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6 Footer

The Greenery B.V. is zowel de grootste werk maatschappij als de Holdingmaatschappij van de dochter

ondernemingen. Om onderscheid te maken tussen de werkmaatschappij The Greenery en The Greenery als 

Holding, wordt in dit jaarverslag gesproken over The Greenery Groep wanneer de groep als geheel – inclusief alle 

werkmaatschappijen en inclusief The Greenery B.V. – wordt bedoeld. Als het specifiek over de werkmaatschappij 

The Greenery gaat, wordt deze The Greenery genoemd. Dit neemt niet weg dat The Greenery B.V. het 

consoliderende groepshoofd van deze jaarrekening is.
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Kernpunten 2016

ca.450
leden

265
producten

1.030
miljoen EUR netto-omzet

Export naar 

57 landen

Deelname telers aan GRASP: 

100%
IDH-certificering leveranciers: 

70%

ca.1.000
binnenlandse en buitenlandse 

AGF-leveranciers

9,0
miljoen EUR nettowinst

stijging van 118% t.o.v. 2015

20-jarig bestaan van 

The Greenery gevierd met relaties, 

medewerkers en leden van de 

coöperatie

1.113
medewerkers (fte, ultimo jaar)

Nieuwe organisatie structuur 

die beter inspeelt op markt en 

telersbelangen

Duurzame keten optimalisatie 

door nieuwbouw en integratie 

DC’s, SAP en meer thuisverlading

Nieuwe financierings faciliteit 

voor drie jaren gecommitteerd

Nieuwe meer jaren contracten 

met twee grote retailklanten

4 Jaarverslag 2016 The Greenery B.V.



Kerncijfers

in miljoenen euro's, tenzij anders vermeld

Totaal Voortgezette activiteiten

2016 2015 2016 2015

Netto-omzet 1.030 1.107 1.012 1.052
AGF Handel 955 1.031 937 976

Logistieke Dienstverlening 70 71 70 71

Exploitatie & Ontwikkeling 5 5 5 5

Bruto bijdrage1 153 168 150 160

Personeelskosten - vast 68 74 67 67

Personeelskosten - variabel 25 25 25 24

Overige bedrijfskosten 42 45 39 38

EBITDA 18 24 19 31

Afschrijvingen 14 15

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 1 5

Bedrijfsresultaat 3 4

Financiële baten en lasten (4) (8)

Belastingen op resultaat (1) (3)

Resultaat deelnemingen 11 11

Nettowinst 9 4

Kasstromen
Kasstroom uit operationele activiteiten 2 24

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (3) 46

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 4 (62)

Vermogen en financiering
Balanstotaal 327 323

Geïnvesteerd vermogen2 192 189

Rendement op gemiddeld geïnvesteerd vermogen 1,6% 1,6%

Rentedragende schulden (inclusief ledenleningen) 80 74

Ledenleningen 56 61

Aansprakelijk vermogen
Eigen vermogen 95 87

Productfondsen 6 6

Voorziening latente belastingverplichtingen 16 17

Verplichte ledenleningen langlopend 40 44

Pensioenvoorziening (RJ271)3 11 9

Totaal Aansprakelijk vermogen 168 163

Aansprakelijk vermogen in % balanstotaal 51,4% 50,6%

Aantal medewerkers
Full time equivalenten op 31 december 1.113 1.327 981 1.036

     

1 Netto-omzet minus inkoop handelsproducten en uitbesteed werk.

2 Vaste activa en werkkapitaal.

3 De (voorwaardelijke) verplichting aan pensioenuitvoerders wordt gerekend tot het aansprakelijk vermogen.
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Steven Martina, CEO The Greenery en Gerard Pronk, voorzitter Coöperatie Coforta



Voorwoord

Pisum sativum (Peulen)

The Greenery heeft in het verslagjaar 2016 op

succesvolle wijze verdere uitvoering gegeven aan het

strategisch plan 2014 – 2018. De basis is goed op orde

en de (financiële) resultaten zijn positief. Onze blik is

weer naar buiten gericht, met een realistische ambitie.

We hebben duidelijke stappen gezet richting een

nieuwe strategie, waarmee The Greenery verder bouwt

aan een gezonde toekomst.

Samen met onze telers, medewerkers en andere

stakeholders hebben wij begin november het 20-jarig

bestaan van Coöperatie Coforta en The Greenery

gevierd.

Uitdagingen en duurzame trends
In de afgelopen jaren is er in positieve zin veel

veranderd bij The Greenery, maar er is ook nog veel te

doen. Het doortrekken van de strategie naar 2022

maakte zichtbaar dat The Greenery te maken heeft

met grote externe uitdagingen en trends waarop moet

worden ingespeeld.

In een toekomst waarin de wereldbevolking sterk

groeit, is voldoende, veilig, gezond, betaalbaar en

duurzaam voedsel letterlijk van levensbelang.

Voedselzekerheid en -veiligheid worden steeds

belangrijker, waarbij er meer en meer gewassen lokaal

geteeld zullen moeten worden. Door het veranderende

klimaat wordt het telen op sommige plaatsen

moeilijker, waardoor de voedselzekerheid in steeds

meer landen in gevaar komt.

Gezonder eten is weliswaar een trend, maar onze

zorgkosten blijven stijgen. Een ongezonde levensstijl,

met chronische ziekten tot gevolg, is hiervan mede de

oorzaak. Gezonde voeding speelt een belangrijke rol in

het terugdringen van de zorgkosten. In Europa is

sprake van een structurele onderconsumptie van

groente en fruit. Een van de grootste uitdagingen van

de Nederlandse groente-en-fruitsector is daarom de

consumptie van groente en fruit in Europa verhogen.

De technologie ontwikkelt zich razendsnel, ook in de

tuinbouw. Disruptie ligt derhalve op de loer. Hoe

succesvol bepaalde innovaties zullen zijn en welke

invloed ze hebben op onze bedrijfstak en ons

verdienmodel, weten we niet precies. Door de

digitalisering worden ketens steeds transparanter,

waardoor een klant altijd het beste aanbod kan vinden.

Wij moeten dus excelleren in kostprijs, kwaliteit en

klantenkennis. Bovendien wordt door social media de

communicatie sneller, directer, mobieler en visueler.

Wie daar niet op inspeelt, verliest de aansluiting.

De Europese supermarkten worden groter en stellen

steeds meer eisen op het gebied van duurzaamheid,
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beschikbaarheid, continuïteit, voedselveiligheid,

productkwaliteit en verpakking. Duurzame relaties

tussen retailers en leveranciers kunnen de constante

kwaliteit van het product waarborgen. Retailers

worden tegelijkertijd zelf uitgedaagd door nieuwe

(online) toetreders, alternatieve producten, nieuwe en

meer eetmomenten via on- en offlinekanalen. Wij

moeten dus ook aansluiting houden bij de online

markten van onze klanten.

‘Local-for-local’ wordt steeds belangrijker en lokale of

regionale telers worden dat dus ook. Dat betekent dat

onze export van sommige producten zal teruglopen.

Wel zal de export van keten- en teeltkennis toenemen,

om duurzame lokale teelt te verbeteren. Daarin spelen

de telers van Coforta en The Greenery meer en meer

een rol.

De druk om steeds duurzamer te produceren, ook met

behulp van de moderne technologie, neemt toe. Dit

vereist grote investeringen, dus moeten we

intensiveren, innoveren of internationaliseren. Daar is

de Nederlandse tuinbouw al hard mee bezig en het

biedt kansen om ons te onderscheiden.

In de komende jaren zal The Greenery haar organisatie

nog beter moeten afstemmen op onder meer deze

externe ontwikkelingen, teneinde een bijdrage te

blijven leveren aan het op een gezonde en

verantwoorde manier voeden van de groeiende

wereldbevolking. Door daarin uit te blinken voegen wij

waarde toe. Niet alleen voor consumenten, maar voor

alle 'stakeholders' in onze keten en voor de

samenleving als geheel.

Ambitie
The Greenery wil gezonde en duurzaam geteelde

groente en fruit bereikbaar maken voor iedereen.

Daartoe brengen wij meer focus aan in onze

activiteiten. We zullen selectiever kijken naar onze

markten, afnemers en telers onder het motto: “Je moet

kiezen om gekozen te worden”. We zullen dáár actief

zijn waar we het verschil maken en langdurige relaties

aanknopen en oplossingen bieden voor de uitdagingen

die voor ons liggen. Samen met onze telers zullen wij:

• dé samenwerkingspartner in de versketen van

groente en fruit zijn;

• de retail bedienen met innovatieve concepten en

unieke diensten;

• de keten verduurzamen door onze invloed op het

milieu te minimaliseren;

• ons inzetten voor een coöperatieve samenwerking

en zo ruimte creëren voor gezonde groei;

• samen groente en fruit waardevol maken.

Een gevleugelde uitspraak luidt: ‘Alleen loop je harder,

maar samen kom je verder’. Dat geldt ook voor Coforta

en The Greenery. Met duidelijke afspraken die in het

verslagjaar zijn gemaakt over de rolverdeling van beide

partijen, wordt de kennis, kunde en energie gebundeld

om onze gezamenlijke ambities op een gezonde

manier te realiseren.

Onze missie is geslaagd als wij aan gezondere en

betere voeding voor consumenten bijdragen en de

totale consumptie van groente en fruit verhogen. We

hebben deze planeet in bruikleen. Als we onze

verantwoordelijkheid serieus nemen, resulteert dat in

een betere wereld. Onze visie is dat rendabel telen en

maatschappelijk ondernemen samengaan. Dat maakt

The Greenery écht waardevol.

Gerard Pronk, voorzitter Coöperatie Coforta U.A.

Steven Martina , CEO The Greenery B.V.

Barendrecht, 15 maart 2017

 

Solanum lycopersicum 'Coeur de boeuf' (Coeur de

boeuf tomaat)
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Over The Greenery

Het nieuwe distributiecentrum in Barendrecht

The Greenery is een internationaal groente- en fruitbedrijf. Iedere dag opnieuw

streeft The Greenery er samen met telers, medewerkers, klanten en leveranciers

naar om consumenten zorgeloos te laten genieten van natuurlijk, gezonde en

dagverse groente en fruit.

Bedrijfsprofiel

The Greenery is de internationale marketing- en

verkooporganisatie van verse groente en fruit van

telercoöperatie Coforta. Coöperatie Coforta is van

oorsprong een Nederlandse coöperatie, maar selectief

internationaal lidmaatschap is mogelijk. Hiermee

spelen we zorgvuldig in op de vraag naar lokaal

product bij onze buitenlandse klanten en verbeteren

we de samenwerking met internationale leveranciers.

De leden van Coforta leveren via The Greenery een

compleet dagvers assortiment van groente en fruit

aan supermarkten, groothandelaren, cateraars en

verwerkende industrie. Om ons assortiment jaarrond

aan klanten te kunnen leveren werken we intensief

samen met onze telers en samenwerkingspartners uit

zowel binnen- als buitenland. Het efficiënt beheren en

kwalitatief en kwantitatief sturen van ons brede

productaanbod is het vak dat wij beheersen. Dat sluit

niet alleen aan op de behoefte van de samenleving,

maar anticipeert hier ook op.

The Greenery zorgt voor een marktconforme

uitbetaalprijs aan onze telers en bieden hen

continuïteit in de afzet van hun product door

langdurige samenwerkingen aan te gaan met onze

klanten. Voor onze klanten zijn wij continu op zoek

naar innovatieve producten, verpakkingen en

schappenplannen gebaseerd op onze expertise en

marktonderzoek. Daarnaast staan wij in contact met

onze eindgebruiker door middel van

consumentenpanels, vertalen we de wens van de

consument naar de zaadveredelaar en zijn we
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vertegenwoordigd in sector- en brancheorganisaties.

Door intensief samen te werken verbinden we alle

schakels in onze keten.

Organisatiestructuur
The Greenery Groep bestaat uit verschillende

bedrijfsonderdelen die zich richten op AGF Handel,

Logistieke Dienstverlening en Exploitatie &

Ontwikkeling. The Greenery B.V. is veruit het grootste

onderdeel van de Groep.

The Greenery heeft per 1 januari 2016 een nieuwe

organisatiestructuur geïmplementeerd teneinde beter

in te spelen op de markt en de uiteenlopende belangen

van onze telers. In deze nieuwe structuur, waarin zowel

markt- als productspecifieke kennis centraal staan, is

een gespecialiseerde 'retailunit' ingericht, die zich

bezighoudt met onze retailklanten. Daarnaast is per

'productunit' een zogenoemde verkooptafel ingericht

die volledig in dienst staat van de betreffende ‘unit’.

De verkooptafelteams zijn voor hun 'productunit'

volledig op de hoogte van de beschikbaarheid van

product bij telers en leveranciers, kwantitatieve en

kwalitatieve vraag, specialistische

kwaliteitsvoorschriften per afzetmarkt, logistieke

stromen, houdbaarheid en ontwikkelingen op het

gebied van duurzaamheid.

The Greenery Groep representeert verschillende

'business units', dochterondernemingen en

deelnemingen die samen bijdragen aan het succesvol

vermarkten van groente en fruit. De kracht van het

samenspel van de bedrijfsonderdelen zit hem in het

feit dat The Greenery in alle schakels van de keten

vertegenwoordigd is en daar het verschil kan maken.

De bestaande activiteiten van The Greenery zijn onder

te verdelen in drie pijlers: AGF Handel, Logistieke

Dienstverlening en Exploitatie & Ontwikkeling.

AGF Handel
Onder AGF Handel vallen alle 'business units' en

dochterondernemingen die de verkoop van groente en

fruit als primaire activiteit hebben.

The Greenery
Om jaarrond een compleet assortiment te realiseren,

werkt The Greenery − naast haar 450 leden − samen

met ongeveer 50 andere Nederlandse en zo'n 500

internationale telers, waardoor het Nederlandse

assortiment wordt aangevuld met import. Door bij elke

Organisatiestructuur

The Greenery Groep

Shared services

Supply ChainThe Greenery

Hardfruit 

Zachtfruit 

Glasgroente 

Vollegrond 

Paddenstoelen

Import (Hagé, 

Dalice, España)

Dijco Account-

management 

Marketing/

e-commerce

Biologisch 

(Naturelle)

Retail Dochterbedrijven

Hollander 

Barendrecht

Hoogsteder 

Groep

Wagenaar
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samenwerking in te zetten op continuïteit kan The

Greenery dagelijks meer dan 265 verschillende

producten leveren die voldoen aan de wensen en

specificaties van onze klanten. Daardoor is The

Greenery in staat om het hele jaar een compleet en

dagvers assortiment groente en fruit te leveren en te

distribueren aan (inter)nationale supermarktketens,

groothandelaren, cateraars en de verwerkende

industrie. The Greenery biedt haar klanten een goede

kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs en

onderscheidt zich in de markt door de breedte van het

producten- en dienstenpakket, de korte lijnen met

telers, kennis van de AGF-markt en aandacht voor

innovatie en voedselveiligheid. Bovendien kan The

Greenery dankzij haar excellente 'supply chain

management' alle goederenstromen goed besturen en

zo de juiste producten direct koppelen aan de juiste

klant.

Binnen het onderdeel AGF Handel zijn naast The

Greenery de volgende bedrijven en/of labels actief:

Supply Chain Management & Logistiek
The Greenery beschikt over een geautomatiseerde

logistieke infrastructuur gecombineerd met steeds

meer verladingsmogelijkheden bij onze telers zelf en in

onze moderne distributiecentra. Dit resulteert erin dat

onze producten binnen een dag van de akker of kas in

het schap kunnen liggen.

De logistieke bedrijven en ketenpartners van The

Greenery zijn in staat alle klanten goed en snel te

bedienen, zowel lokaal over de weg als wereldwijd via

de lucht. Het is bovendien mogelijk om

vervoersstromen van derden te combineren met die

van The Greenery. Dit kan het aantal aflevermomenten

bij klanten verminderen.

Kernwaarden

Onze medewerkers werken vanuit dezelfde basiswaarden. Naast de afspraken die wij maken met klanten, telers en

andere 'stakeholders' ondersteunen onze kernwaarden ons om de meest betrouwbare leverancier van groente en

fruit te zijn. Onze kernwaarden zijn:

Betrouwbaar
Wij doen wat wij beloven en wij leveren op een betrouwbare wijze hoogwaardige en veilige producten.

Duidelijk
Wij maken duidelijke afspraken en handelen altijd binnen de wettelijke kaders en de eigen normen en waarden.

Gedreven
Wij zetten ons altijd ten volle in voor onze telers en klanten.

Logistieke oplossingen

Telers Logistiek

Import Logistiek

Derden Logistiek

Logistiek Verpakken Retail

Logistiek E-commerce

Distributiecentrum Distributiecentrum Consument
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Hagé International
Hagé International handelt voor alle bedrijven binnen

de Groep de invoer van producten uit het buitenland af

en werkt samen met telers uit ruim vijftig landen met

een focus op overzeese gebieden. Door hechte relaties

met leveranciers levert Hagé jaarrond een breed

assortiment van groente en fruit aan retailers,

groothandelaren, cateraars en de verwerkende

industrie in Europa. De activiteiten van The Greenery

España S.A.,die zijn gericht op het verhandelen van

Spaanse product, vooral citrus-, zacht- en steenfruit,

zijn ondergebracht bij Hagé International.

Naturelle
Naturelle is gespecialiseerd in de in- en verkoop van

biologische groente en fruit. Het volume is afkomstig

van zowel Coforta-telers als externe leveranciers.

Naturelle levert een jaarrond biologisch assortiment

aan het retailsegment. Daarnaast is Naturelle

licentiehouder van Bio+, een biologisch

consumentenmerk in Nederland. Naturelle belevert

naast de retail ook de natuurvoedingswinkels/

groothandel en de foodservice in binnen- en

buitenland.

Dalice
Dalice is een handelsbedrijf in Qingdao, China dat zich

voornamelijk bezighoudt met de sourcing van

knoflook en gember voor Hagé. Daarnaast wordt

Dalice ingezet om Nederlands product te verkopen op

de Chinese markt. Afgelopen jaren zijn de eerste

initiatieven hiertoe in hardfruit ontplooid.

Hoogsteder Groep
De Hoogsteder Groep is gespecialiseerd in de afzet van

groente en fruit in Zuid-Europa, het Midden-Oosten,

de VS en Japan. In Frankrijk en Italië worden bijna alle

grootwinkelbedrijven beleverd; in Spanje ligt de

nadruk traditioneel meer op de groothandel.

Hoogsteder heeft in Frankrijk de grootste afzet vanuit

Nederland van alle Nederlandse exporteurs. De firma

Van den Berg is specialist voor Zwitserland en

Greenery Produce richt zich op het Midden-Oosten, de

VS en Japan. Alle onderdelen van de Hoogsteder Groep

zijn specialist op hun gebied en nemen een

significante marktpositie in. Hoogsteder beschikt over

een eigen logistiek centrum in Bleiswijk.

