en overlopende 
passiva.

Deze kortlopende schulden zijn niet-rentedragend.

16. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke vorderingen
Jumbo heeft voorwaardelijke vorderingen op voormalige en bestaande ondernemers inzake naverrekeningsregelingen van onder 
meer koopsommen en investeringsbijdragen. De voorwaardelijke vorderingen worden contractueel overeengekomen waarbij 
afgesproken is dat, indien er in de toekomst in enig jaar sprake is van overwinst en/of stakingswinst, de ondernemer een deel van 
deze voorwaardelijke vordering aan Jumbo voldoet. De omvang van de toekomstige economische voordelen, die samenhangen met 
bovenvermelde vorderingen, zijn deels niet betrouwbaar te bepalen. Alleen voor het betrouwbaar in te schatten gedeelte is in de 
balans een vordering voor de naverrekeningsregelingen opgenomen.

Onder de overige vorderingen en overlopende activa is dienaangaande in 2018 en voorgaande verslagjaren een bedrag van € 2.302 
(2017: € 2.679) opgenomen. Voor de jaren 2019 en verder kan Jumbo met onvoldoende zekerheid inschatten hoeveel de vordering 
bedraagt.

Desinvesteringsverplichtingen voor winkelpanden
Ultimo 2018 is Jumbo geen (2017: € 3.375) desinvesteringsverplichtingen voor onroerende zaken aangegaan. 

Investeringsverplichtingen voor vestigingspunten
Ultimo 2018 is Jumbo voor € 23.700 (2017: € 37.168) aan investeringsverplichtingen inzake verwerving van nieuwe vestigingspunten 
aangegaan. In 2019 wordt € 6.325 (2017: € 29.793) geëffectueerd. Het restant van € 17.375 (2017: € 7.375) volgt in de jaren daarna.
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Inkoopcontracten
Met derden zijn contracten aangegaan met een omvang van € 1.000 of meer.

De verplichtingen vervallen als volgt:

  2018 2017

Termijnen vervallend binnen 1 jaar 113.630 47.056

Termijnen vervallend tussen 1 en 5 jaar 88.500 116.059

Termijnen vervallend na 5 jaar - 11.010

  202.130 174.125

Daarnaast heeft Jumbo ultimo boekjaar 2018 diverse inkoopcontracten afgesloten voor de levering van goederen en diensten welke 
in redelijke verhouding staan tot de normale bedrijfsomvang.

Koop- en terugkoopverklaringen en andere garanties
Ten behoeve van de financiering van ondernemers hebben ondernemers inventarisgoederen aan derden financiers verpand. Jumbo 
geeft, met betrekking tot deze inventarisgoederen, aan deze derden financiers terugkoopverklaringen af. Tegenover deze 
verplichtingen staan de terug te verkrijgen inventarisgoederen, zodat de kredietrisico’s worden gemitigeerd.

Ten behoeve van eerder genoemde derden financiers zijn door Jumbo bovendien garanties verstrekt en rechtstreekse 
borgstellingen afgegeven in verband met door ondernemers opgenomen financieringen. Bij afgegeven borgstellingen aan derden 
financiers zijn de inventarisgoederen van de betreffende ondernemers direct verpand aan Jumbo.

Ultimo 2018 zijn door Jumbo koop- en terugkoopverklaringen en andere garanties afgegeven tot een bedrag van € 30.273 (2017: 
€ 46.079).

Operationele lease- en huurverplichtingen
Jumbo heeft operationele leaseovereenkomsten afgesloten met betrekking tot in gebruik zijnde distributiecentra, intern transport, 
vervoermiddelen en overige activa. Daarnaast worden door Jumbo onroerende zaken (hierna: winkelvastgoed) gehuurd en deels 
onderverhuurd aan, voornamelijk, ondernemers. Een deel van de leaseovereenkomsten met betrekking tot distributiecentra en 
winkelvastgoed is afgesloten op basis van zogenaamde ‘triple-net’ voorwaarden. Daarbij neemt Jumbo de volledige eigenaarslasten 
voor haar rekening. De condities waaronder leaseovereenkomsten worden afgesloten, zijn voornamelijk gebaseerd op 
bedrijfseconomische overwegingen en marktomstandigheden op het moment van het sluiten van leaseovereenkomsten, ongeacht 
de uiteindelijke classificatie van de overeenkomst als operationele dan wel financiële lease.