JH Wagenaar
De Nederlandse AGF groothandel JH Wagenaar

onderscheidt zich binnen de versmarkt in de afzet van

stapel- en vollegrondsproducten. Daarnaast levert JH

Wagenaar aan de industrie.

Logistieke Dienstverlening
Onder Logistieke Dienstverlening opereren de

'business units' en dochterondernemingen waarbij

(commerciële) dienstverlening als primaire activiteit

wordt gezien. Binnen dit onderdeel zijn de volgende

bedrijven actief:

Hollander Barendrecht
Als 'supply chain partner' is Hollander verantwoordelijk

voor de gehele logistieke afhandeling van het totale

gekoelde en verse assortiment van Plus Retail.

Bovendien levert Hollander toegevoegde waarde door

Verpakkingsunit in het nieuwe distributiecentrum
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verschillende verbeterprogramma's, ketenprojecten en

'supply chain' activiteiten. Vanuit het moderne vers

distributiecentrum in Barendrecht belevert Hollander

met 110 vrachtwagens dagelijks 3.000 verschillende

producten aan 262 supermarkten.

Dijco
Dijco Internationaal Transportbedrijf verzorgt alle

inkomende en uitgaande transportactiviteiten voor

The Greenery. Met een modern wagenpark van 60

eigen vrachtwagens en 85 charters worden dagelijks

AGF-producten vervoerd van telers naar DC’s en van

DC’s naar klanten in Nederland, Duitsland, het

Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en andere EU-landen.

Daarnaast vervoert Dijco verpakkingsmaterialen naar

telers. Ook verzorgt Dijco bij wijze van retourvracht al

tientallen jaren het transport van andere

consumentenproducten en voedingsmiddelen voor

een aantal toonaangevende internationale

ondernemingen.

Blue Sky Cargo
Disselkoen Airfreight B.V., handelend onder de naam

Blue Sky Cargo is onderdeel van de Hoogsteder Groep.

Als onafhankelijk luchtvrachtvervoerder is het

gespecialiseerd in het transport van bederfelijke

goederen zoals groente en fruit en bloemen en

planten. Blue Sky Cargo koopt dagelijks

luchtvrachtruimte in om alle zendingen die verkocht

worden door o.a. Greenery Produce naar de overzeese

gebieden te vervoeren.

Exploitatie & Ontwikkeling
Onder Exploitatie & Ontwikkeling vallen alle

activiteiten die ondersteuning bieden aan de gehele

Greenery groep.

Euro Pool System (EPS)
Euro Pool System is marktleider op het gebied van

meermalige verpakkingen in de Europese versketen.

Deze herbruikbare kratten zijn de standaard in de

keten voor verse en verpakte levensmiddelen. The

Greenery heeft een indirect strategische belang (26%)

in Euro Pool System. The Greenery is naast

aandeelhouder ook afnemer en levert personele

bezetting voor fustwasserijen in Nederland. Hiermee is

de beschikbaarheid van verpakkingen te allen tijde

geborgd, hetgeen de rol van The Greenery als

ketenregisseur onderstreept.

Sweet Sensation
Via de bedrijven Goeie Peer, Licenced Varieties Editors

BV (LVE) en New Sensations BV beschikt The Greenery

over de licentie voor de teelt en verkoop van het

unieke perenras ‘Rode Doyenne van Doorn’ (RDvD) dat

onder de merknaam Sweet Sensation op de markt

wordt gebracht. Goeie Peer BV controleert en

exploiteert het intellectuele eigendom van de licentie

van de RDvD-peer, bestaande uit het beheer van de

wereldwijde teelt en het verstrekken van sublicenties

van de gekoppelde merknamen Sweet Sensation®

(retail) en Sweet Dored® (trade). Het management en

operationele zaken zijn ondergebracht in LVE. De

RDvD-peer heeft licentiehouders in tien landen,

waaronder Nederland, Argentinië en Chili.

Greenery Vastgoed
Greenery Vastgoed exploiteert het vastgoed in

eigendom van The Greenery en is daarmee

verantwoordelijk voor de interne verhuur van het

vastgoed, maar ook verhuur aan derden. Daarnaast

faciliteert Greenery Vastgoed alle overige

vastgoedactiviteiten voor The Greenery. The Greenery

huurt de volgende locaties: in Barendrecht het Retail

DC, de fustloods en het hoofdkantoor, in Breda het

zachtfruit DC en de fustloods en in Wervershoof de

fustloods en het kantoor Tolpoort. Momenteel zijn de

locaties op het grootste deel van de Klappolder te

Bleiswijk (inclusief DC, Fust, Hoogsteder, Dijco) en de

locaties van Hollander en Naturelle in Barendrecht in

eigendom van The Greenery.

PTLA (held for sale)
The Greenery is eigenaar van PTLA, een

mangoproductiebedrijf in Brazilië. De productie van

mango’s wordt door The Greenery niet aangemerkt als

kernactiviteit en wordt daarom momenteel ter

overname aangeboden.

Pyrus communis 'Sweet sensation' (Sweet sensation

peer)
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De omgeving waarin we opereren

The Greenery behaalt ruim 60% van haar omzet op de thuismarkt Nederland, met

Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk op respectievelijk een tweede,

derde en vierde plaats.

Ondanks de relatief geconcentreerde afzetmarkt in

West-Europa staat The Greenery in de ‘World League’

van internationale ondernemingen, die actief zijn

binnen de internationale tuinbouw- en verssector

(inclusief bloemen) op een 15e plaats (bron: Hillenraad

2016); in Nederland op afstand gevolgd door Chiquita

Europe (25e plaats) en Harvest House (29e plaats). The

Greenery exporteert groente en fruit naar 57 landen.

Marktaandeel kernmarkten

Markten

Marktomvang

Groente en Fruit1

Marktaandeel

The Greenery

Nederland EUR 3,3 mld 19,9%

Duitsland EUR 3,4 mld2 4,1%

Verenigd Koninkrijk EUR 1,0 mld2 5,0%

Frankrijk EUR 0,5 mld2 7,5%

   

1 Voor Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk betreft dit

de omvang van de export van groente en fruit vanuit

Nederland.

2 Bron: Eurostat − Hoeveelheid en omzet export Nederland naar

bestemming (inclusief re-export).

Geografische spreiding

AGF Handel

The Greenery

Hagé International

Naturelle

Hoogsteder Groep

Greenery Produce

Van den Berg

Wagenaar

TG

HI

N

HG

GP

VB

W

Logistieke Dienstverlening

Hollander

Dijco

Blue Sky Cargo

H

D

BS

Exploitatie & Ontwikkeling

Goeie Peer

LVE

New Sensation

Greenery Vastgoed

GS Greenery España

GI Greenery Italia

Greenery UK

D Dalice

AGF Handel

Logistieke Dienstverlening

Exploitatie & Ontwikkeling

Greenery France GF

Greenery DeutschlandGD

GP

LV

GV

NS

PTLALA

UK
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Trends en ontwikkelingen

Marktontwikkeling AGF
De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Dit

heeft invloed op de mens, maar ook als organisatie

worden we geconfronteerd met uitdagingen. De AGF-

markt kenmerkt zich door grote volumes en kleine

marges. Dat maakt de noodzaak des te groter om pro-

actief op de veranderende markt in te spelen. De

hieronder beschreven trends en ontwikkelingen geven

in belangrijke mate richting aan onze strategie.

Het positievere consumentenvertrouwen in Nederland

vertaalde zich in 2016 in het algemeen in meer

uitgaven aan voeding. De AGF-markt, die naar

verwachting de komende jaren met 1-2% groeit, is

over het algemeen relatief conjunctuurongevoelig.

Echter bij een aantrekkende economie zullen

consumenten met name meer besteden aan ‘gemak’

en ‘gezondheid’. Op beide scoort de AGF-industrie

hoog. Groente en fruit hebben een gezond imago.

Daarnaast neemt de populariteit van kant-en-klaar

salades en voorgesneden fruit toe, mede dankzij de

sterke groei van eenpersoonshuishoudens en

tweeverdieners.

Samenwerking, toegevoegde waarde en
ketenoptimalisatie
Voor Europese retailers neemt het belang van AGF in

het winkelschap nog steeds toe. Hiermee kan voor

consumenten waarde worden gecreëerd in een hevig

concurrerend retaillandschap. De beste prijs, kwaliteit

én een jaarrond assortiment zijn hierin belangrijke

aspecten. Retail wil de regie en zo kort mogelijk bij de

bron inkopen. Dat leidt er mede toe dat ketens verder

worden geoptimaliseerd. Om dit te bereiken, ontstaat

een nog nauwere samenwerking tussen of integratie

van telers, importeurs, groothandelaren en versnijders.

Grote AGF-bedrijven dienen zich te onderscheiden

met het ontzorgen van alle schakels in de keten. Het

meedenken over winkelconcepten, afgestemd op de

wensen van consumenten, biedt nieuwe

mogelijkheden voor het realiseren van toegevoegde

waarde in de keten. Daarnaast is het van groot belang

de 'online' keten af te stemmen op het veranderende

consumentengedrag. In het businessmodel zijn

daarom constante kwaliteit, voedselveiligheid,

‘operational excellence’ en een goed management-

informatiesysteem belangrijke voorwaarden.

Export blijft groeimotor
Voor de AGF-industrie is de exportmarkt een

belangrijke groeimotor, met name buiten de eurozone

en mede als gevolg van de zwakkere euro. Groente en

fruit zijn het belangrijkste exportproduct voor de

Nederlandse voedingsmiddelenindustrie. Ook in 2016

groeide de export. De verwachting is dat deze trend

doorzet.

De Nederlandse AGF-sector heeft als handelspartner

en op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid

een betrouwbaar imago in het buitenland. Dit biedt

een goede uitgangspositie om verder in te spelen op

de groeiende Europese vraag naar groente en fruit.

Deze kansen benutten, vraagt om een bredere

internationale oriëntatie, kennis van trends in lokale

markten en investeringen in lokale netwerken en

logistiek.

Nichemarkten worden lucratiever
De sector profiteert van de toegenomen

bewustwording rond gezonde (biologische) voeding.

Consumenten en retailers zoeken daarbij steeds meer

naar onderscheidend vermogen als het gaat om

smaak, voedingswaarde, verpakking of (eerlijke)

herkomst. Door supermarkten wordt steeds meer

geëxperimenteerd met gezonde initiatieven, zoals

voedingsadviezen en productinnovaties.

Technologieën als mobiel internet, social media en

‘health tools’ stellen supermarkten in staat om op

veranderende klantbehoeften in te spelen. De

gemakstrend en het toenemend gebruik van diensten

die de consument tijd besparen, waaronder het vers

bereiden van maaltijden, dragen bij aan de hogere

voedseluitgaven. Zo heeft ook de bezorgmarkt voor

maaltijden zich in snel tempo ontwikkeld.

Groente en fruit (onbewerkt) vormen nog steeds het

grootste volume, maar de Europese consument is

steeds vaker op zoek naar voorgesneden en verpakte

producten. Daarnaast wordt men steeds meer bewust

van de voedselveiligheid en duurzaamheid. Een

stijgend besteedbaar inkomen versnelt deze groeiende

trend.1

Producten of concepten die daadwerkelijk iets

toevoegen op het gebied van innovatie, gemak,

gezondheid en beleving krijgen meer schapruimte en

hebben toekomst. Wanneer het op voeding en

gezondheid aankomt zijn supermarkten een van de

grootste belanghebbenden en The Greenery

ondersteunt ze daarbij.

1 Gebruikte bronnen: Trendrapporten AGF-sector van onder meer Rabobank, ABN Amro en ING en marktcijfers The Greenery.
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Waardecreatie en strategie

The Greenery maakt met haar telers verse groente en fruit waardevol. Dat is onze

missie. Als verkooporganisatie van ruim 500 Nederlandse en buitenlandse telers,

verenigd in telercoöperatie Coforta, zet The Greenery zich samen met haar telers,

klanten, leveranciers, partners en medewerkers in om gezonde, lekkere,

voedselveilige en betaalbare groente en fruit bereikbaar te maken voor iedere

consument. Hierdoor draagt The Greenery bij aan een gezondere samenleving.

Strategie
Om verse groente en fruit bereikbaar te maken voor

iedere consument werken we samen met alle schakels

in de keten. Met respect voor mens en natuur streven

we naar een duurzame en sociaal verantwoorde teelt.

The Greenery heeft met haar telers, een fijnmazig

logistiek netwerk, een sterke IT-infrastructuur en

commerciële expertise de juiste ingrediënten in huis

om zich in de markt te onderscheiden. De vergaande

samenwerking met diverse partijen, zowel intern als

extern, maakt een ketenbenadering mogelijk die

gericht is op de grootst mogelijk verwaarding van onze

producten en diensten.

De komende jaren zal The Greenery haar organisatie

nog meer moeten afstemmen op externe

ontwikkelingen, teneinde een bijdrage te blijven

leveren aan het op een gezonde en verantwoorde

manier voeden van de groeiende wereldbevolking.

Door daarin uit te blinken voegen wij waarde toe. Niet

alleen voor consumenten, maar voor alle stakeholders

in onze keten en voor de samenleving als geheel. In

2016 is de basis gelegd voor een vernieuwde strategie

2022, die in 2017 verder zal worden vormgegeven.

Ambitie
The Greenery wil zich verder ontwikkelen tot dé

samenwerkingspartner voor retailers in binnen- en

buitenland, waarbij de nadruk ligt op Nederland,

Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de

omringende landen in Europa. Als ketenregisseur richt

The Greenery zich op een zo efficiënt mogelijk proces

van teler tot klant.

De waardeketen
The Greenery wil dat verse, duurzaam geteelde en

gezonde groente, fruit en paddenstoelen voor

iedereen bereikbaar zijn. Door de hele keten richten

alle bedrijven binnen The Greenery zich op het

toevoegen van waarde. De toegenomen

schaalvergroting aan beide kanten van de keten

vraagt om een zakelijke en duurzame relatie waarbij

The Greenery de rol van regisseur vervult.

De belangrijkste strategische elementen ten aanzien

van waardeketenoptimalisatie zijn gericht op:

• Het primaire proces

• Innovatie

• Duurzame omzetgroei

Primaire proces
The Greenery richt het primaire proces dusdanig in dat

de diverse markten en klanten adequaat worden

bediend, met bijpassende kosten en service en dat

haar telers tegen marktconforme prijzen hun product

kunnen leveren. Door alle schakels in de keten van

teler tot consument optimaal met elkaar te verbinden,

is The Greenery in staat vraag en aanbod goed op

elkaar af te stemmen. Beschikbaarheid van product,

leveringszekerheid, kwaliteit en een specialistische

marktbenadering zijn in het primaire proces cruciaal,

net als onze efficiënte logistieke processen. In de keten

heeft The Greenery meer en meer de rol van regisseur.

Innovatie
In het kader van waardeketenoptimalisatie prioriteert

The Greenery ten aanzien van kansrijke innovatieve

acties en richt zich op:

• Procesinnovaties

• Nieuwe handels- en distributiemogelijkheden via

'online platforms'

• De mogelijkheden van ‘big data’

• Gebruik van social media

• Nieuwe concepten, verpakkingen en

gebruiksmomenten
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Duurzame omzetgroei
The Greenery streeft naar duurzame omzetgroei met

een gezond rendement in combinatie met een

marktconforme vergoeding voor haar leden. Gezien

het sterk toegenomen belang van de retailer als

afzetkanaal en de eisen op het gebied van

duurzaamheid en voedselveiligheid is de doelstelling

in 2022 niet alleen gericht op een steeds breder

assortiment, maar ook op milieu-aspecten en

certificeringen. Meer hierover is te vinden in het

hoofdstuk 'Duurzaamheid en maatschappelijke

betrokkenheid'.

Onze stakeholders
Op weg naar een gezonde toekomst werkt The

Greenery haar strategie van waardecreatie en

ketenoptimalisatie uit naar haar belangrijkste

‘stakeholders’:

• Leden

• Andere leveranciers van AGF

• Retail- en tradeklanten

• Consument en samenleving

• Medewerkers

• Financiële instellingen

• (Lokale) overheden

Waardeketen: samen waarde toevoegen aan groente en fruit

Teler Logistiek

Distributie

Import Retail

Productie Sourcing Distributie Verkoop Klanten

Rol van The Greenery

450 Leden
(Coforta)

Toeleveranciers

Import

The Greenery

The Greenery

Hagé International

Naturelle / 

Wagenaar / Dalice / 

Hoogsteder

Directe levering

Weg (Dijco)

Lucht (Blue 

Sky Cargo)

DC The Greenery

Hollander

Trade

Retail

Trade klanten

Retail klanten

Consument

(indirect)

Product- en 

verpakkings advies 

(marketing)  

Gesprekspartner voor 

teeltplanning

Rassenprogramma's

Leden sourcing, niet 

leden sourcing en 

import 

Product beschik baar-

heid

Leveringszekerheid

Kwaliteitscontrole

Tegengaan over-

productie

Verpakken

Opslag

Transport via vracht-

wagen (Dijco) en vlieg-

tuig (Blue Sky Cargo)

Hollander verzorgt de

volledige vers distri-

butie voor PLUS super-

markten (inclusief 

niet-agf)

Optimale inrichting 

voor verkoop aan 

Retail en Trade

Focus op maximale

‘verwaarding’

Specialistische 

markt  benadering via 

Wagenaar en Naturelle

Klanten in 57 landen

Category 

management

Retailtrends

Keten samen werkings-

model

Handels mogelijkheden

Marktonderzoek

Product beschik baar-

heid

Product specialisten

ConsumentConsument

Marketing

Vraaggericht
producerenProduct
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Leden
Onze leden zijn de bron van The Greenery. Samen met

onze telers hebben wij brede expertise in huis op het

gebied van de teelt, het product, de verpakking,

voedselveiligheid, logistiek en marketing. Het succes

van de telers is het succes van The Greenery. Daarom

ondersteunt The Greenery haar leden om

marktgericht, innovatief en duurzaam te telen en

ondernemen.

Nagenoeg alle leden hebben hun lidmaatschap in

2017 voortgezet, behoudens enkele

bedrijfsbeëindigingen en een bedrijfsverkoop. The

Greenery streeft naar een bestendig bestand van

betrokken Coforta-telers. Telers die specifieke

toegevoegde waarde leveren, bindt The Greenery door

middel van aantrekkelijke voorwaarden.

Andere leveranciers van AGF
Dankzij de bij The Greenery aangesloten telers en

toeleveranciers kan er twaalf maanden per jaar een

compleet assortiment van verse groente, fruit en

paddenstoelen worden geleverd.