De minimale huurverplichtingen onder operationele leaseovereenkomsten vervallen als volgt:

  2018 2017

Huurverplichtingen (onroerend goed)    

Termijnen vervallend binnen 1 jaar 179.216 224.071

Termijnen vervallend tussen 1 en 5 jaar 643.801 689.592

Termijnen vervallend na 5 jaar 580.230 478.989

  1.403.247 1.392.652
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De totale niet uit de balans blijkende verplichting voor operationele leaseovereenkomsten inzake onroerend goed bedraagt 
€ 1.403.247 (2017: € 1.392.652). In deze verplichting is een bedrag begrepen van € 107.394 (2017: € 117.778) uit operationele 
leaseovereenkomsten met verbonden partijen inzake huur van een aantal filialen, een aantal distributiecentra en het 
hoofdkantoor. De hieruit voortvloeiende verplichtingen inzake verbonden partijen kunnen als volgt worden samengevat:

  2018 2017

Huurverplichtingen (verbonden partijen)    

Termijnen vervallend binnen 1 jaar 18.818 22.319

Termijnen vervallend tussen 1 en 5 jaar 60.677 65.249

Termijnen vervallend na 5 jaar 27.899 30.210

  107.394 117.778

In 2018 zijn huurlasten van € 227.960 (2017: € 208.392) voor operationele leaseovereenkomsten inzake onroerend goed ten laste 
van de winst- en verliesrekening gebracht.

De minimale vorderingen uit hoofde van onderverhuur van onroerende zaken, aangehouden onder operationele 
leaseovereenkomsten, vervallen als volgt:

  2018 2017

Huurvorderingen (onroerend goed)    

Termijnen vervallend binnen 1 jaar 85.599 90.586

Termijnen vervallend tussen 1 en 5 jaar 270.651 256.007

Termijnen vervallend na 5 jaar 125.572 135.455

  481.822 482.048

De totale niet uit de balans blijkende vordering voor operationele leaseovereenkomsten inzake onroerend goed bedraagt € 481.822 
(2017: € 482.048). In deze vorderingen is een bedrag begrepen van € 293 (2017: € 726) uit operationele leaseovereenkomsten met 
verbonden partijen.

In 2018 zijn huuropbrengsten van € 96.091 (2017: € 93.016) voor operationele leaseovereenkomsten inzake onroerend goed ten 
gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.

De minimale verplichtingen onder operationele leaseovereenkomsten inzake intern transport, vervoermiddelen en overige 
activa vervallen als volgt:

  2018 2017

Operationele leaseverplichtingen (intern transport, vervoermiddelen en overige 
activa)    

Termijnen vervallend binnen 1 jaar 11.765 10.233

Termijnen vervallend tussen 1 en 5 jaar 22.951 21.398

Termijnen vervallend na 5 jaar 3.037 2.058

  37.753 33.689

De totale niet uit de balans blijkende verplichting voor operationele leaseovereenkomsten inzake intern transport, vervoermiddelen 
en overige activa bedraagt € 37.753 (2017: € 33.689). In deze verplichting is een bedrag begrepen van € 2.884 (2017: € 2.292) uit 
operationele leaseovereenkomsten met verbonden partijen.

In 2018 is een last van € 13.198 (2017: € 11.855) voor operationele leaseovereenkomsten inzake intern transport, vervoermiddelen en 
overige activa in de winst- en verliesrekening verantwoord.
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Overige verplichtingen
Door Jumbo zijn toezeggingen overeengekomen met ondernemers inzake te verstrekken financiële vergoedingen en bijdragen en 
daarnaast zijn met derden verplichtingen aangegaan. Het totaal van deze verplichtingen bedraagt ultimo 2018 € 225.764 (2017: 
€ 165.940) . De toezeggingen aan ondernemers betreffen voornamelijk (des)investeringsbijdragen, gewenningsbijdragen, 
openingsbijdragen, sluitingskosten, exploitatiebijdragen en goodwillgaranties. Lopende juridische geschillen zijn niet in de balans 
opgenomen indien de uitgaande kasstromen niet betrouwbaar ingeschat konden worden.
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Toelichting op de geconsolideerde winst- en 
verliesrekening

17. Kostprijs omzet

  2018 2017

Inkoopwaarde van de voorraden -4.857.846 -4.423.564

Overige kosten -336.133 -285.552

  -5.193.979 -4.709.116

Door toepassing van IFRS15 worden promotiebijdragen verantwoord onder de inkoopwaarde van de voorraden. De aanpassing van 
de vergelijkende cijfers bedraagt € 123.426.

18. Personeelsbeloningen
De personeelsbeloningen zijn in de winst- en verliesrekening verantwoord onder de jaarrekeningposten kostprijs omzet, 
verkoopkosten en algemene beheerkosten. De personeelsbeloningen zijn als volgt samengesteld:

  2018 2017

Salarissen -458.171 -387.550

Sociale lasten -74.204 -63.935

Pensioenlasten uit hoofde van toegezegde-pensioenregelingen 679 -1.309

Pensioenlasten uit hoofde van toegezegde-bijdrageregelingen -30.007 -26.132

Overige personeelsbeloningen -18.483 -8.409

  -580.186 -487.335

In 2018 waren gemiddeld 14.471 fulltime equivalenten (2017: 12.662) in dienst van Jumbo.

19. Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit:

  2018 2017

Geleverde diensten aan franchisenemers 9.203 8.370

Opbrengsten uit verkoop onroerend goed 9.401 -

Opbrengsten uit verkoop bedrijfsonderdelen - 13.642

Overige 4.676 5.228

  23.280 27.240

De opbrengst uit verkoop onroerend goed betreft voornamelijk de verkoop van onroerend goed EMTÉ. De opbrengsten uit verkoop 
bedrijfsonderdelen in 2017 bestond uit de verkoop van La Place Food Vastgoed B.V.
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20. Algemene beheerkosten
De honoraria van de externe accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. die ten laste van de winst- en verliesrekening 
zijn gebracht (toegerekend aan het betreffende boekjaar), kunnen als volgt worden samengevat:

2018 PwC Accountants Overig PwC netwerk Totaal 2018

Controle van de jaarrekening -671 - -671

Andere controleopdrachten -6 - -6

Fiscale adviesdiensten - - -

Andere niet-controle diensten - - -

  -677 - -677

2017 PwC Accountants Overig PwC netwerk Totaal 2017

Controle van de jaarrekening -455 - -455

Andere controleopdrachten -15 - -15

Fiscale adviesdiensten - -5 -5

Andere niet-controle diensten - - -

  -470 -5 -475

21. Bijzondere waardevermindering (im)materiële vaste activa
De bijzondere waardeverminderingen hebben betrekking op zowel de immateriële vaste activa als de materiële vaste activa. Een 
actief is aan een bijzondere waardevermindering onderhevig indien de boekwaarde hoger is dan de realiseerbare waarde. Jumbo 
hanteert hierbij de bedrijfswaarde. Jumbo heeft per balansdatum beoordeeld of er indicaties bestaan voor mogelijke bijzondere 
waardeverminderingen voor de immateriële en materiële vaste activa. Een indicatie heeft betrekking op veranderingen in 
marktomstandigheden, in afzetgebieden en ontwikkelingen van een vestigingspunt. Indien er sprake is van een indicatie wordt een 
impairmenttest uitgevoerd op het niveau van het individueel actief of op het niveau van een kasstroomgenererende eenheid 
waartoe het actief behoort. Voor goodwill verkregen door overnames van Super de Boer, C1000 en EMTÉ geldt dat de 
kasstroomgenererende eenheid is bepaald op het niveau van Jumbo Supermarkten; voor goodwill verkregen door overname van AC 
restaurants en voor de merknaam gerelateerd aan de verkrijging van La Place heeft Jumbo de kasstroomgenererende eenheid 
bepaald op het niveau van La Place. Voor de overige immateriële vaste activa en materiële vaste activa die niet op individueel 
niveau beoordeeld kunnen worden, heeft Jumbo het gerelateerde vestigingspunt als kasstroomgenererende eenheid gedefinieerd. 
Bij de bepaling van de omvang van een bijzondere waardevermindering worden ook de ontwikkelingen in het marktgebied 
behorende bij een vestigingspunt betrokken. De geschatte toekomstige kasstromen, welke gebruikt worden bij een 
impairmenttest, worden verdisconteerd op basis van de gewogen gemiddelde kostenvoet van het kapitaal van 6,5% (2017: 7,5%) na 
belastingen, wat overeenkomt met 11,3% (2017: 12,0%) voor belastingen. Het groeipercentage en toegekende operationele kosten die 
worden gehanteerd in de toekomstige kasstromen, zijn gerelateerd aan het strategisch plan van Jumbo en de toekomstige 
verwachtingen van de betreffende vestigingspunten. De te hanteren kasstroomhorizon is gelijk aan de resterende economische 
levensduur. Jumbo gaat ervan uit dat een vestigingspunt 20 jaar bijdraagt aan de exploitatie van de Jumbo-formule, tenzij bekend 
is dat het vestigingspunt in de nabije toekomst wordt verkocht of gaat sluiten. Bij de berekening van eventuele bijzondere 
waardeverminderingen wordt ten aanzien van de kasstromen rekening gehouden met vervangingsinvesteringen, 
werkkapitaalontwikkelingen en eventuele restwaarde van materiële vaste activa.