Retail- en tradeklanten
Ruim tachtig procent van de consumenten in Europa

koopt verse groente en fruit in de supermarkt. Daarom

kiest The Greenery in haar verkoopstrategie voor een

focus op het retailsegment. Dit belangrijke afzetkanaal

biedt immers een directe en korte verbinding naar de

consument en is tevens de plek waar de gehele keten

van product, innovatie, logistiek en marketing

samenkomt. Ten aanzien van retailers is de strategie

van The Greenery gericht op:

• Groei waarbij The Greenery zoveel mogelijk

(duurzame) waarde kan toevoegen, ook door

middel van het volledig ontzorgen van

retailklanten.

• Het ontwikkelen van tenminste één andere

thuismarkt naast Nederland.

Levering aan handelsbedrijven biedt eveneens

interessante afzetmogelijkheden voor The Greenery.

Ook betekent het schaalvoordelen, waardoorhet

retailsegment weer beter kan worden bediend en

prijsrisico’s worden gespreid. Het beleid is gericht op

een kleiner aandeel handel ten opzichte van retail en

een steeds efficiëntere afwikkeling via een digitaal

platform.

Consument en samenleving
De grootste uitdaging van de Nederlandse groente-

en-fruitsector is het verhogen van de consumptie van

groente en fruit in Europa. Onder invloed van

organisaties als Greenpeace, Stichting Natuur & Milieu

en consumenten is er ook steeds meer aandacht voor

een duurzame productie van AGF. Het gezamenlijke

doel is dan ook een gezondere een duurzamere

samenleving te creëren. Uiteindelijk is dat de grootste

waarde die The Greenery aan de samenleving kan

toevoegen en daarom is het cruciaal te weten wat

consumenten willen. Door middel van eigen onderzoek

en informatie vanuit retailers zijn wij in staat

aansprekende nieuwe concepten en innovaties te

ontwikkelen.

Naast het retailkanaal speelt ‘online’ een steeds

belangrijker rol. The Greenery onderzoekt hoe dit

kanaal optimaal bediend kan worden en stelt haar

‘license to operate’ veilig door middel van:

• Partners voor ‘online’ verkoop

• Proefprojecten met directe levering aan

eindgebruikers

• Het ‘online proof’ maken van producten op basis

van onderzoeksresultaten

• Verdere verduurzaming van het primaire logistieke

proces

• Borgen van voedselveiligheid

• Aanbieden van ‘convenience’ en ‘ready to eat’

producten

Medewerkers
De expertise, ontwikkeling, veiligheid en gezondheid

van onze medewerkers is van groot belang voor de

waarde die The Greenery toevoegt. Onze medewerkers

beschikken daarom over de juiste kennis en

vaardigheden om hun functie te kunnen uitvoeren. Zij

zijn fit en gaan met plezier naar hun werk.

The Greenery creëert daarbij een cultuur waarbij

medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor het

organisatieresultaat, waarbij samenwerking

vanzelfsprekend is, maar medewerkers ook zelfsturend

zijn.

Financiële instellingen
De financiële middelen en infrastructuur die door

financiële instellingen ter beschikking worden gesteld,

stellen The Greenery in staat de betalingen te doen die

nodig zijn voor de bedrijfsvoering. Zij verwachten

hiervoor een redelijke vergoeding die in relatie staat

tot het risico dat zij lopen. The Greenery zorgt voor een

goed functionerend risicobeheersingskader, waardoor

de kosten van de financiering relatief laag kunnen

blijven.

(Lokale) overheden
Door haar activiteiten draagt The Greenery bij aan de

economie in de regio's waar zij opereert. The Greenery

draagt daarbij zorg voor naleving van vigerende wet-

en regelgeving.
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Verslag van de hoofddirectie

De oogst van witte kool bij Fa. N.A. van Langen in Heerhugowaard

Voortgang strategie en doelstellingen

The Greenery heeft in 2016 goede voortgang geboekt met betrekking tot het

implementeren van de strategie 2014 – 2018 en het realiseren van de

bijbehorende doelstellingen. Dit heeft geresulteerd in een hogere nettowinst.

De doelstellingen voor 2016 waren onder meer:

• Verdere groei door focus op retailklanten

• Het creëren van een stabiele organisatie afgestemd

op de markt

• Solide financiering en kostenbesparingen

• Logistieke optimalisaties van DC’s en een efficiënte

‘supply chain’

• Actualiseren van het strategisch plan

Verdere groei door focus op
retailklanten
The Greenery heeft in 2016 de focus op retail in haar

kernmarkten Nederland, het Verenigd Koninkrijk,

Duitsland en Frankrijk op verschillende manieren

verstevigd. De benoeming van de nieuwe directeur

Retail per 1 juni 2016 draagt daaraan bij.

Als dienstverlener in de AGF-sector is het van het

grootste belang dat de consument goed begrepen

wordt. Als er ‘feeling’ is met de consument kan de

dienstverlening continu worden verbeterd. Samen met

haar telers ontwikkelt The Greenery vervolgens de

marktgerichte innovaties, waarmee de retailer zich

weer onderscheidt. Verduurzaming speelt hierbij een

steeds belangrijker rol. The Greenery dient tegelijk ook

oplossingen te bieden ten aanzien van

beschikbaarheid van AGF, waardoor leveranties

worden zeker gesteld, ondanks het grillige klimaat.

Samen met retailers in binnen- en buitenland zijn in

2016 concrete verbeterplannen gemaakt ten aanzien

van het optimaliseren van de dienstverlening. Dit heeft

onder meer geresulteerd in een hoger volume en een

hogere omzet in het retailsegment. Binnen de nieuwe

organisatiestructuur is de retailstrategie in 2016
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verder geïmplementeerd in de bedrijfsvoering. Een

reeks van klanten wordt bediend vanuit de aparte

bedrijfseenheid, die specifiek is gericht op dit

belangrijke marktsegment voor The Greenery.

Medio 2016 hebben Hollander Barendrecht en PLUS

Retail een nieuw contract gesloten, waarmee de

samenwerking (sinds 2008) tot 2025 is verlengd.

Hollander Barendrecht wordt als logistiek

serviceprovider ingezet om verse en gekoelde

producten naar 262 PLUS supermarkten te

distribueren.

Stabiele organisatie afgestemd op de
markt
Met ingang van 1 januari 2016 is een nieuwe

organisatiestructuur geïmplementeerd met als doel

beter te kunnen inspelen op de markt. Daarom is in

deze nieuwe structuur een gespecialiseerde 'retailunit'

ingericht, die zich bezighoudt met onze retailklanten.

Bovendien komt de nieuwe structuur beter tegemoet

aan de uiteenlopende belangen van van onze telers,

omdat productspecifieke kennis centraal staat.

Hiervoor zijn de gespecialiseerde verkooptafelteams

ingericht, die voor hun 'productunit' altijd volledig op

de hoogte zijn van productbeschikbaarheid en alle

overige facetten in de keten.

Solide financiering en
kostenbesparingen
In het verslagjaar is een nieuwe kredietfaciliteit voor

drie jaar afgesloten, met twee keer de mogelijkheid om

een jaar verlenging te vragen.

Eind 2015 is een project gestart om alle niet-AGF

gerelateerde inkoop te optimaliseren. Dit betrof onder

meer kosten van onze facilitaire dienstverleners,

kantoorkosten en kosten van het leasewagenpark. Dit

levert The Greenery (op termijn) forse besparingen op.

Een deel van deze besparingen zijn doorgegeven in de

keten. Ook is door het adviesbureau ondersteuning

verleend bij de (kosten ten aanzien van de)

voorgenomen nieuwbouw van het Retail DC en de

integratie van het Import DC in Barendrecht.

Mulder Onions, dat niet langer binnen de

kernactiviteiten van The Greenery paste, werd medio

2016 verkocht. Daarnaast werden de activiteiten van

North Bank Growers afgestoten. Momenteel kijkt The

Greenery naar de mogelijkheden voor de verkoop van

de mango farms (PTLA) in Brazilië.

Optimalisatie distributiecentra
Ten aanzien van de DC’s is het beleid erop gericht het

aantal DC's te verminderen van 8 in 2013 tot 3 in

2019. Hiermee wordt het totale vloeroppervlak

teruggebracht van 105.000 m² in 2013 naar circa

60.000 m² in 2019 en de keten verder geoptimaliseerd,

terwijl tegelijkertijd het aantal transportbewegingen

en de CO2-uitstoot sterk worden beperkt. Teneinde

gelijke tred te houden met de volumegroei bij The

Greenery is het percentage thuisverladen van

Hollandse producten die door telers rechtstreeks aan

de klant leveren, trendmatig aanzienlijk verhoogd tot

63% eind 2016 (eind 2013: 40%). Ultimo 2016

bedroeg het aantal DC's 5.

Gedurende het verslagjaar is de nieuwbouw van ruim

13.000 m² van het DC voor zachtfruit in Breda

afgerond. Op deze locatie worden ook de

fustactiviteiten ondergebracht. In september 2016 is

de uitbreiding van het Retail DC in Barendrecht (ruim

18.000 m²) in gebruik genomen waardoor ook de

importactiviteiten daar konden worden

ondergebracht. Bij de integratie met het Retail DC zijn

ook de importactiviteiten overgegaan op SAP. Hiermee

is een forse efficiencyslag gemaakt en een flinke stap

voorwaarts gezet.

In 2016 is het oude deel van het Retail DC verkocht

aan vastgoedbelegger WDP, waarbij de afspraak is

gemaakt dat op de plaats van het oude gebouw,

aansluitend aan de reeds gerealiseerde nieuwbouw,

een nieuw DC van circa 24.000 m² gerealiseerd zal

worden. Tezamen met de reeds gerealiseerde

nieuwbouw zal er begin 2019 een modern retail DC

staan van circa 42.000 m².

Actualiseren strategisch plan
In het verslagjaar is een 'update' van het strategisch

plan voorbereid. Het nieuwe strategische plan wordt

naar verwachting in de loop van 2017 goedgekeurd en

geïmplementeerd. Een duidelijke focus op duurzame

waardecreatie voor onze ‘stakeholders’ en verdere

ketenoptimalisatie staan in dit plan centraal.
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Resultaten per onderdeel

The Greenery Groep heeft haar rapportage ingedeeld volgens de verschillende

bedrijfsonderdelen AGF Handel, Logistieke Dienstverlening en Exploitatie &

Ontwikkeling. In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de onderliggende

resultaten per bedrijfsonderdeel.

Zachtfruit
De consumptie van zachtfruit, zoals blauwe bessen,

frambozen, bramen e.d. zit sterk in de lift. Voor de EU-

markt wordt een consumptiegroei tot en met 2020

verwacht van circa 7% per jaar. Voor aardbeien ligt dit

op 2%. Betere beschikbaarheid, kwaliteit,

betaalbaarheid, promotie van gezondheid en

diversiteit van gebruiksmomenten moeten de markt

verder aanjagen. De spelers die waarde toevoegen

voor hun ketenpartners, zoals The Greenery, zullen

daarvan het meest profiteren.

Op het gebied van zachtfruit heeft The Greenery zich

in het verslagjaar verder ontwikkeld. Het volume

aardbeien, het grootste product in de unit, nam licht af

door extreme weersomstandigheden, ondanks een

groter areaal. De verkochte hoeveelheden blauwe

bessen, kersen en frambozen stegen ten opzichte van

2015 met respectievelijk 37%, 16% en 36%.

Het wisselvallige weer met een koud voorjaar en een

zeer warm najaar had invloed op de aangeboden

volumes en de vraag. Opmerkelijk waren de zeer hoge

prijzen voor kasasperges en -aardbeien in de herfst. Bij

kersen zorgde de matige kwaliteit voor een slechte

prijsvorming bij de vroege rassen. Ondanks de sterke

volumegroei bij klein zachtfruit was de prijsvorming

tevredenstellend. The Greenery beschikt over een

professionele groep zachtfruittelers die gezamenlijk

aan de toekomst bouwen. Promotie, kostenefficiëntie,

rassenontwikkeling en een pro-actieve en

conceptmatige marktbenadering vormen

speerpunten.

Hardfruit
De hardfruitteelt in Nederland kenmerkt zich door

schommelingen in opbrengsten door wisselende

weers- en marktomstandigheden. Vanwege het

specifieke klimaat heeft met name Nederland een

technisch voordeel met de perenteelt. Mede hierdoor

is het areaal sinds 2011 groter dan van appels. De

invloed van het sluiten van de Russische markt voor de

afzet van Nederlands fruit blijft groot. De nieuwe

markten, zoals China, Vietnam, Brazilië en India zijn bij

lange na niet in staat het volume op te nemen wat

naar Rusland werd geëxporteerd. Nationaal gaan er nu

geluiden op meer marketinginspanningen te plegen

om deze nieuwe markten versneld te ontwikkelen.

Daarnaast is er de focus op Duitsland om daar meer

Hollandse peren te kunnen afzetten, wat wordt

ondersteund door een driejarige Europese campagne

rondom de afzet van Conference. Vooralsnog heeft

Brexit nog geen gevolgen voor de afzet van Hollands

Fruit naar Engeland.

Commercieel gezien zijn in de productunit Hardfruit in

2016 goede stappen gezet. The Greenery heeft veel

nieuwe klanten aan zich kunnen binden en daarmee is

de afzet gegroeid met 6%. Tevens is het volume

toegenomen met 3%. Er is bij de appels opnieuw

aanzienlijk geïnvesteerd in het clubras Junami en bij de

peren in de teelt, afzet en marketing van Sweet

Sensation. Een weloverwogen keuze voor het telen van

(club)rassen is de basis voor continuïteit in de

bedrijfsvoering. Dit betekent dat een beperkt aantal

organisaties de rassen op de markt brengt en

verhandelt volgens een afgestemde

marketingstrategie. Met name in de appelteelt ziet

The Greenery een sterke toename van de inplant van

clubrassen, maar ook bij peren zijn geleidelijk meer

introducties van nieuwe rassen ontstaan.

Glasgroente
Over het algemeen heeft de glasgroentesector een

redelijk jaar achter de rug, waarin een gunstiger

Fragaria (Aardbei)
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economisch klimaat in Nederland voelbaar was en

structureel van aard lijkt.

In het buitenland zien we over het algemeen dat het

areaal glasgroente licht daalt, met uitzondering van

paprika en tomaat. Het Spaanse areaal voor deze

producten groeit door. Het areaal voor Nederlandse

glasgroente is in 2016 ongeveer gelijk gebleven, terwijl

het tomatenareaal wel doorgroeit in Nederland.

Voor de productunit Glasgroente was 2016 een jaar

van redelijke prijzen en kwalitatief goede producten.

De sterker wordende concurrentie vanuit Spanje door

verlenging van de Spaanse productieseizoenen was

voelbaar, waardoor prijzen meer en meer onder druk

kwamen te staan. Vooral in het voorjaar viel de

prijsvorming voor tomaten tegen door grote volumes

vanuit Spanje en een tegenvallende vraag. Telers van

ronde tomaat, trostomaat en verschillende

specialtytomaten kijken terug op een minder

succesvol jaar. Het aandeel snackgroente (zowel bij

komkommers, paprika als tomaten) neemt toe; zowel

in volume als in waarde.

De extreme hagelbuien in Brabant in juni hebben ook

op Cofortatelers invloed gehad. Dat had in de zomer

gevolgen voor de productie van komkommers,

courgette en pruim- en snacktomaten, wat heeft

geleid tot schaarste en hogere prijzen. Een aantal van

deze segmenten heeft vanaf de zomer het seizoen iets

kunnen compenseren door aantrekkende prijzen.

Bij de productie van glasgroente zien we de scheiding

tussen 'commodities', zoals (tros)tomaten en

komkommers en 'specialty' teelten, zoals snoep-,

cocktail- en troscherrytomaten steeds groter worden.

Bij de 'commodities' zullen efficiëntie en optimalisatie

speerpunten blijven. Bij het specialtyassortiment

wordt steeds meer vraaggestuurd geproduceerd,

waarbij een breed assortiment, innovatie en

productvernieuwing de speerpunten blijven.

The Greenery waakt ervoor dat de balans tussen

kilogram opbrengst en smaak/kwaliteit gewaarborgd

blijft.

Paddenstoelen
Champignons hebben een positief imago en zijn

veelzijdig in gebruik. Met name in het Verenigd

Koninkrijk is de champignon populair en zelfs de

tweede groente. In Nederland koopt driekwart van de

huishoudens paddenstoelen.

In 2016 was in de productunit Paddenstoelen sprake

van een stabiele omzet- en volumeontwikkeling met

een verdere resultaatverbetering ten opzichte van

2015. Een eigen QS- en BRC-gecertificeerde locatie

gespecialiseerd in paddenstoelen organiseert de

kortste en snelste keten. Het verpakkingsstation is

verder geoptimaliseerd, waarbij er tegelijkertijd een

extra focus was op de extra afzetmogelijkheden in de

komende jaren.

De productunit Paddenstoelen vertegenwoordigde in

2016 4,4% van het ledenvolume (2015: 4%).

Vollegrond
Over het algemeen heeft de vollegrond een jaar achter

de rug met wisselende productie tegen goede prijzen.

Het weer heeft in 2016 veel invloed gehad op de

productie van de gewassen. Tijdens grote delen van

het zomerseizoen was de beschikbaarheid zeer

beperkt door wisselende weersomstandigheden. De

weersomstandigheden hebben ook invloed gehad op

de groei van de herfst- en wintergewassen, met lagere

producties tot gevolg. De extreme regenval in Spanje

aan het einde van het jaar heeft een positieve invloed

gehad op de afzet van Nederlandse producten in de

laatste maanden van het jaar.

Cucurbita pepo cylindrica (Courgette)
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Import
Over de hele productrange is er in het verslagjaar

sprake geweest van groei. Van het totale

geïmporteerde volume vond in 2016 70% zijn weg

naar de Nederlandse en Europese retail; 30% werd aan

groothandelsklanten geleverd. De producten waren

afkomstig uit meer dan 65 landen verdeeld over alle

continenten.

De focus heeft met name gelegen op de succesvolle

implementatie van SAP en de ingebruikname van het

nieuwe distributiecentrum. Daarnaast is er ook veel

aandacht gegaan naar de (verplichte) sociale

certificeringen bij onze leveranciers. Zo is er sprake van

een sterke groei van het aantal zogenaamde IDH

gecertificeerde leveranciers en ligt Import daarmee op

schema om in 2020 aan de gestelde eis van 100% te

voldoen.