De waarderingsmodellen zijn consistent toegepast. Ook leiden redelijke, mogelijke aanpassingen in de uitgangspunten van de 
berekende realiseerbare waarde per jaareinde, zoals een toename van de disconteringsvoet in de eindwaardeberekening met 0,5% 
of een afname van de groeivoet met 0,5%, niet tot materiële andere bijzondere waardeverminderingen dan hierna vermeld. 
Bovendien is geconcludeerd dat er voldoende ruimte in de berekeningen zit, daarom is geen gedetailleerde gevoeligheidsanalyse 
opgenomen.

De bijzondere waardeverminderingen gedurende het boekjaar kunnen als volgt worden toegelicht:
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Goodwill en immateriële vaste activa met onbepaalde levensduur
De impairmentberekeningen voor de beoordeling van goodwill en de merknamen hebben niet geleid tot bijzondere 
waardeverminderingen. Hierbij wordt opgemerkt dat de goodwill verkregen door de overname van EMTÉ is beoordeeld op 
mogelijke bijzondere waardeverminderingen; deze goodwill is niet getest in 2018, gezien de (thans) bepaalde goodwill nog kan 
wijzigen uit hoofde van de (voorlopige) purchase price allocation tot 2 juli 2019. 
De realiseerbare waarden, de bedrijfswaarden, van de kasstroomgenerende eenheden die gedefinieerd zijn voor posten onder 
goodwill en merknamen, zoals hierboven vermeld, zijn aanzienlijk hoger dan de boekwaarden van de goodwill en merknamen. De 
boekwaarde van de goodwill verkregen bij de overname van Super de Boer en C1000 vertegenwoordigt een waarde van totaal 
€ 640.979. De goodwill verkregen bij de overname van AC restaurants bedraagt € 6.072. De goodwill verkregen bij de overname van 
EMTÉ bedraagt € 100.214. De goodwill verkregen bij de overname van Smulweb bedraagt € 2.987. De boekwaarde van merknaam La 
Place bedraagt € 32.059 en de boekwaarde van merknaam EMTÉ bedraagt € 240. Zie ook noot 1.

Overige immateriële vaste activa
De impairmentberekeningen voor de beoordeling van de vestigingspunten en overige immateriële vaste activa hebben geleid tot 
bijzondere waardeverminderingen van € 9.229 (2017: € 10.379) en terugnames van bijzondere waardeverminderingen van € 2.880 
(2017: € 5.293). De bijzondere waardeverminderingen en terugnames van bijzondere waardevermindering hebben betrekking op 
vestigingspunten. Zie ook noot 1.

Materiële vaste activa
De impairmentberekeningen voor de materiële vaste activa hebben geleid tot bijzondere waardeverminderingen van € 2.286 (2017: 
€ 5.508) en een terugname van bijzondere waardeverminderingen van € 329 (2017: € 337), welke betrekking hadden op 
bouwkundige voorzieningen en inventarissen. Zie ook noot 2.

22. Financiële baten en lasten
De post financiële baten en lasten kan als volgt worden gespecificeerd:

  2018 2017

Financiële baten    

Overige renteopbrengsten en soortgelijke opbrengsten 2.284 3.366

  2.284 3.366

Financiële lasten    

Rente leningen kredietinstellingen -3.991 -3.673

Waardemutatie participatieregeling -1.853 -7.941

Waardemutatie pensioenen -166 -179

Afschrijving participatiefee banken -436 -436

Overige rentelasten en soortgelijke kosten -7.753 -6.489

  -14.199 -18.718

Stand einde boekjaar -11.915 -15.352

23. Belastingen

  2018 2017

Acute belastinglast -40.927 -39.958

Uitgestelde belastinglast 31.841 7.646

Belastingen -9.086 -32.312
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De aansluiting tussen het nominale belastingtarief en de effectieve belastingdruk is als volgt:

    2018   2017

Resultaat vóór belastingen     169.280     188.758

             

Nominaal belastingtarief   -25,0% -42.310   -25,0% -47.179

Tariefswijzigingen   19,8% 33.515   0,0% -

Resultaat deelnemingen onder deelnemingsvrijstelling   0,0% -   1,8% 3.411

Overige correcties   3,2% 5.340   5,9% 11.218

Aanpassingen van voorgaande jaren   -3,3% -5.631   0,1% 238

Effectieve belastingdruk / Belastingen   -5,4% -9.086   -17,2% -32.312

De tariefswijzigingen hebben betrekking op de "Wet bedrijfsleven 2019", waarin tariefswijzigingen van de vennootschapsbelasting 
zijn opgenomen. Het tarief van de vennootschapsbelasting wordt verlaagd naar 22,55% per 2020 en 20,50% per 2021. De latente 
belastingverplichtingen per ultimo 2018 zijn opgenomen tegen de gewijzigde tarieven, dit heeft een effect van € 33.515 op de 
belastingen in de winst- en verliesrekening.

De overige correcties betreffen voornamelijk de innovatiebox.

24. Verbonden partijen
De transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van zakelijke gronden (at arm’s length). De voornaamste transacties 
zijn hieronder toegelicht.

Stichting Jumbo Groep
De bestuurders van Stichting Jumbo Groep zijn lid van of nauw verwant aan de statutaire directie van Jumbo Groep Holding B.V.

F.E.G. Beheer B.V.
De bestuurder van F.E.G. Beheer B.V. is lid van de statutaire directie van Jumbo Groep Holding B.V. De transacties met F.E.G. Beheer 
B.V. bestaan uit managementvergoedingen.

C.E.G. Beheer B.V.
De bestuurder van C.E.G. Beheer B.V. is lid van de statutaire directie van Jumbo Groep Holding B.V. De transacties met C.E.G. Beheer 
B.V. bestaan uit managementvergoedingen.

Listelba B.V.
De bestuurder van Listelba B.V. is lid van de statutaire directie van Jumbo Groep Holding B.V. De transacties met Listelba B.V. 
bestaan uit managementvergoedingen.

M.E.G. Beheer B.V.
De bestuurder van M.E.G. Beheer B.V. is nauw verwant aan de statutaire directie van Jumbo Groep Holding B.V. De transacties met 
M.E.G. Beheer B.V. bestaan uit managementvergoedingen.

Van Eerd Beheer B.V.
De bestuurder van Van Eerd Beheer B.V. is nauw verwant aan de statutaire directie van Jumbo Groep Holding B.V. De transacties 
met Van Eerd Beheer B.V. voor een totaalbedrag van € 12.113 (2017: € 12.415) bestaan met name uit de huur van onroerend goed.

Jumbo Onroerend Goed B.V.
Jumbo Onroerend Goed B.V. kent bestuurders die ook lid zijn van de statutaire directie van Jumbo Groep Holding B.V. De transacties 
met Jumbo Onroerend Goed B.V. voor een totaalbedrag van € 3.965 (2017: € 3.884) bestaan met name uit de huur van onroerend 
goed.

La Place Food Vastgoed B.V.
La Place Food Vastgoed B.V. kent bestuurders die ook lid zijn van de statutaire directie van Jumbo Groep Holding B.V. De transacties 
met Jumbo Onroerend Goed B.V. voor een totaalbedrag van € 3.833 (2017: € 1.815) bestaan met name uit de huur van onroerend 
goed.
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Van Eerd Onroerend Goed B.V.
Van Eerd Onroerend Goed B.V. kent bestuurders die ook lid zijn van de statutaire directie van Jumbo Groep Holding B.V. De 
transacties met Van Eerd Onroerend Goed B.V. voor een totaalbedrag van € 1.246 (2017: € 3.801) bestaan met name uit de huur van 
onroerend goed en doorbelastingen van investeringen.

Stichting Beheer Gelden Stimuleringsregeling Jumbo
De Stichting Beheer Gelden Stimuleringsregeling Jumbo heeft ten doel het faciliteren van een regeling die ten doel heeft het 
stimuleren van een uniforme manier van samenwerken voor alle Jumbo supermarkten teneinde de formule te exploiteren, 
bewaken en succesvol in de markt te zetten.

Beloningen bestuurders en commissarissen
De beloningen in 2018 verstrekt aan bestuurders voor een bedrag van € 5.462 (2017: € 4.824) bestaan uit:

  2018 2017

Kortetermijnpersoneelsbeloningen 854 -

Managementvergoedingen 4.608 4.824

  5.462 4.824

Aan de commissarissen zijn in 2018 beloningen verstrekt voor een bedrag van € 319 (2017: € 360). Aan de commissarissen zijn geen 
leningen, vooruitbetalingen of garanties verstrekt.

25. Statutaire bepalingen omtrent winstbestemming
In artikel 30 van de statuten is vastgelegd dat de winst wordt vastgesteld volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als 
aanvaardbaar worden beschouwd en dat de winst, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, ter vrije beschikking staat van 
de Algemene Vergadering. Met dien verstande dat de vennootschap aan de aandeelhouders slechts winstuitkeringen kan doen 
voor zover het eigen vermogen groter is dan de wettelijke en statutaire reserves (lid 2).

Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. Het doen van tussentijdse 
uitkeringen is, met inachtneming van het in het voorgaande lid bepaalde, toegestaan.

De in enig boekjaar behaalde winst staat, met inachtneming van het bepaalde in lid 2, ter vrije beschikking van de Algemene 
Vergadering hetzij voor toevoeging aan de reserves hetzij voor uitkering aan aandeelhouders en voor zover deze zijn uitgegeven de 
houders van winstbewijzen.