Biologisch
De groeiende vraag naar biologische groente en fruit

van de afgelopen jaren zet zich door in 2016, zowel in

Nederland als daarbuiten. Biologische AGF-omzet bij

de Nederlandse supermarkten groeide in de eerste

helft van 2016 met ruim 17%. Hiermee volgt

Nederland de internationale groeitrend van biologisch.

Daarmee groeit biologisch veel harder dan de reguliere

markt.

Bewust eten als onderdeel van de levensstijl wordt

steeds belangrijker, wat uiteraard een gevolg heeft

voor de vraag naar biologisch voedsel. Daarnaast

zorgen het economisch herstel en het toenemende

consumentenvertrouwen ervoor dat consumenten

meer besteden aan voedsel. Specifieke groei door

meer aandacht voor luxe, gemak en gezondheid

betekent dat er meer geld zal worden uitgegeven aan

nicheproducten, waaronder biologisch.

Door deze trend heeft het biologische segment bij The

Greenery in 2016 een aanzienlijke omzet- en

volumestijging laten zien, hoewel lager dan de groei

van 17% bij de supermarkten. Het biologisch areaal in

Nederland kan deze groei echter niet bijhouden. In het

voorjaar van 2016 leek echter een nieuwe trend

zichtbaar en meldden zich steeds meer boeren voor

omschakeling. Kwalitatief is er duidelijk een inhaalslag

gemaakt bij de supermarkten en deze is nog niet

helemaal in de teelt doorgedrongen of haalbaar.

Gezien de verwachte marktontwikkelingen zijn er

volop kansen. Voor 2017 is het vinden en binden van

het juiste aanbod aan producten de uitdaging voor

Naturelle. Daarnaast richt Naturelle zich op het

verbeteren van de relaties met haar huidige klanten en

wordt gefocust op het structureren en verder

professionaliseren van de organisatie.

Hoogsteder Groep
De resultaten van de Hoogsteder Groep zijn per saldo

tevredenstellend, ondanks uitdagende tijden.

2016 was voor Hoogsteder Groenten en Fruit BV en

Greenery France margetechnisch een redelijk, maar

ook lastig jaar. Volumes zijn weliswaar weer ruim 10%

toegenomen, maar de druk op de prijs bleef erg hoog

tot in de laatste weken van het jaar. De omzet van

Hoogsteder gaat voor meer dan 70% naar het

retailsegment in Frankrijk, Italië en Spanje.

Greenery Italia had een lastig jaar. Het bedrijf is

afhankelijk van grote volumes in kortere periodes van

het jaar. Dat leidde er toe dat niet altijd de marges

werden gehaald die nodig zijn voor een positief

resultaat. Wel slaagde Greenery Italia erin opnieuw een

aantal nieuwe klanten in het retailsegment toe te

voegen, waaronder MD en Carrefour.

Voor Van den Berg was 2016 een uitstekend jaar met

een goed resultaat bij een omzet en volume conform

verwachting. Van den Berg heeft een significante

positie op de Zwitserse markt en is sterk

vertegenwoordigd in het grootwinkelbedrijf. Voor

2017 zijn de verwachtingen eveneens positief.

Naturelle kiest voor biobased

Medio 2016 maakte Naturelle bekend dat zij haar

producten voortaan verpakt in biobased karton. De

eerst stap daartoe is gezet met het biobased

verpakken van tomaten. Hierdoor kiest Naturelle als

eerst leverancier van biologische groente en fruit voor

een duurzame en milieubewuste verpakking op basis

van biobased karton, dat wordt gemaakt van massief

karton verrijkt met tomatenvezels.

Vanaf dezelfde oppervlakte waarop tomaten groeien is

de tomatenplant zelf nu ook een grondstof voor de

massiefkartonnen tomatenverpakking. Normaliter

eindigt de levenscyclus van deze planten door

compostering. Nu wordt deze plantenreststroom

hoogwaardig ingezet voor productie van recyclebaar

massiefkarton. Hiermee worden de grondstoffen

maximaal hergebruikt en wordt bijgedragen aan de

circulaire economie. Een consortium van partners,

waaronder The Greenery heeft in de afgelopen jaren

samengewerkt om deze duurzame toepassing

mogelijk te maken.
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Greenery Produce Overseas had een positief jaar,

ondanks de moeilijke marktomstandigheden in

sommige van hun overzeese gebieden. In 2016 was de

volumegroei ongeveer 20%. In 2017 is groei te

verwachten in zowel het verre als het nabije Oosten.

Hollander Barendrecht
Voor Hollander was 2016 in operationele zin een goed

jaar. Het volume is van 59,1 miljoen colli in 2015

toegenomen naar 62,7 miljoen colli in 2016. Een

stijging van 6,1%. Deze groei is onder andere

gefaciliteerd door het uitbreiden van het aantal

zondagleveringen naar een substantieel niveau.

Tevens is medio 2016 het aantal vierkante meters

uitgebreid om de dagelijkse activiteiten te kunnen

uitvoeren. In 2016 is een nieuwe

samenwerkingsovereenkomst tussen Hollander en

PLUS afgesloten die loopt tot 2025. Met dit nieuwe

contract zetten beide organisaties gezamenlijk de

volgende stap in maximale ketenbesturing om

uiteindelijk de consument een zo vers mogelijk

product te leveren.

JH Wagenaar
Het volume in 2016 is licht afgenomen ten opzichte

van 2015, bij een vrijwel gelijkblijvende omzet. Met

name de vollegrondsafzet van de laatste drie maanden

van het jaar toont een heel ander beeld dan 2015. Er

was sprake van minder prijsvorming en het Europees

vermarkten van producten was een grotere uitdaging.

De retail- en groothandelsafzet in Oost-Europa lieten

een verdere groei zien. Door weersinvloeden is de

versmarkt achtergebleven in volume. Ondanks de

tegenvallende volumes voor de industrie, kwam het

totale bedrijfsresultaat hoger uit dan verwacht en ook

hoger dan 2015, omdat sprake was van hogere prijzen.

Voor 2017 staat een nieuw project gepland voor ons

AGF-automatiseringssysteem (RPO). Dit zal resulteren

in een verdere verbetering van de data-uitwisseling

tussen de verschillende bedrijfsonderdelen.

Dalice
De omzet van Dalice is, vooral door een betere

prijsvorming van knoflook, met 18% gestegen ten

opzichte van 2015. Het volume daalde met 6% door

een lagere beschikbaarheid van knoflook. Het

resultaat over 2016 is bevredigend en nagenoeg gelijk

aan 2015.

Blue Sky Cargo
Disselkoen Air Freight, dat handelt onder de naam Blue

Sky Cargo had een bijzonder goed financieel jaar als

gevolg van extra incidentele inkomsten. Omzet en

marges waren conform verwachting. Voor 2017 zien

we verdere stabilisering van het bedrijf en groei door

eigen activiteiten.

Dijco
Het totaal door Dijco vervoerde volume bleef in 2016

stabiel ten opzichte van 2015. Door de goede

samenwerking tussen alle schakels in de keten werden

tijdens de bouwprojecten in Barendrecht en Breda de

transportstromen met succes omgebogen. Het tijdig

beleveren van de klanten bleef gewaarborgd. Het

dieselverbruik werd fors verbeterd door vernieuwing

van het wagenpark, waarmee de CO2-uitstoot werd

gereduceerd. Het eigen wagenpark is optimaal ingezet

en werd aangevuld door het inzetten van charters. In

2017 wordt verder geïnvesteerd in intensivering van

de klantrelaties. Op die manier zal de beladingsgraad

van de vrachtwagens blijvend worden verbeterd en

daarmee het bedrijfsresultaat worden versterkt.

Persea americana (Avocado)
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Duurzaamheid en maatschappelijke
betrokkenheid

De consument wil zorgeloos genieten van gezonde, eerlijke en smaakvolle

producten uit de natuur. Hiervoor zorgt The Greenery samen met haar telers,

leveranciers en (retail)klanten.

Over dit verslag
Over de betrouwbaarheid van de informatie met

betrekking tot duurzaamheidscijfers is door de

accountant geen oordeel gegeven.

Borging duurzaamheidsbeleid
In 2016 is de Stuurgroep duurzaamheid samengesteld,

waarin verantwoordelijken van Sourcing, Kwaliteit &

Milieu, Logistiek, Marketing en HRM zijn

vertegenwoordigd. Gezamenlijk zijn het

duurzaamheidsbeleid en de doelstellingen voor 2020

vastgesteld op basis van de ISO 26000-richtlijn. Deze

internationale richtlijn borgt de structuur en

samenhang. Onder leiding van het management

brengen de medewerkers het duurzaamheidsbeleid

dagelijks in praktijk. De stuurgroep bewaakt de

realisatie van de doelstellingen. Duurzaamheid is een

vast terugkerend onderwerp op de agenda van de

managementteamvergaderingen.

Voortgang duurzaamheid in 2016
Onze klanten mogen erop vertrouwen dat groente en

fruit voldoen aan de hoogst haalbare kwaliteitseisen,

dat onze producten veilig zijn en The Greenery binnen

efficiënte en steeds duurzamere ketens werkt. Hierop

is in 2016 fors ingezet.

Duurzaam ondernemen is al jarenlang een integraal

onderdeel van onze bedrijfsvoering. Eind 2015 hebben

wij onze nieuwe duurzaamheidsstrategie 2020

geformuleerd, waarin we onze ambities hebben

vastgelegd. Teneinde meer transparantie te creëren, is

het duurzaamheidsverslag geïntegreerd in het

 

Pijler 1:

Telers en product

Het product van onze telers is duurzaam 

geteeld. Al onze leden en leveranciers zijn 

gekozen standaarden en werken volgens 

onze voedsel veiligheid- en milieunormen. 

Wij motiveren onze telers en leveranciers zo 

duurzaam mogelijk te werken.

Pijler 3:

Medewerkers

Bij the Greenery beschikken medewerkers 

over de juiste kennis en vaardigheden om hun 

met plezier naar hun werk. Wij gaan duurzaam 

om met al onze medewerkers en stimuleren 

hun veiligheid, gezondheid en ontwikkeling.

Pijler 2:

Duurzame keten

In 2020 is onze gehele keten duurzaam. In onze

bedrijfsvoering staan de logistieke processen 

processen levert een waardevolle bijdrage 

aan ons duurzaamheidsbeleid, onder meer in 

de vorm van minder CO
2
-uitstoot en minder 

brandstofgebruik.

Pijler 4:

Samenleving

Wij promoten de consumptie van verse 

groente en fruit volgens de normen van het 

Voedingscentrum, met als doel een gezondere 

en duurzamere samenleving te creëren.

25Jaarverslag 2016 The Greenery B.V.



jaarverslag. Ons duurzaamheidsbeleid is gestoeld op

vier pijlers, zoals te zien in het model.

Pijler 1: Telers en product
Wij motiveren onze telers en leveranciers zo duurzaam

mogelijk te werken. Het product van onze telers is met

aandacht voor mens en milieu geteeld. Al onze leden

en leveranciers zijn sociaal gecertificeerd volgens door

ons gekozen standaarden en ze werken volgens onze

voedselveiligheid- en milieunormen.

The Sustainable Trade Initiative (Initiatief Duurzame

Handel - IDH) is door The Greenery in 2013

ondertekend. Dit convenant helpt internationale

handelsketens verduurzamen. Duurzaam

geproduceerd houdt in dat leveranciers produceren

conform de door IDH goedgekeurde standaarden.

Binnen The Greenery worden diverse Food Chain

Projecten opgezet met partners in de keten

(gewasbeschermingsleveranciers, teeltadviseurs,

telers, afzetbedrijven en retailers) met als doel de teelt

te verduurzamen. Hierbij spelen onderwerpen als

kwaliteit van het oppervlaktewater en bio-diversiteit

een belangrijke rol. Voor meer informatie zie Verse

Oogst.

Prestatie-indicatoren Telers en product

Doelstelling 2020 Realisatie 2016 Realisatie 2015

Leden met GlobalGAP certificatie 2020 100% 100% 100%

Leveranciers met GlobalGAP certificatie 2020 100% 100% 100%

Leden met GlobalGAP Risk Assesment on Social Practice

(GRASP)

100% 100% 100%

Leveranciers uit sociale risicolanden gecertificeerd volgens

het Initiatief Duurzame Handel (IDH)

100% 70%1 55%1

Aantal deelnemende telers Bee Deals 2020 30 25 6

    

1 Dit percentage van onze leveranciers is gecertificeerd volgens IDH of hier aantoonbaar mee bezig.

Bee Deals

Bijen zijn als bestuivers van voedselgewassen cruciaal in onze voedselvoorziening. Ze bestuiven de gewassen

zodat deze kunnen uitgroeien tot een heerlijke vrucht. Om de leefomgeving van de honingbijen en de natuurlijke

bestuivers te verbeteren, hebben Jumbo Supermarkten, The Greenery en circa 25 fruittelers de handen

ineengeslagen. Onder begeleiding van stichting Centrum voor Landbouw en Milieu en Food4Bees worden bij-

vriendelijke maatregelen genomen.

Onder de naam Bee Deals nemen telers van The Greenery diverse maatregelen in hun boomgaarden om voor

bijen een optimale leefomgeving te creëren. Deze zorgen voor een continue bescherming van de bloem.

Bovendien worden de bijen ingezet om microbieel 'medicijn' naar de planten te brengen. Zo helpen de bijen om

schimmels en andere ziekten onder controle te houden. Door het aanleggen van bijvriendelijke bloemranden

rondom hun percelen zorgen telers voor een aantrekkelijke leefomgeving voor de bijen.
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Milieukeur

Milieukeur is een Nederlands schema voor groente en fruit met eisen op het gebied van voedselveiligheid,

duurzame productie en bedrijfsvoering. Milieukeureisen en restricties:

• Gewasbeschermingsmiddelen

• Gebruik (kunst)meststoffen

• Energie- en watergebruik

• Grondgebruik

• Verpakking en afval

• Arbeidsomstandigheden

Vanuit de verschillende productgroepen worden telers door The Greenery geïnformeerd en actief begeleid bij de

implementatie van Milieukeur. Doel is om de komende jaren een fors aandeel Milieukeur gecertficeerde teelt te

kunnen leveren aan haar Retail klanten.

Pijler 2: Duurzame keten
The Greenery streeft continu naar het verduurzamen

van de keten. Daar is ook in het verslagjaar hard aan

gewerkt. In onze bedrijfsvoering staan de logistieke

processen centraal, die we afstemmen op de behoefte

van de klant tegen zo laag mogelijke kosten en met zo

min mogelijk impact op het milieu. Het (nog)

efficiënter maken van die processen, alsmede het

investeren in duurzame productiemiddelen levert een

waardevolle bijdrage aan ons duurzaamheidsbeleid.

Dit is onder meer zichtbaar in minder CO2-uitstoot en

brandstofgebruik, afvalreductie en het duurzaam

benutten van reststromen. In de pijler Duurzame keten

zijn in 2016 de volgende doelstellingen gerealiseerd:

Prestatie-indicatoren Duurzame keten
Doelstelling

2020

Realisatie

2016

Realisatie

2015

Hoogste

certificeringen in

loodsen (BRC,

GMP, HACCP)

100% 100% 100%

CO2-uitstoot

transport (g/km)

n.t.b.1 887 939

Daling CO2-

uitstoot gas en

elektra DC's (kg)

-10%

t.o.v. 2016

-2,3% nulmeting

Thuisverlading

Nederlands

product

n.v.t. 61,7% 59,6%

    

1 Doelstelling wordt in 2017 bepaald.

Voor thuisverlading is geen kwantitatieve doelstelling

bepaald. We passen thuisverlading toe waar het een

positief effect heeft op ketenkosten en/of milieu-

impact. In 2016 is thuisverlading opnieuw met 2%-

punt gegroeid. Dat betekent een forse besparing op

transportbewegingen, brandstof en CO2-uitstoot en

het leidt tot lagere ketenkosten.

Ten aanzien van het leasewagenpark worden steeds

schonere auto’s gecontracteerd. Eind 2016 is de

leaseautoregeling voor medewerkers aangepast en in

overleg met de Ondernemingsraad (OR) goedgekeurd

en ingevoerd. Een van de onderdelen hierin is dat

alleen auto’s kunnen worden geleased met een A t/m C

label. Ook stimuleren we het mobiliteitsbudget,

waarbij medewerkers zelf de keuze kunnen maken voor

een leaseauto of reizen met het openbaar vervoer. In

2017 zal een doelstelling voor 2020 worden

geformuleerd.

In het kader van het verder terugdringen van

ketenkosten die ontstaan door fouten, hebben we de

hoeveelheid afval en de kosten die daarmee gemoeid

zijn opnieuw fors teruggedrongen. Door middel van

‘first time right’ trainingen, een middel uit de 'LEAN-

methodiek', maken wij onze medewerkers bewust van

wat zij zelf kunnen doen om afval te reduceren. Wij zijn

in Breda eind vorig jaar een 'LEAN-programma' gestart

waarij de verschillende typen 'waste' getraind zijn aan

medewerkers. Begin 2017 zullen wij dit programma

doortrekken naar Naturelle. In 2016 zijn medewerkers

van SCM getraind in 'LEAN' met daarbij tevens de

typen 'waste'. Het 'first time right' principe komt

daarbij aan bod.

In het kader van circulaire economie is in 2016 is een

samenwerkingsovereenkomst gesloten met

afvalmanagement leverancier Milgro, die vanaf 2017

zal starten met het hergebruiken en bewerken van

AGF-afval ten behoeve van voedsel voor

insectenkweek. Daarnaast is met de Verspillingsfabriek

een samenwerking aangegaan, die afgekeurd product

27Jaarverslag 2016 The Greenery B.V.



van The Greenery verwerkt tot soepen en sauzen. In

2016 is met deze samenwerking gestart waardoor al

19.000 kilo afgekeurde tomaten kon worden

hergebruikt.

Speerpunten voor 2017
• Reductie verpakkingsmateriaal: in 2017 zal

onderzocht worden op welke manieren

verpakkingsmaterialen verder kunnen worden

gereduceerd. Bijvoorbeeld door bestaande

verpakkingen lichter te maken en om te schakelen

naar duurzame grondstoffen (o.a. biokarton), maar

ook door kritisch te kijken naar de noodzaak ervan

en biologische afbreekbaarheid van

verpakkingsmateriaal.

• Zonne-energie: in 2016 is een contract getekend

met WDP ten aanzien van het plaatsen van

zonnepanelen op het Retail DC. Naar verwachting

worden de zonnepanelen vóór de zonperiode in

maart/april 2017 geplaatst en zal in 2020 zo'n 10%

van de energie door eigen zonnepanelen worden

opgewekt.