Uitkeringen ten laste van een dividendreserve kunnen, onverminderd het in lid 2 bepaalde, te allen tijde geschieden krachtens een 
besluit van de Algemene Vergadering. Een dividend wordt beschikbaar gesteld ter plaatse en ten tijde door de Algemene 
Vergadering te bepalen. Dividenden, waarover 5 jaar na de opeisbaarheid niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017
De jaarrekening 2017 is vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 20 maart 2018. De Algemene Vergadering heeft 
besloten dat het resultaat over het boekjaar 2017 wordt toegevoegd aan de algemene reserves voor een bedrag van € 156.446.

Deze bestemming is niet gewijzigd ten opzichte van het daartoe in de jaarrekening 2017 gedane voorstel.

Voorstel resultaatverwerking 2018
Vooruitlopend op het besluit van de Algemene Vergadering zal het resultaat over 2018 ad € 160.194 worden toegevoegd aan de 
overige reserves. Het voorstel om de € 160.194 toe te voegen aan de overige reserves is nog niet in de jaarrekening verwerkt.

26. Gebeurtenissen na balansdatum
Na de balansdatum van 30 december 2018 hebben geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden, die nadere informatie geven 
over de feitelijke situatie op balansdatum en die verwerking en/of toelichting in de jaarrekening 2018 behoeven.
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Vennootschappelijke balans per 30 december 2018

Voor winstbestemming, in € 1.000      

       

ACTIVA Noot 30 december 2018 31 december 2017

Vaste activa      

Financiële vaste activa 1 757.473 622.151

    757.473 622.151

       

Vlottende activa      

Rekening-courant groepsmaatschappijen   395.797 342.622

Overige vorderingen en overlopende activa   88 122

Liquide middelen   12.651 4.907

    408.536 347.651

TOTAAL ACTIVA   1.166.009 969.802

       

       

PASSIVA Noot 30 december 2018 31 december 2017

Eigen vermogen      

Geplaatst kapitaal   8 8

Wettelijke reserve   109.051 80.763

Algemene reserves   286.041 203.097

Onverdeeld resultaat   160.194 156.446

Totaal eigen vermogen 2 555.294 440.314

       

Voorzieningen 3 164.788 173.626

       

Langlopende verplichtingen 4 311.622 258.121

       

Kortlopende verplichtingen      

Kortlopende leningen en overige verplichtingen   71.921 46.933

Kredietinstellingen   52.611 33.164

Vennootschapsbelasting   7.763 16.656

Overige schulden en overlopende passiva   2.010 988

    134.305 97.741

Totaal verplichtingen   610.715 529.488

TOTAAL PASSIVA   1.166.009 969.802
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Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 
2018

in € 1.000 2018 2017

Resultaat uit deelnemingen na belastingen 131.759 159.986

Saldo van de overige baten en lasten na belastingen 28.435 -3.540

Nettoresultaat 160.194 156.446
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Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De vennootschappelijke jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Onder toepassing van artikel 362 lid 
8 BW zijn de gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in overeenstemming met de waarderingsgrondslagen 
die Jumbo Groep Holding B.V. toepast in de geconsolideerde jaarrekening. Voor de waarderingsgrondslagen en de grondslagen voor 
de resultaatbepaling wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

De vennootschappelijke jaarrekening is opgesteld in euro’s. De bedragen in de jaarrekening zijn afgerond op € 1.000,-, behalve waar 
dit anders is aangegeven.

De financiële gegevens van Jumbo Groep Holding B.V. zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat, gebruikmakend van 
artikel 2:402 BW, is volstaan met een verkorte winst- en verliesrekening in de vennootschappelijke jaarrekening.

Deelnemingen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, 
worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op 
basis van de waarderingsgrondslagen van Jumbo Groep Holding B.V. zoals toegepast in de geconsolideerde jaarrekening.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap geheel of ten 
dele garant staat voor schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming 
(voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de 
omvang van deze voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte 
voorzieningen voor oninbaarheid.

Rekening-courant groepsmaatschappijen
De rekening-couranten met groepsmaatschappijen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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Toelichting op de vennootschappelijke balans

1. Financiële vaste activa
De financiële vaste activa kunnen als volgt worden samengevat:

  2018 2017

Deelneming 757.473 619.826

Leningen u/g - 2.325

  757.473 622.151

Deelneming
Dit betreft de deelneming (in percentage van aandelenkapitaal) in Jumbo Food Groep B.V. te Veghel van 100% (2017: 100%), La Place 
Food Groep B.V. te Veghel van 100% (2017: 100%) en J&C Acquisition Holding B.V. te Veghel van 50% (2017: niet van toepassing). Op 
basis van de economische realiteit, waarbij sprake is van een joint operation op basis van de financiële en winkelverdeling van 
66,67% voor Jumbo Groep Holding B.V. en 33,33% voor Coop Holding B.V., wordt J&C Acquisition Holding B.V. voor 66,67% als 
deelneming verantwoord.