Pijler 3: Medewerkers
Bij The Greenery beschikken medewerkers over de

juiste kennis en vaardigheden om hun functie goed te

kunnen uitvoeren. Zij zijn fit en gaan met plezier naar

hun werk. The Greenery gaat duurzaam om met al

haar medewerkers en stimuleert hun veiligheid,

gezondheid en ontwikkeling. Duurzame inzetbaarheid

is in ieders belang en daarom een

verantwoordelijkheid van werkgever én werknemer.

Het op gang brengen van die bewustwording is een

belangrijk onderdeel van ons inzetbaarheidsbeleid.

Meer hierover is te vinden in het hoofdstuk ‘Onze

medewerkers'.

Prestatie-indicatoren Medewerkers
Doelstelling

2020

Realisatie

2016

Realisatie

2015

Ziekteverzuim (excl.

zwangerschaps-

verlof)

< 4,0% 4,9% 4,5%

    

Om het ziekteverzuim terug te dringen richt The

Greenery zich met behulp van diverse projecten op de

gezondheid en vitaliteit van haar medewerkers, zoals

beschreven in het hoofdstuk 'Onze medewerkers'.

Speerpunten voor 2017
• In het kader van een betere dialoog met

medewerkers zal een

medewerkertevredenheidsonderzoek worden

gehouden.

• Het verder ontwikkelen van duurzame

inzetbaarheid van medewerkers, onder meer via

initiatieven die ontwikkeld worden door een

daarvoor samengestelde stuurgroep en door

pilotprojecten op het gebied van gezondheid.

Pijler 4: Samenleving
Wij promoten de consumptie van verse groente en

fruit volgens de normen van het Voedingscentrum,

met als doel een gezondere en duurzamere

samenleving te creëren. Door de inzet van de

hieronder genoemde middelen ambieert The Greenery

dat doel te bereiken.

Prestatie-indicatoren Samenleving
Doelstelling

2020

Realisatie

2016

Realisatie

2015

Promotie grote

evenementen

5 2 1

Promotie kleine

evenementen/campagnes

5 4 3

Websitebezoekers

verseoogst.nl (per maand)

200.000 90.000 70.000

Aantal leden Facebook

community

150.000 42.000 34.500

Consumentenonderzoeken

verseoogst.nl

12 6 4

    

In 2016 was The Greenery aanwezig op een aantal

grote evenementen zoals de Wereld Haven Dagen en

'Share a perfect day’, waar 60.000 bezoekers aanwezig

waren. Ook is in 2016 bijgedragen aan promotionele

activiteiten bij kleinschaliger evenementen en

campagnes, zoals ‘I love witlof’, een asperge-actie en

tomatenactie met een kok aan huis, een landelijke

Bee Deals: een optimale leefomgeving voor bijen
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appelplukdag en maandelijkse productdemo’s bij

retailklanten.

Door middel van consumentenpanels en online

onderzoeken krijgen we goed inzicht in

consumentenvoorkeuren. Daarnaast worden reacties

van consumenten, die we via Verse Oogst ontvangen

op trends en ontwikkelingen, continu geanalyseerd.

Door promotie en samenwerkingen met receptensites,

koks, bloggers en vloggers, voedingsdeskundigen,

retailers en mediapartners richten wij ons op een

sterke groei van het websitebezoek tot 200.000 per

maand in 2020. Door continu gevarieerde en relevante

content aan te bieden, stimuleren we de groei van de

Facebook community tot 150.000 in 2020.

Om onze bijdrage te leveren aan een gezondere

samenleving, sponsort The Greenery met fruit en

snackgroente evenementen als de Kidsrun, de

Marathon van Rotterdam (Junami Appels) en het

Circus van Clini Clowns met Fred & Ed appels.

Verse Oogst website 2016

In de ranglijst voor Website van het Jaar 2016

(categorie Culinair) is www.verseoogst.nl vierde

geworden uit twaalf genomineerden. De website biedt

een goede mogelijkheid om ‘door de retailer heen’

naar de consument te kijken. Dit platform van The

Greenery helpt bezoekers dagelijks met product- en

achtergrondinformatie over groente en fruit en

inspireert met recepten die snel klaar zijn. Hiermee

toont The Greenery dat gezond eten voor iedereen

mogelijk en toegankelijk is. De oorsprong van Verse

Oogst ligt bij de telers.

• 90.000 websitebezoekers per maand

• Meer dan 42.000 Facebook fans

• 3.400 volgers op Twitter

• 1.950 volgers op Instagram

Verse Oogst inspireert publiek bij 'Share A Perfect Day'
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Onze medewerkers

Centraal bij The Greenery staat ook de ontwikkeling, veiligheid en gezondheid

van onze medewerkers. We zorgen er voor dat onze medewerkers beschikken

over de juiste kennis en vaardigheden om hun functie goed te kunnen uitvoeren.

Zij zijn fit en gaan met plezier naar hun werk.

Aantal medewerkers in loondienst

in fte, ultimo jaar1 2016 2015

Aantal medewerkers in

Nederland 955 969

Aantal medewerkers in

buitenland 1582 358

Totaal aantal medewerkers 1.113 1.327
   

1 Exclusief stagiairs, oproepkrachten en interim medewerkers.

2 Aantal medewerkers buitenland daalt sterk door de verkoop

van North Bank Growers, de sluiting van Greenery USA en de

sluiting van een van de mangofarms bij PTLA.

In 2017 zal het aantal medewerkers naar verwachting

constant blijven.

Ontwikkelingen 2016
Gedurende het verslagjaar is het eerder

aangekondigde strategische reorganisatieplan

afgerond. Met een frisse blik op de toekomst en in

goede harmonie met betrokkenen zijn ook nieuwe

initiatieven opgepakt en uitgewerkt. Duurzame

inzetbaarheid, een passend medewerkersbestand voor

de toekomst en ‘succession planning’, alsmede een

voortgaande cultuurverandering ten aanzien van een

vergroting van het zelfsturend vermogen zijn

belangrijke speerpunten.

Met de in 2015 aangekondigde integratie van het

import DC naar het retail DC is een aantal

medewerkers boventallig geworden. Hierover is

uitvoerig overleg gevoerd en gecommuniceerd in de

afgelopen jaren. Deze circa 30 medewerkers vielen

onder de werking van het Sociaal Contract.

Als gevolg van verdere kostenbesparingen is de

leaseautoregeling voor medewerkers aangepast en in

overleg met de Ondernemingsraad (OR) is een nieuwe

regeling tegen het einde van het jaar goedgekeurd en

ingevoerd.

Ook is de bonusregeling aangepast aan een

marktconform systeem, waarbij het resultaat van de

onderneming bepalend is voor de vraag of een bonus

al dan niet wordt uitgekeerd. Tegen het einde van het

jaar heeft de OR ook hieraan instemming verleend.

In het verslagjaar werd gestart met onderhandelingen

met de vakbonden over het afsluiten van een nieuwe,

modernere CAO voor 1 of 2 jaar. De achterliggende

gedachte is de nieuwe realiteit van de 24-uurs

economie en de (verlengde) openingstijden van de

retailers, ook in het weekeinde. Dit heeft tot gevolg dat

de werkdruk naar het weekeinde verschuift.

Het ziekteverzuim bedroeg in het verslagjaar 4,9%

(2015: 4,5%). Gestreefd wordt naar een percentage tot

beneden de 4% in 2020.

Naast de noodzakelijke certificeringen zijn in 2016

onder meer de volgende opleidingen door

medewerkers gevolgd:

• Taaltrainingen (Nederlands, Duits, Engels en

Spaans)

• Tiltrainingen

• Reachtruck

• Luchtvracht

• Noodzakelijke certificering

• Praktisch leidinggeven

• Projectmanagement

• Ergo coaches

• Vakinhoudelijke trainingen (Excel, notuleren,

arbeidsrecht en communicatie)

• Voeren van beoordelingsgesprekken

Gezien onze gezonde ambities in de toekomst is voor

2017 een hoger opleidingsbudget beschikbaar

gesteld.

Duurzame inzetbaarheid
In 2016 is gestart met een plan van aanpak voor

duurzame inzetbaarheid in verband met een

vergrijzende arbeidspopulatie, die fysiek zware arbeid

levert, terwijl de pensioenleeftijd steeds verder wordt

verhoogd. Duurzame inzetbaarheid is in ieders belang

en daarom een verantwoordelijkheid van werkgever én

werknemer. Het op gang brengen van die
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bewustwording is een belangrijk onderdeel van ons

inzetbaarheidsbeleid. Behalve op het gebied van

trainingen, is in 2016 geïnvesteerd in het aanbieden

van werkfruit, een fietsplan en een aantal

pilotprojecten op het gebied van gezondheid.

The Greenery is onder meer een 'pilot' gestart in

samenwerking met verzekeraar CZ. Dit betreft onder

meer een levensstijl coachingtraject met 30

medewerkers, zowel van kantoor als uit de

distributiecentra. Op basis van een nulmeting wordt

informatie verzameld en worden vervolgens centrale

thema’s benoemd, die naast workshops ook tot

individuele coaching kunnen leiden. Het creëren van

ambassadeurs op het gebied van duurzame

inzetbaarheid is een doelstelling.

Duurzame inzetbaarheid wordt ook gekoppeld aan het

BRAVO-concept (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en

Ontspanning). Daaraan wil The Greenery in het

lopende verslagjaar verder invulling geven. Om

mensen van het roken af te helpen is eind 2016 een

pilot gestart met 10 medewerkers. Ook wordt

medewerkers ondersteuning geboden in eventuele

schuldsaneringstrajecten.

The Greenery vergroot de duurzame inzetbaarheid in

het algemeen door het stimuleren van de gezondheid

en veiligheid van medewerkers. Dat wordt gerealiseerd

door preventie en onderzoek, zoals periodieke risico-

inventarisatie en -evaluaties (RI&E),

veiligheidsrondgangen, werkplekonderzoeken en –

adviezen, voorlichting en oefening. Vooral

medewerkers op de locaties vormen door de fysieke

zwaarte van hun werkzaamheden een kwetsbare

groep. Op een aantal locaties is taakroulatie ingezet

om te voorkomen dat dezelfde medewerkers steeds

hetzelfde of het zwaarste werk doen. De maatregelen

en inspanningen van The Greenery om een veilige en

gezonde werkplek te garanderen voor onze mensen

staan beschreven in het Arbozorgsysteem.

In 2017 zal de dialoog met de medewerkers verder

worden verbeterd, waarbij met name ook wordt

gekeken naar nieuwe ideeën op het gebied van

duurzame inzetbaarheid via een stuurgroep bestaande

uit medewerkers uit de hele organisatie.

Organisatieontwikkeling
De nieuwe verkooporganisatie, die op 1 januari 2016

werd ingevoerd, vraagt deels om andere competenties

en vaardigheden van de medewerkers, zoals een groter

zelfsturend vermogen van managers en andere

leidinggevenden. Het versterken van medewerkers,

waar mogelijk, door middel van ontwikkeling en

training blijft ook een belangrijk aandachtspunt, naast

het aantrekken en behouden van nieuwe medewerkers

met minimaal een HBO werk- en denkniveau. Deze

nieuwe medewerkers van The Greenery dienen

nieuwsgierig, flexibel en wendbaar te zijn en alert op

kansen en mogelijkheden die zich zowel op de korte als

op de lange termijn aandienen. Beoordeling van

potentiële opvolgers voor directie en management

wordt daartoe bij het (online) assesment

meegenomen.

Medezeggenschap
The Greenery hecht veel waarde aan de mening van

haar medewerkers, waarmee er een goede relatie is

tussen de OR en Bestuurder. Aangezien beide partijen

er waarde aan hechten in de gehele samenstelling

overleg te voeren, wordt elke zes weken overleg

gevoerd. De OR vormt een goede vertegenwoordiging

van de medewerkers van de gehele organisatie.

De diverse locaties van The Greenery hebben een

eigen onderdeelscommissie (OC). In de OC komen

zaken aan de orde die specifiek op een locatie van

toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld een door te voeren

roosterwijziging. Na behandeling in een OC, worden de

zaken voorgelegd aan de OR die al dan niet instemt

met het gedane voorstel. Verder speelt de OR bij

bedrijfsbrede aangelegenheden een rol, zoals de

verhuizing van het import DC, de nieuwe leaseregeling

en duurzame inzetbaarheid. De OR laat een positief

kritische houding naar Bestuurder zien en geeft op

pragmatische wijze invulling aan haar rol als OR.

Participatiewet
Ook in 2016 werden in het DC Barendrecht wekelijks

zo’n 40 tot 50 medewerkers ingezet uit de pool van

arbeidsgehandicapten, die onder de doelgroep van de

Participatiewet vallen. Hiermee geeft The Greenery

vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid

invulling aan de banenafspraak uit de Participatiewet.

Capsicum minumum (Rode peper)
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Financiële gang van zaken

• Nettowinst verdubbelde naar EUR 9,0 miljoen
• Netto-omzet daalde met 6,9% tot EUR 1,0 miljard
• Volume was 12,5% lager door vertrek van leden begin 2016
• Prijsniveau was gemiddeld 6,5% hoger dan in 2015
• Brutobijdrage met 7,8% gedaald; brutomarge vrijwel stabiel op 14,6%
• Bedrijfskosten per saldo 6,1% lager
• Versterking van balanspositie door verkoop van onroerend goed
• Aansprakelijk vermogen stijgt van 50,6% naar 51,2%
• Niet-kernactiviteiten verkocht
• Groei van investeringen door ingebruikname van twee nieuwe DC's

Voor een beter inzicht is een overzicht gemaakt van de

netto-omzet, brutobijdrage, bedrijfskosten en EBITDA

van de voorgezette activiteiten. De niet-voortgezette

activiteiten hebben betrekking op North Bank Growers

(verkocht in januari 2016), Greenery North America

(gesloten in april 2016), Mulder Onions (verkocht in juli

2016) en PTLA (held for sale). Daarnaast is hier een

aantal niet-operationele eenmalige opbrengsten en

kosten verantwoord, die deels betrekking hadden op

andere boekjaren, met een totale negatieve impact op

EBITDA van EUR 2,5 miljoen.

Netto-omzet
In 2016 is het omzetaandeel van Nederland en Overig

Europa gestegen ten koste van de andere

bestemmingen. In totaal is 93% van de netto-omzet

gerealiseerd in de AGF Handel. Dit aandeel is stabiel

gebleven ten opzichte van 2015.

Gedurende het jaar hebben weersomstandigheden in

Nederland en andere producentenlanden een

opwaartse druk op de prijs tot gevolg gehad in vele

productgroepen. Dit heeft de volumedaling enigszins

kunnen compenseren.

Netto-omzet naar geografie

x € miljoen 2016 Aandeel 2015 Aandeel Index tov 2015

Nederland 654,3 63% 674,6 60% -3%

Duitsland 140,6 14% 163,0 15% -14%

Verenigd Koninkrijk 49,5 5% 94,4 9% -48%

Overig Europa 158,3 15% 117,3 11% 35%

Rest van de wereld 27,0 3% 57,7 5% -53%

Totaal netto-omzet 1.029,7 100% 1.107,0 100% -7%
      

Netto-omzet per categorie

x € miljoen

Totaal Voortgezette activiteiten

2016 2015 Index 2016 2015 Index

AGF Handel 955,1 1.030,5 -7% 937,2 975,8 -4%

Logistieke

Dienstverlening 69,8 71,4 -2% 69,8 71,4 -2%

Exploitatie &

Ontwikkeling 4,8 5,1 -6% 4,8 5,1 -6%

Totaal netto-omzet 1.029,7 1.107,0 -7% 1.011,8 1.052,3 -4%
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De daling van de netto-omzet in het Verenigd

Koninkrijk heeft voornamelijk te maken met de

verkoop van de activa in North Bank Growers Ltd. in

januari 2016.

In het jaarverslag 2015 werd de verwachting

uitgesproken dat de omzet in 2016 zou stabiliseren,

met name door meer gecontracteerde inkoop. Deze

verwachting is niet uitgekomen gezien de omzetdaling

van 7% ten opzichte van 2015, die zich geheel heeft

gemanifesteerd in de AGF Handel. Op basis van de

voorgezette activiteiten is deze daling aanzienlijk

beperkter, namelijk 3,8%.

EBITDA

x € miljoen

Totaal
Voortgezette
activiteiten

2016 2015 2016 2015

Brutobijdrage1 153,0 167,6 150,1 160,1

Personeelskosten

- vast 68,2 73,6 66,6 66,5

Personeelskosten

- variabel 25,3 25,4 25,1 24,2

Overige

bedrijfskosten 41,5 44,6 39,0 38,0

EBITDA 18,0 24,0 19,4 31,4
     

1 Netto-omzet minus inkoop handelsproducten en uitbesteed

werk.

De EBITDA in 2016 bedroeg EUR 18 miljoen, een daling

van EUR 6 miljoen ten opzichte van 2015. De lagere

EBITDA werd veroorzaakt door een lagere

brutobijdrage van EUR 17 miljoen, deels

gecompenseerd door lagere personeels- en overige

bedrijfskosten. De resultaten van de voortgezette

activiteiten tonen dat − anders dan in voorgaand jaar −

veel problemen zijn opgelost of dat deze in vergelijking

met 2015 zijn afgestoten of beëindigd.

Bedrijfsresultaat
De afschrijvingen waren met EUR 14 miljoen in lijn met

2015. De meeste investeringen in de nieuwe DC's zijn

pas in de tweede helft van het jaar in gebruik genomen

en hadden daarmee nog geen grote invloed op de

afschrijvingen. Doordat de bijzondere

waardeverminderingen belangrijk lager waren dan in

2015, lag het bedrijfsresultaat maar beperkt lager dan

in 2015.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten bedroegen EUR 4,0

miljoen, een halvering ten opzichte van 2015. Deze

daling is het gevolg van lagere trekkingen onder de

debiteurenfaciliteit als gevolg van de verkoop van

vastgoed, lagere financieringskosten voor 'supply

chain finance' en door een lager saldo van

ledenleningen (per jaareinde EUR 4,4 miljoen lager dan

2015). De nieuwe financieringsfaciliteit heeft nog

geen invloed gehad op de financiële baten en lasten.

x € miljoen 2016 2015

Bedrijfsresultaat 2,6 3,7

Financiële baten en lasten (4,0) (7,9)

Belastingen op resultaat (0,6) (2,7)

Resultaat deelnemingen 11,0 11,0

Nettowinst 9,0 4,1
   

Resultaat deelnemingen
Het resultaat van het niet geconsolideerde aandeel in

Euro Pool Systems (indirect gehouden via de

Houdstermaatschappij Verpakkingen) is gelijk aan

2015 (EUR 11 miljoen).

Nettowinst
De nettowinst bedraagt EUR 9,0 miljoen ten opzichte

van EUR 4,1 miljoen in 2015. Ondanks een lagere

brutobijdrage is deze verbetering gerealiseerd, mede

door kostenverlagingen, waaronder lagere

financieringslasten.

Bedrijfsresultaat

x € miljoen

Totaal
Voortgezette
activiteiten

2016 2015 2016 2015

EBITDA 18,0 24,0 19,4 31,4

Afschrijvingen 14,1 15,3

Bijzondere

waardeverminderingen

van vaste activa 1,3 5,0

Bedrijfsresultaat 2,6 3,7
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Investeringen en desinvesteringen
In 2016 heeft vastgoedpartner WDP twee nieuwe DC's

opgeleverd. In Barendrecht werd de uitbreiding van het

Retail DC in augustus opgeleverd en in gebruik

genomen. Hierdoor worden de importactiviteiten in

het Retail DC ondergebracht. In Breda werd in

november een nieuw onderkomen opgeleverd voor de

zachtfruitactiviteiten en de daaraan gerelateerde

fustactiviteiten. In december zijn alle activiteiten naar

de nieuwe loods verhuisd. Verder is in september het

eerste deel van de nieuwe fustloods in Barendrecht

opgeleverd. Naast de huurdersinvesteringen in

voornoemde panden is ook geïnvesteerd in de

vervanging van rollend materieel en ICT. Verder is

geïnvesteerd in het hoofdkantoor, waar circa 70

nieuwe werkplekken werden gecreëerd en waardoor

twee andere kantoorlocaties in Barendrecht zijn

gesloten en het personeel op één locatie is

samengebracht.

De totale investeringen in 2016 bedroegen EUR 20,3

miljoen, inclusief investeringen op teeltbedrijven van

EUR 5,0 miljoen, terwijl deze in 2015 EUR 6,0 miljoen

bedroegen.

In 2016 is wederom vastgoed verkocht. In maart werd

het resterende deel van het Retail DC in Barendrecht

verkocht aan WPD.

De opbrengst uit alle desinvesteringen bedroeg EUR

9,1 miljoen. Een deel van de oplevering van het Retail

DC zal in 2017 plaatsvinden. Omdat de koopsom

hiervoor reeds ontvangen is, is voor het nog te leveren

deel een hypotheek gegeven van EUR 6 miljoen.

Balanspositie
Het balanstotaal is ten opzichte van 2015 met EUR 4,1

miljoen gestegen tot EUR 326,7 miljoen ultimo 2016.

De daling van de vaste activa door verkoop van

vastgoed en afschrijving en afwaardering van

immateriële activa en de daling van de

debiteurenpositie (voornamelijk door invoering van

'supply chain finance') is meer dan gecompenseerd

door een stijging van de vorderingen op Coforta

vanwege GMO-subsidieaanvragen.

Aan de passivazijde is de stijging van het balanstotaal

terug te zien bij hogere telers- en overige leningen en

een stijging van het groepsvermogen. Hier staan een

daling van de ledenleningen en voorzieningen

tegenover.

Kasstroom
De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg

EUR 2,1 miljoen, een daling van EUR 22 miljoen ten

opzichte van 2015. Dit is voor een belangrijk deel het

gevolg van de 'supply chain finance' activiteiten.

Ook de kasstroom uit investeringsactiviteiten (EUR 2,9

miljoen negatief) is belangrijk lager dan in 2015. Naast

de hogere investeringen speelt hier vooral de

opbrengst uit desinvesteringen mee, die vorig jaar

door de grote verkooptransactie met WDP belangrijk

hoger lag (EUR 9,1 miljoen in 2016 versus EUR 50,9

miljoen in 2015).

Vermogen en financiering
Het groepsvermogen is met EUR 8,2 miljoen gestegen

door het positieve nettoresultaat (EUR 9,0 miljoen), de

vastgoedherwaardering (EUR 1,7 miljoen negatief),

koersverschillen (EUR 2,0 miljoen) en overige mutaties

(EUR 1 miljoen negatief).

In de loop van 2016 is The Greenery bij ING en ABN

AMRO van bijzonder beheer naar regulier

accountmanagement gegaan. Eind 2016 is een nieuwe

driejarige financieringsovereenkomst gesloten met

Rabobank, Deutsche Bank en DLL. Deze overeenkomst

wordt in het eerste kwartaal 2017 geëffectueerd. De

financieringsovereenkomst bestaat uit een

debiteurenfaciliteit van EUR 40 miljoen, een kredietlijn

van EUR 20 miljoen en een garantiefaciliteit van EUR

10 miljoen.

Aansprakelijk vermogen

x € miljoen 2016 2015

Eigen vermogen 95,1 86,8

Productfondsen 5,7 5,8

Voorzieningen latente

belastingverplichtingen 15,9 17,4

Verplichte ledenleningen 39,9 44,4

Pensioenvoorziening (RJ271) 10,9 8,9

Totaal Aansprakelijk
vermogen 167,5 163,3
Aansprakelijk vermogen in %

balanstotaal 51,4% 50,6%

   

De groei van het aansprakelijk vermogen wordt

gedreven door een hoger eigen vermogen (+ EUR 8

miljoen) en een hogere pensioenvoorziening (+ EUR 2

miljoen). Daar stond een daling tegenover van de

verplichte ledenleningen langlopend (- EUR 4 miljoen)

en een daling van de voorziening latente

belastingverplichtingen (- EUR 1 miljoen).
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Risicomanagement

Risico’s zijn inherent aan ondernemen. Door een bewuste afweging te maken

tussen onze doelstellingen en de risico’s die we bereid zijn te nemen, streven we

naar een bestendige en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Op deze

wijze vergroten wij de kans op het behalen van onze strategische doelstellingen.

The Greenery ziet risico’s als de effecten van

onzekerheden op het behalen van doelstellingen en wil

deze risico’s zoveel mogelijk op een integrale wijze

beheersen. Integraal betekent dat vanuit een centrale

visie en aanpak wordt gestuurd op risicobeheersing en

dat met een hoge mate van zekerheid gesteld kan

worden dat alle materiële risico’s adequaat beheerst

worden. Integraal betekent ook dat alle relevante

risicogebieden worden afgedekt.

Risicobeheersingskader
In samenspraak met de Audit Commissie heeft de

hoofddirectie van The Greenery een

risicobeheersingskader geformuleerd dat beschrijft

hoe The Greenery de risico’s waaraan de organisatie

bloot staat op integrale wijze beheerst. Aan de hand

van het risicobeheersingskader is het

risicomanagement binnen The Greenery verder

vormgegeven.

Het risicobeheersingskader van The Greenery is

afgeleid van het best practice COSO ERM model, maar

is in de invulling toegesneden op de specifieke context,

behoefte en visie van The Greenery.

De hoofddirectie is eigenaar van het

risicobeheersingskader, zorgt voor de actualiteit ervan

en voor communicatie naar de medewerkers. Het

risicobeheersingskader is goedgekeurd door de Raad

van Commissarissen. Toetsing en actualisatie van het

risicobeheersingskader vindt centraal plaats, ten

minste 1x per jaar, door de hoofddirectie in

samenspraak met het managementteam (MT).

Risico’s en risicobeheersing zijn een regelmatig

terugkerend onderwerp in de vergaderingen van de

hoofddirectie en het management van The Greenery.

Ter beheersing van de risico’s in de operationele

processen zijn preventieve maatregelen in werking

gesteld (waaronder functiescheiding) en maatregelen

getroffen in het opsporen, herkennen en beperken van

mogelijke gevolgschade.

Voor alle medewerkers binnen The Greenery is het

risicobeheersingskader het richtpunt om hun eigen

processen en werkzaamheden uit oogpunt van

risicobeheersing op een verantwoorde en

doeltreffende manier in te richten. De sturing hierop

vindt plaats via de lijn en is primair de

verantwoordelijkheid van het MT van The Greenery.

Bij indiensttreding worden aanstaande medewerkers

geïnformeerd over de gedragscode en belangrijke

normen die onderdeel uitmaken van het

beheersingskader, zoals het mededingingsbeleid van

de onderneming. Periodiek wordt deze kennis door

middel van trainingen geactualiseerd. In management

meetings en beoordelingen worden deze aspecten ook

betrokken. Hierdoor wordt er een cultuur in

standgehouden waarbij het voor eenieder duidelijk is

dat normoverschrijdend gedrag niet wordt

geaccepteerd.

Risicobereidheid
De risicohouding van The Greenery wordt gestuurd

door de missie, visie en kernwaarden. Bij het bepalen

van en reageren op risico’s staat de vraag centraal

welke ongewenste gebeurtenissen en belemmeringen

onderkend kunnen worden in relatie tot de

doelstellingen die The Greenery formuleert. The

Greenery heeft te maken met diverse strategische,

operationele en financiële risico’s die een bedreiging

kunnen vormen voor het behalen van de

doelstellingen. Deze risico’s zijn inherent aan de

bedrijfsactiviteiten. Acceptatie van een bepaald

risiconiveau is een noodzakelijke voorwaarde voor de

realisatie van de strategische, operationele en

financiële doelstellingen van The Greenery. De

risicobereidheid verschilt per risicocategorie.
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Overzicht van de belangrijkste risico’s
met verwachte impact
De hoofddirectie heeft in overleg met de operationele

directie de volgende strategische en belangrijke

operationele risico’s vastgesteld en daarvoor

mitigerende maatregelen getroffen. Om deze risico's

goed te kunnen beoordelen maken we gebruik van een

risicomatrix. Hiermee wegen we de risico's op basis van

een inschatting van de kans dat een risico zich

voordoet en van de gevolgen voor het behalen van

onze doelstellingen. De belangrijkste risico's zijn in de

matrix geplaatst, waarbij rekening is gehouden met de

mitigerende maatregelen.

Risicomatrix

Verwaarloosbaar

K
an

s 
/ 

Fr
eq

ue
nt

ie

Impact

Minimaal Gemiddeld Maximaal Catastrofaal

Zeer groot

Groot

Middel

Klein

Zeer klein

1. Niet voldoen aan kwaliteitsnormeringen

2. Politieke instabiliteit

3. Vraag naar duurzaamheid

4. Ledenbestand (leeftijd, areaal)

5. Beschikbaarheid product lange termijn

6. Nieuwkomers/start-ups

7. Verlies van klanten

8. Afhankelijkheid van automatisering

9. Concentratie

10.  Kwalitatieve en kwantitatieve 

personeelsbezetting

11.  Kosten

1

4

3   7   8   10

5

2   9   11 6

Risicobereidheid

Risicocategorie Risicobereidheid Toelichting

Strategisch Gematigd The Greenery is bereid gematigde risico’s te nemen bij het nastreven van haar

ambities. We zoeken steeds de balans tussen onze afzetfunctie voor leden van de

coöperatie Coforta (lage risicoacceptatie) en onze commerciële doelstellingen

van de handelsactiviteiten (hogere risicoacceptatie).

Operationeel Laag The Greenery richt zich vooral op het behoud van de continuïteit van de afzet van

groenten en fruit van de leden van coöperatie Coforta, ongeacht de

omstandigheden. We streven ernaar de risico’s die deze continuïteit in gevaar

kunnen brengen zoveel mogelijk te beheersen. Onze risicoacceptatie is daarbij

laag. Op het gebied van voedselveiligheid is de risicobereidheid relatief gering en

zijn preventieve maatregelen als keuring en 'tracking-and-tracing' in werking.

Financieel Laag We streven naar een solide financiële positie om de continuïteit adequaat te

borgen. Financiële risico’s worden waar mogelijk en zinvol afgedekt of verzekerd.

Compliance Nul The Greenery streeft ernaar aan elke van toepassing zijnde wet- en regelgeving

en klanteneis te voldoen. We hebben daarbij speciale aandacht voor wet- en

regelgeving en klanteisen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen,

voedselveiligheid, milieu, mededinging en maatschappelijk verantwoord en

duurzaam ondernemen.
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Strategische en operationele risico's

Risico's Beheersmaatregelen

Voedselveiligheid en kwaliteit
Het risico dat de geteelde producten

niet voldoen aan de vereiste

kwaliteitsnormeringen waardoor de

afzet van producten van leden kan

stagneren

De voedselveiligheid wordt geborgd door middel van certificering en keuring

door (eigen) keurmeesters op basis van een plan van de afdeling Kwaliteit en

Milieu. Naast keuring bestaat het systeem uit hygiëne- en

detectiemaatregelen.

Politieke instabiliteit
Het risico op stagnatie op aanvoer en/of

afzet als gevolg van politieke

instabiliteit in Europa met effect op

wijzigingen in de regelgeving,

kapitaalrestricties, arbeid of

valutakoersen.

De wijzigingen in de regelgeving en het politiek klimaat in de belangrijkste

inkoop- en afzetmarkten worden gemonitord en zo nodig wordt gekeken

hoe productstromen kunnen worden omgelegd indien dat noodzakelijk zou

zijn.

Vraag naar duurzaamheid
Het risico dat de vraag van afnemers

naar Greenery-producten afneemt als

gevolg van onvoldoende aandacht voor

verduurzaming van haar producten,

duurzame teeltmethoden en processen.

Door middel van certificeren (GRASP, Milieukeur etc.) verduurzaamt The

Greenery haar productaanbod. Daarnaast neemt The Greenery interne

maatregelen om de duurzaamheid van de bedrijfsprocessen te vergroten. De

uitkomsten hiervan worden gemeten en in verschillende rapportages

(waaronder het jaarverslag) vastgelegd.

Ledenbestand
Als het ledenbestand niet meer het

product in de gewenst kwaliteit en

kwantiteit kan leveren, is dat een risico

voor The Greenery, daarom moet

gezorgd worden dat het ledenbestand

kwalitatief en kwantitatief op peil wordt

gehouden.

Om te voorkomen dat het ledenbestand verder daalt, moet het

lidmaatschap voldoende aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld door het hanteren

van marktconforme uitbetaalprijzen, toegang tot aansprekende klanten,

goede logistieke en administratieve afhandeling. Er zijn verschillende

initiatieven ter hand genomen om het lidmaatschap aantrekkelijker te

maken. Verder wordt actief gezocht naar nieuwe leden.

Beschikbaarheid product lange
termijn
Het risico dat de producten op langere

termijn niet/onvoldoende beschikbaar

zijn met negatieve invloed op afzet,

omzet, winstgevendheid.

De beheersmaatregelen voor productbeschikbaarheid op lange termijn

liggen in het verlengde van de beheersmaatregelen voor het ledenbestand.

Daarnaast wordt naast sourcing bij leden nadrukkelijk gekeken naar

sourcing bij contractleveranciers. Door het creëren van langetermijnrelaties

met klanten kan zowel bij leden als bij contractleveranciers perspectief voor

de lange termijn worden geboden.

Nieuwkomers/start-ups
Het risico dat de tuinbouwsector

(afzetmarkt) wordt ontwricht door start-

ups die gebruik maken van disruptieve

(technologische) innovatie waardoor het

aanbod en/of afzet van producten voor

The Greenery kan stagneren.

Nieuwe ontwikkelingen worden gemonitord en mogelijke start-ups gevolgd.

Daarnaast onderzoekt de onderneming in hoeverre het zelf gebruik kan

maken nieuwe technologieën in de keten.

Verlies van klanten
Het risico dat de gerichte

klantbenadering in prijs, hoeveelheid en

of kwaliteit onvoldoende aansluit bij de

wensen/vereisten wat kan leiden tot

verlies van afnemers en omzet.

Om elke klant de juiste aandacht te geven, is gekozen voor een

gedifferentieerde benadering, waarbij klanten op basis van omzet,

omzetpotentieel en grootte, een gerichte benadering krijgen. Ook hier zijn

de doorgevoerde reorganisaties er op gericht geweest er voor te zorgen dat

de klanten optimaal worden bediend. Begin 2016 is een nieuwe

organisatiestructuur ingevoerd die gericht is op het optimaal bedienen van

verschillende klantengroepen. Deze structuur wordt regelmatig geëvalueerd

en zo nodig verbeterd.
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Strategische en operationele risico's (vervolg)

Risico's Beheersmaatregelen

Afhankelijkheid van automatisering
Het risico op uitval/verstoringen van

het systeem, wat kan leiden tot verlies

van data of oponthoud in de

productie.

De voortschrijdende automatisering van operationele processen heeft

tot gevolg dat de afhankelijkheid van deze systemen steeds groter wordt

en daarmee in impact van een grote verstoring ook. The Greenery heeft

haar serverpark ondergebracht bij een gespecialiseerde externe partij,

waarmee afspraken zijn gemaakt over beschikbaarheid van de

systemen. Communicatielijnen zijn dubbel uitgevoerd en waar mogelijk

zijn 'fallback' scenario’s voorhanden. Medewerkers worden opgeleid om

een juist gebruik van de systemen te garanderen.

Concentratie
De voortschrijdende concentratie aan

zowel de aanbodzijde als de

vraagzijde vormt een risico voor The

Greenery, omdat haar

onderhandelingspositie hierdoor

verslechtert.

The Greenery staat open voor samenwerkingsverbanden die haar

positie kunnen versterken en onderzoekt zelf ook mogelijkheden om

hierin stappen te zetten. Verder is de onderneming bezig met het

ontwikkelen van strategische initiatieven die de groei bevorderen.

Kwalitatieve en kwantitatieve
personeelsbezetting
The Greenery is voor een goede

bedrijfsvoering afhankelijk van een

goede kwalitatieve en kwantitatieve

personeelsbezetting.

Door een goed werving-en-selectiesysteem en door een opleidings- en

beoordelingssysteem wordt deze juiste bezetting op orde gehouden.

Initiatieven gericht op duurzame inzetbaarheid vergroten de kans dat

werknemers langer gezond en productief blijven. Daarnaast monitort

The Greenery de arbeidsomstandigheden om te zorgen voor een veilige

werkomgeving.

Compliance
Overtredingen van wetten normen op

het gebied van

gewasbestrijdingsmiddelen en

voedselveiligheid, maar ook op het

gebied van eerlijk en ethisch

zakendoen vormen een belangrijk

risico. Dit wordt verder gecompliceerd

doordat The Greenery in verschillende

landen opereert.

Om dit te voorkomen is een proces ingericht dat begint met het goed

informeren van alle spelers in de keten over de normen en regels om

vervolgens door middel van de keurafdeling steekproefsgewijs vast te

laten stellen in hoeverre ook daadwerkelijk aan de voorschreven normen

is voldaan. Hierbij wordt nauw samengewerkt met klanten en

gerenommeerde keuringsinstituten of onafhankelijke certificeringen.

Personeel en leveranciers worden getraind en getoetst of zij op de juiste

manier handelen. Door het systeem van 'tracking-and-tracing' kan snel

worden gehandeld, zodra er toch een onregelmatigheid op gebied

gewasbestrijding of voedselveiligheid wordt geconstateerd hierdoor

kunnen de gevolgen zo beperkt mogelijk worden gehouden.