Het verloop van de deelneming is als volgt:

  2018 2017

Stand begin boekjaar 619.826 453.392

     

Verwerving bedrijfscombinaties 38.627 -

Verhanging deelneming -31.532 -

Rechtstreekse vermogensmutaties deelnemingen -1.207 6.448

Resultaat deelnemingen 131.759 159.986

Stand einde boekjaar 757.473 619.826

Leningen u/g
Het verloop van de leningen u/g is als volgt:

  2018 2017

Stand begin boekjaar 2.325 5.200

     

Nieuwe verstrekkingen 5.800 20.575

Aflossingen -8.125 -23.450

Stand einde boekjaar - 2.325

Onder de leningen u/g zijn geen vorderingen op verbonden partijen opgenomen (2017: € 2.325).
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2. Eigen vermogen
Zie noot 8 van de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening alsmede het overzicht van het geconsolideerde verloop van het 
groepsvermogen 2018.

Wettelijke reserve
Conform artikel 2:389 lid 6 BW is een wettelijke reserve deelnemingen gevormd inzake zelfontwikkelde software.

Het verloop van de reserve luidt als volgt:

  2018 2017

Stand begin boekjaar 80.763 65.443

     

Mutaties ten laste van de reserve ingehouden winsten 28.288 15.320

Stand einde boekjaar 109.051 80.763

De wettelijke reserves komen op grond van de Nederlandse wet- en regelgeving niet in aanmerking voor uitkering als dividend aan 
aandeelhouders van Jumbo.

3. Voorzieningen
De voorzieningen bestaan uit een latente belastingverplichting van € 164.788 (2017: € 173.626). De voorziening voor 
belastingverplichtingen van Jumbo wordt op de vennootschappelijke balans van Jumbo Groep Holding B.V. opgenomen, het hoofd 
van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting. De voorziening voor belastingverplichtingen van J&C Acquisition Holding B.V. van 
€ 34 is in de deelneming J&C Acquisition Holding B.V. opgenomen. De totale voorziening voor belastingverplichtingen van € 164.822 
is in noot 11 van de geconsolideerde jaarrekening toegelicht.

4. Langlopende verplichtingen
De langlopende verplichtingen bestaan uit bankleningen, een participatieregeling en afgeleide financiële instrumenten (zie noot 9 
en 13 van de geconsolideerde jaarrekening).

  2018 2017

Bankleningen 311.462 236.026

Participatieregeling - 21.933

Afgeleide financiële instrumenten 160 162

  311.622 258.121

5. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
In verband met het gebruikmaken van de publicatievrijstellingen voor de in de consolidatie opgenomen groepsmaatschappijen, 
zoals bedoeld in BW 2 Titel 9, art. 403 lid 1 letter f heeft de vennootschap hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaard voor de schulden 
die voortvloeien uit alle rechtshandelingen van de volgende dochtermaatschappijen: Jumbo Food Groep B.V., Jumbo 
Distributiecentrum B.V., Jumbo Logistiek Vastgoed B.V., Jumbo Supermarkten B.V., Euroselect B.V., Jumbo Omnichannel B.V., Jumbo 
Omnichannel Vastgoed B.V., Jumbo Supermarkten Vastgoed B.V., La Place Food Groep B.V., La Place Food B.V. en EMTÉ J 
Supermarkten B.V.
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Overige toelichting en ondertekening van de 
jaarrekening
Werknemers
In 2018 waren geen werknemers in dienst van Jumbo Groep Holding B.V. (2017: 0).

Winstbestemming en resultaatbestemming
Details inzake de statutaire winstbestemming en de bestemming van het resultaat zijn opgenomen onder noot 25 van de 
geconsolideerde jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum
De gebeurtenissen na balansdatum zijn opgenomen onder noot 26 van de geconsolideerde jaarrekkening.

Ondertekening van de jaarrekening
Veghel, 19 februari 2019

Namens de Raad van Bestuur,

Was getekend:
G.F.T. van Eerd
Chief Executive Officer

Was getekend:
Drs. A.L. van Veen
Chief Financial Officer

Was getekend:
C.M.P.W. Cloosterman-van Eerd
Chief Customer Officer

Namens de Raad van Commissarissen,

Was getekend:
C.J.M. van Eerd
President-commissaris

Was getekend:
J.G. Bruijniks

Was getekend:
A. Burgmans

Was getekend:
Drs. W.G. Jiskoot

Was getekend:
P. Coelewij
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Overige 
gegevens
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Statutaire 
winstbestemming
In artikel 30 van de statuten is vastgelegd dat de winst wordt vastgesteld volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als 
aanvaardbaar worden beschouwd en dat de winst, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, ter vrije beschikking staat van 
de Algemene Vergadering. Met dien verstande dat de vennootschap aan de aandeelhouders slechts winstuitkeringen kan doen 
voor zover het eigen vermogen groter is dan de wettelijke en statutaire reserves (lid 2).

Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. Het doen van tussentijdse 
uitkeringen is, met inachtneming van het in het voorgaande lid bepaalde, toegestaan.

De in enig boekjaar behaalde winst staat, met inachtneming van het bepaalde in lid 2, ter vrije beschikking van de Algemene 
Vergadering hetzij voor toevoeging aan de reserves hetzij voor uitkering aan aandeelhouders en voor zover deze zijn uitgegeven de 
houders van winstbewijzen.

Uitkeringen ten laste van een dividendreserve kunnen, onverminderd het in lid 2 bepaalde, te allen tijde geschieden krachtens een 
besluit van de Algemene Vergadering. Een dividend wordt beschikbaar gesteld ter plaatse en ten tijde door de Algemene 
Vergadering te bepalen. Dividenden, waarover 5 jaar na de opeisbaarheid niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

117Jaarverslag 2018 Jumbo Groep Holding B.V.



Controleverklaring 
van de onafhankelijke 
accountant
Aan: de algemene vergadering en de raad van commissarissen van Jumbo Groep Holding B.V.

Verklaring over de jaarrekening voor de periode van 1 januari 2018 tot en 
met 30 december 2018
Ons oordeel
Naar ons oordeel:

• geeft de geconsolideerde jaarrekening van Jumbo Groep Holding B.V. een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van 
het vermogen van de groep op 30 december 2018 en van het resultaat en de kasstromen voor de periode van 1 januari 2018 tot 
en met 30 december 2018, in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de 
Europese Unie (EU-IFRS) en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW);

• geeft de vennootschappelijke jaarrekening van Jumbo Groep Holding B.V. een getrouw beeld van de grootte en samenstelling 
van het vermogen van de vennootschap op 30 december 2018 en van het resultaat voor de periode van 1 januari 2018 tot en 
met 30 december 2018 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 voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 december 2018 van 
Jumbo Groep Holding B.V. te Veghel (‘de vennootschap’) gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van 
Jumbo Groep Holding B.V. samen met haar dochtermaatschappijen (‘de groep’) en de vennootschappelijke jaarrekening.

De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:
• de geconsolideerde balans per 30 december 2018;
• de volgende overzichten voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 december 2018: de geconsolideerde winst-en 

verliesrekening, het geconsolideerde overzicht van het totaalresultaat, het geconsolideerde verloop groepsvermogen en het 
geconsolideerde kasstroomoverzicht; en

• de toelichting met de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

De vennootschappelijke jaarrekening bestaat uit:
• de vennootschappelijke balans per 30 december 2018;
• de vennootschappelijke winst-en verliesrekening voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 december 2018; 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 geconsolideerde jaarrekening is EU-IFRS en de 
relevante bepalingen uit Titel 9 Boek 2 BW en het stelsel dat is gebruikt voor het opmaken van de vennootschappelijke 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.
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Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Jumbo Groep Holding B.V. 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).

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

• verslag van de raad van bestuur;
• bericht van de raad van commissarissen;
• overige informatie zoals opgenomen onder voorwoord, profiel Jumbo Groep Holding, kerngegevens, personalia en overige 

toelichting en ondertekening van de jaarrekening;
• overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
jaarrekeningcontrole of anderszins, 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.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het verslag en de overige gegevens 
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de 
accountantscontrole
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor:

• het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met EU-IFRS en met Titel 9 Boek 2 BW; en 
voor

• een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de vennootschap in staat is om haar werkzaamheden in 
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op 
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de 
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen 
en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de 
vennootschap.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
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.

Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang 
bevat. 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 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.

Rotterdam, 19 februari 2019

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door drs. J.G. Bod RA
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening voor de periode 
van 1 januari 2018 tot en met 30 december 2018 van Jumbo Groep Holding 
B.V.
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 doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg 
van fouten of fraude is. 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 vennootschap.

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de 
redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

• Het vaststellen dat de door de raad van 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 vennootschap 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.

• 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 vennootschap 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 de raad van commissarissen 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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