Kosten
Het succes van The Greenery is

afhankelijk van de mate waarin zij

tegen marktconforme kosten kan

opereren. Dit betekent dat te hoge

kosten een risico vormen.

Om de marktconformiteit te bewaken worden waar mogelijk in rekening

gebrachte tarieven extern getoetst. Signalen dat de kosten te hoog zijn,

worden uitgezocht en zo nodig wordt er in de kostenstructuur

ingegrepen.
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De belangrijkste financiële risico's waaraan The

Greenery onderhevig is, zijn het marktrisico, het

liquiditeitsrisico en het kredietrisico. Het marktrisico is

verder onder te verdelen in het prijsrisico, renterisico

en het valutarisico. Deze risico's worden intern

voortdurend en nauwlettend bewaakt. Het beheersen

van deze risico's vindt onder andere plaats door

gebruik te maken van financiële derivaten. Hierbij

worden geen speculatieve posities ingenomen met

financiële instrumenten.

Financiële risico's

Risico's Beheersmaatregelen

Prijsrisico
The Greenery loopt een prijsrisico

over de economische voorraad.

Bovendien wordt gehandeld in

bederfelijke waar, waarvan in principe

de waarde afneemt naarmate de tijd

voortschrijdt.

The Greenery heeft een goed ingericht ERP-systeem, waarmee het

voorraadbeheer en prijsrisico beheerst worden.

Renterisico
Het schommelen van renteniveaus

heeft een invloed op het (directe)

resultaat.

Het rentebeleid is gericht op het inperken van het risico en kan als volgt

worden toegelicht: Voor variabel rentende schulden wordt de rente gefixeerd

door middel van renteswaps. Periodiek wordt de effectiviteit van de hedges

beoordeeld. Ten aanzien van de indekkingen wordt ‘hedge accounting’

toegepast.

Valutarisico
Ten aanzien van haar activiteiten in

het buitenland (zowel in- als verkoop)

loopt The Greenery het risico van

valutaschommelingen.

Periodiek wordt de nettovalutapositie afgedekt.

Liquiditeitsrisico
Het liquiditeitsrisico bestaat er uit dat

The Greenery niet op het gewenst

moment over de juiste hoeveelheid

liquiditeiten zou kunnen beschikken

Gestreeft wordt naar beperking van het liquiditeitsrisico door adequate

beschikbaarheid te garanderen van een debiteurenfinancieringsfaciliteit ter

ondersteuning van de operationele activiteiten en het voldoen aan financiële

verplichtingen. In 2016 heeft de debiteurenfinanciering volledig in de

financieringsbehoefte voorzien, mede omdat The Greenery in 2016 vastgoed

objecten heeft verkocht om een financiële buffer op te bouwen om

tegenvallers te kunnen opvangen. Deze buffer kan ook worden aangewend als

door hogere marktprijzen of volume het werkkapitaal hoger wordt.

Kredietrisico
The Greenery loopt een kredietrisico

wanneer een tegenpartij de

verplichtingen niet nakomt die

voortvloeien uit een financieel

instrument of een contract met een

afnemer, waardoor financiële schade

ontstaat. The Greenery staat ook

bloot aan kredietrisico in verband met

haar bedrijfsactiviteiten

(voornamelijk handelsvorderingen) en

in verband met haar

financieringsactiviteiten, waaronder

begrepen valutatransacties en

overige financiële instrumenten.

Voor zover mogelijk worden de handelsvorderingen bij een kredietverzekeraar

ondergebracht. Voor niet verzekerbare handelsvorderingen wordt met interne

limieten gewerkt, die stringent worden bewaakt. Verder worden op beperkte

schaal in uitzonderlijke gevallen oogstvoorschotten verstrekt, die worden

terugbetaald door de levering van product. Het concentratierisico is beperkt

omdat er met veel verschillende afnemers wordt gewerkt. Bij de grootste

afnemers wordt gewerkt met 'supply chain finance' programma’s, zodat het

concentratierisico hier niet optreedt.

Per de rapportagedatum bedraagt de maximale blootstelling aan kredietrisico

de boekwaarde van de vorderingen en liquide middelen als toegelicht in de

respectievelijke noten. The Greenery is van oordeel dat het kredietrisico gering

is, omdat een belangrijk deel van de handelsvorderingen verzekerd zijn. De bij

de bank aangehouden tegoeden betreffen alle tegoeden bij gerenommeerde

banken. Vorderingen als gevolg van oogstvoorschotten zijn wel riskanter,

omdat hier een afhankelijkheid van o.a. weers- en marktomstandigheden

bestaat.

  

39Jaarverslag 2016 The Greenery B.V.



Risico's die zich hebben voorgedaan
In 2016 hebben de volgende risico’s zich voorgedaan:

1. Ledenbestand: met ingang van het boekjaar heeft

een aantal leden coöperatie Coforta verlaten,

waardoor het ledenvolume bij The Greenery is

gedaald. Dit is enigszins opgevangen doordat er

meer dan de jaren daarvoor via gecontracteerde

inkoop volume is binnengebracht, maar

onvoldoende om het lagere ledenvolume geheel

te compenseren.

2. Afhankelijkheid van automatisering: gedurende

het boekjaar is een aantal keer sprake geweest

van verstoring van het bedrijfsproces, doordat

onderdelen van de automatiseringsomgeving

uitvielen. De storingen kenden verschillen

oorzaken, zoals in de dataverbinding, het externe

computercentrum en de bedrijfssoftware. In alle

gevallen zijn de problemen binnen een redelijke

termijn opgelost, waardoor de impact op de

output beperkt zijn gebleven. De storingen zijn

aanleiding geweest om het netwerk robuuster te

maken en de opvolging van probleemsignalering

verder te professionaliseren, zodat sneller kan

worden ingegrepen.

Inbedding risicomanagement in de
organisatie
In 2016 heeft The Greenery het proces afgerond van

het uitwerken van de kritische succesfactoren in

relatie tot haar kernprocessen. De succesfactoren en

bijbehorende risicobeheersingsmaatregelen zijn aan

verantwoordelijke lijnmanagers toegewezen. Het

operationele risicomanagement richt zich op het

beheersen van de kwaliteit van de kernprocessen,

zodanig dat de aan de producten/diensten gestelde

kwaliteitseisen worden gehaald.

Daarmee wordt het lijnmanagement

medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het

risicomanagementbeleid en zal hierover periodiek

verantwoording afleggen aan de hoofddirectie.

Risicomanagement wordt een vast onderdeel van de

periodieke rapportagecyclus en wordt geïntegreerd in

het planning en controlproces.

De hoofddirectie rapporteert en legt verantwoording

af over de opzet en werking van het

risicobeheersingskader aan de Raad van

Commissarissen na een voorbespreking in de

Auditcommissie. Om zowel de hoofddirectie als de

Auditcommissie te ondersteunen bij de borging van

het risicobeheersingskader is in het eerste kwartaal

van het verslagjaar een Internal Auditor aangesteld. De

Internal Auditor zorgt voor juiste, tijdige en kwalitatief

hoogwaardige auditrapportages aan directie en

Auditcommissie naar aanleiding van de uitgevoerde

audits en adviseert over mogelijke maatregelen ter

verbetering van het risicobeheersingskader. 

Verbeteringen in het
risicobeheersingskader
Borging en bewaking van de operationele risico’s

verloopt via de proceseigenaren met periodieke

toetsing op bestaan en werking van de

beheersingsmaatregelen in de processen.

In 2017 zal verdere nadruk en invulling gegeven

worden aan het zichtbaar maken van de uitgevoerde

beheersingsmaatregelen. Ook zal dit jaar de actualiteit

van de risico’s en beheersingsmaatregelen in relatie

tot de bedrijfs- en afdelingsdoelstellingen beoordeeld

en waar nodig bijgesteld worden.

De risicohouding weerspiegelt zich in de drie

componenten die tezamen de pijlers vormen van het

risicobeheersingskader. Eén van de pijlers is de

organisatorische randvoorwaarden. Dit betreffen

beheersingsmaatregelen die voor de gehele

organisatie gelden en het handhaven van de

kernwaarden waarborgen. De tweede pijler heeft

betrekking op de strategische risico’s. In 2017 zal de

toereikendheid van de maatregelen inzake de

organisatorische randvoorwaarden en de strategische

risico’s met een lage risicotolerantie getoetst worden.

Prunus persica nucipersica (Nectarine)
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Vooruitzichten 2017

Tot op heden heeft de strategie van ketensamenwerking en kostprijsleiderschap

tot goede resultaten geleid. Door de forse investeringen in 2016 in het

optimaliseren van de logistiek, het 'up-to-date' houden van productiemiddelen,

huisvesting en ICT heeft The Greenery een betere uitgangspositie voor de

toekomst gecreëerd.

De genoemde projecten hebben eenmalige kosten met

zich meegebracht. Ook is sprake van eenmalige kosten

die samenhingen met de verkoop van niet-

kernactiviteiten en het herstructureren van

verlieslatende activiteiten. Ondanks alle eenmalige

kosten is de winstgevendheid in 2016 verder

verbeterd. Een belangrijke factor hierbij waren de

lagere financieringslasten.

Financiering
Beschikbaarheid van voldoende financiering voor

onder andere werkkapitaal is van groot belang. Als

gevolg van de verbeterde winstgevendheid en het

resultaat van de verschillende balansoptimalisaties

heeft The Greenery eind 2016 een nieuwe driejarige

financieringsfaciliteit kunnen afsluiten tegen

aanmerkelijk gunstigere condities vergeleken met de

voorgaande financiering. Deze nieuwe faciliteit is niet

alleen voldoende voor de huidige

financieringsbehoefte, maar stelt ons ook in staat om

de geambieerde groei te financieren.

In 2016 is besloten om voor 2017 een pauzejaar in te

lassen met betrekking tot het Europese

subsideprogramma GMO (Gemeenschappelijke Markt

Ordening). Als gevolg hiervan kan The Greenery in

2017 geen beroep doen op GMO-subsidies. De lagere

'cash inflow' die hiervan het gevolg is, is in het budget

2017 verwerkt. In 2017 zal worden besloten of voor

2018 en verder een nieuwe meerjarenstrategie en

jaarplan 2018 zal worden ingediend, of dat er definitief

geen aanspraak meer zal worden gemaakt op GMO.

De directie is zich er van bewust dat nettowinst en

bijbehorende vrije kasstroom noodzakelijk zijn om de

continuïteit van The Greenery te verzekeren. Dit blijft

dan ook de doelstelling.

Commercie
Voor de continuïteit op langere termijn is het van

belang dat The Greenery via de aan haar gelieerde

coöperatie Coforta over voldoende volume-aanbod

van leden blijft beschikken. Ondanks de zichtbare

verbetering van de commerciële en financiële

resultaten is er nog steeds sprake van verlies van

ledenvolume. De maatstaf voor succes van de

organisatieveranderingen op lange termijn is de

ontwikkeling van het ledenvolume.

Op basis van de ontwikkeling van het ledenvolume

verwachten wij dat in 2017 het totale afzetvolume

licht zal dalen. Daarnaast is de verwachting dat de

afzet bij met name retailklanten verder blijft groeien,

hetgeen aansluit bij de strategie om zoveel mogelijk de

eindklanten in de keten te bedienen.

In 2017 zal naar verwachting een groter deel van het

volume verkregen worden uit gecontracteerde inkoop.

Het streven blijft echter om daarnaast ook het

ledenvolume te laten stijgen. In 2016 heeft coöperatie

Coforta een aantal initiatieven genomen om het

lidmaatschap aantrekkelijker te maken. In 2017 zal

een aanvang worden gemaakt met de implementatie

ervan, zoals het invoeren van een variabele

rentecomponent op de ledenleningen, het verkorten

van de looptijd van nieuwe ledenleningen van 8 naar 4

jaar en meer directe invloed van de leden op het beleid.

In 2017 zal verder uitvoering worden gegeven aan de

initiatieven om de samenwerking tussen de

verschillende bedrijfsonderdelen verder te

optimaliseren om onze klanten nog beter te bedienen.

The Greenery blijft open staan voor (deelname in)

samenwerkingsverbanden die haar positie kunnen

versterken.
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Outlook 2017
Ook in 2017 staan verdere investeringen in het

logistieke netwerk op het programma. Deze zijn erop

gericht dat The Greenery begin 2019 nog slechts met

3 distributiecentra zal werken, terwijl er momenteel

nog 5 in gebruik zijn. Daarmee zullen eenmalige

kosten gepaard gaan, omdat de operationele

activiteiten tijdens de bouw gewoon doorgaan. Verder

zullen in 2017 de implementatie en optimalisatie van

de retailstrategie worden voortgezet en projecten ter

vergroting van de commerciële slagkracht worden

uitgevoerd. Eind 2017 en daarna worden de vruchten

daarvan geplukt.

De resultaten van The Greenery worden beïnvloed

door weersomstandigheden en deze zijn

onvoorspelbaar. Ondanks deze onzekerheid verwacht

de directie dat in 2017 een beperkte verbetering van

de winstgevendheid mogelijk is, ondanks de eenmalige

kosten en tijdelijk verlies van productiviteit tijdens de

logistieke opwaardering. The Greenery blijft ook in

2017 gefocust op het beheersen van de kosten.

Steven Martina , CEO The Greenery B.V.

Philip Limvers, CFO The Greenery B.V.

Barendrecht, 15 maart 2017

 

Solanum esculentum 'Chica' (Chica tomaat)
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Corporate governance

Rheum rhabarbarum (Rabarber)

Basisprincipes
Coforta/The Greenery kent qua Governance structuur

het zogenaamde zandlopermodel met binnen de

coöperatie een coöperatiebestuur en Ledenraad als

hoogste orgaan en binnen de vennootschap een

hoofddirectie en een Raad van Commissarissen. De

vennootschap is een structuurvennootschap. In de

statuten van The Greenery is een van de wet

afwijkende wijze van benoeming van de Raad van

Commissarissen bij structuurvennootschappen

opgenomen, in die zin dat de benoeming van de Raad

van Commissarissen geschiedt door middel van

coöptatie. Met de Ondernemingsraad is een

convenant gesloten waarin afspraken zijn gemaakt

over de samenstelling van de Raad van

Commissarissen, de aanbevelingsrechten van de

Ondernemingsraad en de benoeming van de leden van

de Raad van Commissarissen.

De vennootschap heeft een zogenoemde ‘two-tier

structuur’ met een statutaire Hoofddirectie, en een

Raad van Commissarissen. De Hoofddirectie bestond

ultimo 2016 uit twee leden.

De Raad van Commissarissen bestond ultimo 2016 uit

zes leden; zijnde vier leden van het Bestuur van de

coöperatie en daarnaast twee ‘externe’ leden.

Aandeelhoudersstructuur
Alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap The

Greenery B.V. worden gehouden door de Coöperatie

Coforta U.A. Het bestuur van de twee juridische

entiteiten en het toezicht daarop zijn in een model

weergegeven.

Bestuur van de coöperatie
Het Bestuur van de coöperatie wordt benoemd door de

Ledenraad en bestond ultimo 2016 uit vijf leden. Deze

leden zijn allen lid van de Coöperatie. Het Bestuur

bestaat zoveel mogelijk uit een evenwichtige

afspiegeling van de leden van de coöperatie naar regio

en productgroepen. Zij is verantwoordelijk voor de

behartiging van de belangen van de leden van de

coöperatie en de door haar middels The Greenery en

haar dochterondernemingen gedreven onderneming.

Hoofddirectie van The Greenery B.V.
De statutaire Hoofddirectie, die ultimo 2016 bestond

uit twee directeuren, bestuurt The Greenery. Dit houdt

onder andere de verantwoordelijkheid in voor het

bepalen en realiseren van de doelstellingen en de

strategie en het beleid van The Greenery. De

Hoofddirectie legt hierover verantwoording af aan de

Raad van Commissarissen en de Algemene

Vergadering.
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De statutaire bestuurders worden voor een periode

van vier jaar benoemd door de Raad van

Commissarissen. De Raad van Commissarissen stelt de

beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de

Hoofddirectie vast conform het bezoldigingsbeleid

zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

Beloningsbeleid directie
Het beloningsbeleid heeft ten doel om voor de

hoofddirectie gekwalificeerde en ervaren bestuurders

aan te trekken, te motiveren en te behouden. De

beloningsstructuur voor de directie is gericht op een

optimale verhouding tussen de kortetermijnresultaten

van de onderneming en haar doelen voor de langere

termijn.

De totale beloning van de statutaire directieleden

omvat de volgende componenten:

• een vast basissalaris;

• een variabele beloning voor de prestaties op korte

termijn (een jaar);

• een variabele beloning voor prestaties op de lange

termijn (drie jaar);

• een pensioenregeling.

Basissalaris
Eenmaal per jaar stelt de Raad van Commissarissen op

advies van de Selectiecommissie vast of en in hoeverre

het basissalaris wordt aangepast. Hierbij wordt onder

andere rekening gehouden met ontwikkelingen in de

markt en de resultaten van de onderneming.

Variabele beloning korte termijn
De statutaire directieleden komen in aanmerking voor

een jaarlijkse bonus bij het realiseren van tevoren

bepaalde doelstellingen. Die betreffen onder meer het

bedrijfsresultaat, de cash flow en samenwerking. Deze

doelstellingen worden door de Raad van

Commissarissen aan het begin van elk verslagjaar

vastgesteld. Deze jaarbonus is in belangrijke mate

gebaseerd op prestaties die bij het behalen van de

doelstellingen maximaal 30% kunnen toevoegen aan

het basissalaris.

Variabele beloning lange termijn
De beloning voor prestaties op de lange termijn voor

de statutaire directieleden richt zich op het bereiken

van de doelstellingen van het strategisch plan en het

creëren van waarde over een periode van drie jaar.

Deze langetermijnbonus kan maximaal 30%

toevoegen aan het basissalaris.

Pensioenregeling
De directie neemt deel aan een pensioenregeling

waarvan de werkgever ongeveer de helft van de kosten

voor haar rekening neemt.

Raad van Commissarissen van The
Greenery B.V.
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het

gevoerde beleid van de Hoofddirectie en op de

algemene gang van zaken bij The Greenery en de met

haar verbonden ondernemingen. De Raad van

Commissarissen richt zich in de uitvoering van haar

Juridische structuur

Coöperatie Coforta U.A.

Leden

Extern

Ledenraad Algemene vergadering

Raad van Commissarissen

Hoofddirectie

Bestuur

The Greenery B.V.

100% eigenaar
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taken op het belang van de vennootschap en de

daarbij betrokken partijen.

Op The Greenery is het structuurregime van

toepassing, zodat aan de Raad van Commissarissen de

bevoegdheden toekomen als opgenomen in boek 2,

titel 5, afdeling 6 van het Burgerlijk Wetboek, zoals de

benoeming van de Hoofddirectie en de goedkeuring

van in de wet beschreven Hoofddirectiebesluiten.

Daarnaast behoeven bepaalde in de statuten

beschreven besluiten van de Hoofddirectie de

voorafgaande goedkeuring van de Raad van

Commissarissen.

Samenstelling en benoeming
De Raad van Commissarissen bestond ultimo 2016 uit

zes leden, zijnde vier leden van het Bestuur van de

coöperatie en daarnaast twee commissarissen die

geen lid zijn van de coöperatie. De voorzitter van de

Raad van Commissarissen is de heer B.J. Feijtel. De heer

G.W. Pronk is vice-voorzitter van de Raad.

Commissies van de Raad van
Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft uit haar leden een

Auditcommissie en een Selectiecommissie ingesteld.

Auditcommissie
De Auditcommissie wordt ultimo 2016 gevormd door

de heren E.D. Drok (voorzitter), G.W. Pronk en T. van

Noord. De Auditcommissie is verantwoordelijk voor

advisering over en de voorbereiding van

besluitvorming van de Raad van Commissarissen

betreffende financiële aangelegenheden. 

Selectiecommissie
De Selectiecommissie wordt ultimo 2016 gevormd

door de heren G.W. Pronk (waarnemend voorzitter), B.J.

Feijtel, T. van Noord en mevrouw A.E. Ter Laak. De

Selectiecommissie is verantwoordelijk voor de

advisering over en voorbereiding van besluitvorming

van de Raad van Commissarissen op het gebied van

selectie en (her-)benoeming van bestuurders en

commissarissen. 

Algemene Vergadering van The
Greenery B.V.
In de Algemene Vergadering van de Vennootschap

komen zaken als de vaststelling van de jaarrekening

van The Greenery en het verlenen van decharge aan

het Bestuur van The Greenery aan de orde. Daarnaast

is de goedkeuring van de Algemene Vergadering

vereist voor bepaalde in de statuten omschreven

besluiten van de Hoofddirectie van The Greenery, zoals

het vaststellen van het strategisch businessplan en het

budget.

Aandelenkapitaal
De vennootschap heeft aandelen A en cumulatief

preferente aandelen B uitgegeven. Alle aandelen A en

B zijn in handen van de coöperatie, waarmee de

coöperatie volledige zeggenschap heeft binnen de

AVA. Het stemrecht op de aandelen in de AVA wordt

namens de coöperatie uitgeoefend door het bestuur

van de coöperatie.

Capsicum annuum (Paprika)
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Verslag van de
Raad van Commissarissen

Litchi chinensis (Lychee)

Toezicht en advies
Het verslagjaar 2016 gaf een kentering te zien. De

sfeer en werkwijze waren weer gericht op de toekomst.

Op 4 en 5 november werd het 20-jarig jubileum van

The Greenery gevierd. Feestelijke dagen waarop

vernieuwing zichtbaar en vertrouwen in de toekomst

voelbaar waren. In 2016 is bovendien flink

geïnvesteerd in de logistieke processen, waarvan de

mooie nieuwbouw in Barendrecht en Breda het bewijs

zijn. Dankzij optimale logistieke processen is The

Greenery in staat nauwkeurig en efficiënt de

afzetketen van groente en fruit in te richten.

Activiteiten Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen is in het verslagjaar

zeven keer in vergadering bijeen geweest. Er werd

zowel in als buiten aanwezigheid van de Hoofddirectie

vergaderd. Belangrijke gespreksonderwerpen waren de

selectie van een nieuwe CEO, de herfinanciering, de

organisatiestructuur, de nieuwe strategie en het

risicomanagement. Daarnaast zijn de verschillende

nieuwbouwprojecten, alsmede de financiële en

commerciële ontwikkelingen besproken. De Raad van

Commissarissen heeft in het verslagjaar een aantal

malen gesproken met de Ondernemingsraad en voert

eveneens regelmatig overleg met de leden van het

managementteam van The Greenery. In 2016 heeft de

Raad, onder leiding van een onafhankelijke partij, haar

eigen functioneren geëvalueerd.

Activiteiten Auditcommissie
De Auditcommissie is in 2016 vier maal bijeengeweest

ter voorbereiding op besluitvorming door de Raad van

Commissarissen omtrent onder andere het jaarverslag

en de jaarrekening 2015 en het budget 2017. De

accountantscontrole 2016 is voorbereid en er is onder

meer gesproken over het interne auditplan, de

managementletter, de herfinanciering en het

risicomanagement.

Activiteiten Selectiecommissie
In het verslagjaar 2016 heeft de Selectiecommissie

zeven keer vergaderd. De commissie is bezig geweest

met de werving en selectie van een CEO en

commissarissen. Dit heeft geleid tot de benoeming van

de heer Martina als CEO in februari 2016 en de

benoeming van mevrouw Ter Laak tot commissaris in

juli 2016. Daarnaast heeft de selectiecommissie de

evaluatie ten aanzien van het functioneren van de

Raad voorbereid. Verder is gesproken over
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successionplanning en de taakverdeling binnen de

Raad. Dit laatste heeft geleid tot wijzigingen in de

samenstelling van de commissies.

Wijzigingen in de samenstelling van
Raad van Commissarissen
Per 12 april 2016 is de heer Van der Wouw

teruggetreden als commissaris van The Greenery.

Mevrouw Ter Laak is per 28 juli 2016 toegetreden tot

de Raad van Commissarissen. De heer Feijtel heeft tot

6 april 2016 deel uitgemaakt van de Auditcommissie;

per diezelfde datum is hij toegetreden tot de

Selectiecommissie. De heer Van Noord is per 6 april

2016 toegetreden tot de Auditcommissie. De heer

Drok heeft tot 21 september 2016 zitting gehad in de

Selectiecommissie. Mevrouw Ter Laak is op

21 september 2016 toegetreden tot de

selectiecommissie. Voor meer informatie wordt

verwezen naar de biografieën op pagina 52.

Jaarrekening
De Raad van Commissarissen heeft kennis genomen

van het door de Hoofddirectie opgestelde jaarverslag

van The Greenery over het boekjaar 2016, inclusief de

jaarrekening bestaande uit de balans per 31 december

2016, de winst-en-verliesrekening over het boekjaar

2016 en de toelichtingen daarop. De jaarrekening

2016 is in eerste instantie door de Auditcommissie van

de Raad van Commissarissen en daarna door de

voltallige Raad van Commissarissen met de

Hoofddirectie en de accountant, Deloitte Accountants

B.V., besproken. Met inachtname van het door Deloitte

Accountants uitgebrachte verslag over de jaarrekening

en de afgegeven goedkeurende controle verklaring,

hebben de commissarissen ten blijke van instemming

de jaarrekening ondertekend. De Raad van

Commissarissen heeft tevens haar goedkeuring

verleend aan het voorstel van de Hoofddirectie ten

aanzien van de verwerking van het resultaat.

De jaarrekening is ter behandeling en vaststelling aan

de Algemene Vergadering voorgelegd. De Raad van

Commissarissen stelt de Algemene Vergadering voor

de jaarrekening vast te stellen, de verwerking van het

resultaat te aanvaarden en de Hoofddirectie en de

Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor

het gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar

respectievelijk voor het toezicht daarop.

Dankwoord
De Raad van Commissarissen dankt de Hoofddirectie,

het management en alle medewerkers van The

Greenery voor hun toewijding en inzet in het afgelopen

jaar.

Chicorium endiva (Andijvie)

48 Jaarverslag 2016 The Greenery B.V.



49Jaarverslag 2016 The Greenery B.V.

Kersenteelt bij Fruitbedrijf Hoekstra in Luttelgeest



50 Jaarverslag 2016 The Greenery B.V.

Brassica oleracea gongylodes (Koolrabi)

Samenstelling
bestuursorganen



Hoofddirectie The Greenery B.V.

Steven (S.A.) Martina (1976)

Functie: Chief Executive Officer (CEO)

Benoeming: 23 februari 2016

Achtergrond: Econoom en jurist met ruime ervaring in

verschillende commerciële functies binnen The

Greenery.

Philip (P.R.) Limvers (1964)

Functie: Chief Financial Officer (CFO)

Benoeming: 9 februari 2015

Achtergrond: Bedrijfseconoom met meer dan 25 jaar

ervaring in leidinggevende financiële functies bij

nationale en internationale ondernemingen

waaronder Randstad, ICTS en G4S.
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Raad van Commissarissen The Greenery B.V.
Samenstelling per 1 maart 2017

Bas (B.J.) Feijtel (1967)

Functie: Voorzitter van de

Raad van Commissarissen en

lid van de Selectiecommissie

van The Greenery B.V. en

bestuurslid Coöperatie

Coforta U.A.

Benoeming in RvC:

11 februari 2009

Benoeming tot voorzitter:

17 december 2015

Beroep: Fruitteler, 33 ha peren

Achtergrond: De heer Feijtel

heeft ruime bestuurlijke

ervaring als provinciaal

secretaris van de ZLTO en

Zeeland. Ook heeft hij

politieke ervaring als lid van

Provinciale Staten van Zeeland

tot maart 2015. Toezicht-

houdende functies heeft hij

gehad bij o.a. de Rabobank en

momenteel bij een woning-

bouwcorporatie. Bas Feijtel is

agrarisch econoom en heeft

een modern fruitteeltbedrijf

waar vooral peren geteeld en

gekoeld worden.

Gerard (G.W.) Pronk (1960)

Functie: Vice-voorzitter van de

Raad van Commissarissen, lid

van de Auditcommissie en de

Selectiecommissie van The

Greenery B.V. en voorzitter

Coöperatie Coforta U.A.

Benoeming in RvC:

16 december 2014

Benoeming tot vice-

voorzitter: 1 april 2015

Beroep: Fruitteler, 22 ha peren

Achtergrond: De heer Pronk

heeft ruime ervaring als

bestuurder. Hij was voorzitter

van de Product Advies

Commissie (PAC), lokaal en

hoofdbestuurder van de

Nederlandse Fruittelers

Organisatie en bestuurder

binnen het

samenwerkingsverband North

Sea Pears. Pronk teelt,

bewaart, sorteert en verwerkt

peren op zijn bedrijf en doet

dat, behalve voor zijn eigen

volume, ook voor 20 andere

telers uit de regio.

Theo (T.W.) van Noord (1972)

Functie: Lid van de Raad van

Commissarissen en de

Auditcommissie van The

Greenery B.V., vice-voorzitter

Coöperatie Coforta U.A.

Benoeming in RvC:

28 maart 2012

Beroep: Tomatenteler, 14 ha

glas, waarvan een gedeelte

met belichting. Tevens

eigenaar verpakstation

Achtergrond: De heer Van

Noord heeft ruime ervaring als

bestuurder. Hij was bestuurslid

van telersvereniging

Trospartners. Naast zijn

tomatenkwekerij Noordhuys

Tomatoes runt de heer Van

Noord ook het bedrijf

Noordhuys Packing, dat al

haar zelfgeteelde tomaten en

tomaten van derden verpakt

voor retailklanten. Noordhuys

Packing fungeert eveneens als

LVL locatie die nauw

samenwerkt met The

Greenery.

Anouk (A.E.) Ter Laak (1966)

Functie: Lid van de Raad van

Commissarissen en lid van de

Selectiecommissie van The

Greenery B.V.

Benoeming in RvC:

28 juli 2016

Beroep: CEO SVZ International

en lid van de Concerndirectie

van Royal Cosun

Achtergrond: Mevrouw ter

Laak heeft ruim 25 jaar

ervaring in diverse

strategische en

managementfuncties in

binnen- en buitenland in

zowel retail als foodservice.

Op dit moment is ze

werkzaam als CEO van SVZ,

een internationaal bedrijf in

groente- en fruitingrediënten.

Tevens is ze lid van de

Concerndirectie van Royal

Cosun, een agro-industrieel

concern op coöperatieve

grondslag.
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Anton (A.W.G.M.) Hop (1957)

Functie: Lid van de Raad van

Commissarissen The Greenery

B.V., bestuurslid en lid van de

Commissie Ledenzaken

Coöperatie Coforta U.A.

Benoeming in RvC:

1 april 2005

Beroep:

Vollegrondsgroententeler,

circa 50 ha

Achtergrond: De heer Hop

heeft ruime ervaring als

bestuurslid, onder meer in de

Product Advies Commissie

Vollegronds Groente en bij

Verkoopcommissies.

Eric (E.D.) Drok (1960)

Functie: Lid van de Raad van

Commissarissen en voorzitter

van de Auditcommissie van

The Greenery B.V.

Benoeming in RvC:

4 november 2015

Beroep: Commissaris, non-

executive director en

corporate advisor in de

financiële en retailindustrie.

Achtergrond:

Bedrijfseconoom en

bedrijfsjurist met meer dan 25

jaar ervaring als executive in

de financiële wereld in

binnen- en buitenland.

Nancy (N.) Peeters (1975)

Functie: Lid van de Raad van

Commissarissen van The

Greenery B.V. en bestuurslid

Coöperatie Coforta U.A.

Benoeming in RvC:

18 februari 2017

Beroep: Zachtfruitteler, 2 ha

aardbeien

Achtergrond: Mevrouw

Peeters heeft ervaring als lid

van de Ledenraad van

Rabobank Tilburg en diverse

functies in het

verenigingsleven. Samen met

haar man Jeroen runt

mevrouw Peeters sinds 2005

aardbeienkwekerij De Goeije

Kroon, waar zij onder glas het

aardbeienras Elsanta telen.
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Geconsolideerde balans per 31 december
(vóór resultaatbestemming)

in duizenden euro's Toelichting 2016 2015

Activa

Vaste activa
Immateriële vaste activa 14 15.738 18.252

Materiële vaste activa 15 145.126 147.024

Financiële vaste activa 16 52.885 49.162

213.749 214.438
Vlottende activa
Voorraden 17 12.440 11.895

Vorderingen en overlopende activa 18 84.741 83.078

Liquide middelen 15.779 13.182

112.960 108.155

Totaal activa 326.709 322.593

Passiva

Groepsvermogen 19

Aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen 95.177 86.960

Aandeel van derden in het groepsvermogen (129) (140)

95.048 86.820
Voorzieningen en verplichtingen
Productfondsen 20 5.536 5.797

Voorzieningen 21 32.876 40.635

Langlopende schulden 22 51.652 51.519

Kortlopende schulden en overlopende passiva 23 141.597 137.822

231.661 235.773

Totaal passiva 326.709 322.593
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening

in duizenden euro's Toelichting 2016 2015

Netto-omzet 26 1.029.677 1.106.986

Inkoop handelsproducten en uitbesteed werk 876.668 939.429

Lonen en salarissen 51.204 55.849

Sociale lasten 7.805 8.728

Pensioenlasten 6.376 6.041

Afschrijvingen 27 14.119 15.262

Bijzondere waardeverminderingen vaste activa 28 1.296 4.882

Overige bedrijfskosten 29 69.642 73.055

Totaal bedrijfslasten 1.027.110 1.103.246

Bedrijfsresultaat 2.567 3.740

Financiële baten en lasten 30 (4.006) (7.934)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen (1.439) (4.194)

Belastingen op resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 31 (550) (2.708)

Aandeel in resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen 19 11.000 11.026

Groepsresultaat na belastingen 9.011 4.124

Aandeel van derden in het groepsresultaat (15) (13)

Resultaat toekomend aan de rechtspersoon 8.996 4.111
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Overzicht van het totaalresultaat

in duizenden euro's Toelichting 2016 2015

Groepsresultaat na belastingen 9.011 4.124

Mutatie pensioenvoorziening UK 39 (222) 259

Herwaardering van onroerend goed bij verkoop 39 (1.715) (4.081)

Mutaties ten gevolge van koersverschillen 39 1.967 (2.116)

Overige mutaties 39 (813) -

Saldo totaalresultaat 8.228 (1.814)

Verdeling totaalresultaat

Totaalresultaat toekomend aan de rechtspersoon 8.217 (1.813)

Aandeel van derden in het totaalresultaat 11 (1)

Saldo totaalresultaat 8.228 (1.814)
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Volgens de indirecte methode

in duizenden euro's Toelichting 2016 2015

Operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 2.567 3.740

Afschrijvingen 27 14.119 15.262

Bijzondere waardevermindering vaste activa 28 1.296 4.882

Vrijval EU bijdragen materiële vaste activa (2.181) (2.297)

Boekresultaten op verkoop groepsmaatschappijen 1.526 -

Boekresultaten op verkoop activa (106) -

Mutatie voorzieningen (6.027) (4.222)

Mutatie werkkapitaal (3.251) 23.199

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 7.943 40.564
(Betaalde) / ontvangen rente 30 (2.122) (6.283)

(Betaalde) / ontvangen VPB 31 (3.717) (9.824)

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.104 24.457

Investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa 14 (1.131) (689)

Investeringen in materiële vaste activa 15 (19.160) (5.306)

Desinvesteringen van materiële vaste activa 15 9.120 50.903

Verkoop van groepsmaatschappijen 1.000 -

Aflossing leningen u.g. 1.531 436

Verstrekte leningen (266) (4.374)

Ontvangen dividenden 6.014 4.910

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (2.892) 45.880

Kasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten (788) 70.337

Financieringsactiviteiten
Aantrekking bankleningen en overig krediet 22 12.298 1.893

Aflossing bankleningen en overig krediet 22 (1.918) (55.900)

Aantrekking ledenleningen 22 3.814 4.237

Aflossing ledenleningen 22 (10.169) (10.497)

Mutatie productfondsen 20 (261) (1.686)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 3.764 (61.953)

Netto kasstroom 2.976 8.384
Koers- en omrekeningsverschillen in de liquide middelen (379) 117

Mutatie saldo liquide middelen 2.597 8.501

Liquide middelen
Saldo 1 januari 13.182 4.681

Mutatie 2.597 8.501

Saldo 31 december 15.779 13.182
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Toelichting algemeen

The Greenery B.V. (“de vennootschap”) is op 31 mei 1996 opgericht, is statutair

gevestigd te Den Haag en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer

van Koophandel te Rotterdam onder nummer 16086757. Coöperatie Coforta U.A.

(“de Coöperatie”) statutair gevestigd te Den Haag heeft 100% van de aandelen in

de vennootschap. Feitelijk zijn zowel de vennootschap als de coöperatie

gevestigd aan het Spoorwegemplacement 1 te Barendrecht.

De in de toelichting opgenomen bedragen luiden in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld.

1 Belangrijkste activiteiten
The Greenery is een toonaangevend, internationaal

opererend bedrijf dat jaarrond een volledig

assortiment groente, fruit en paddenstoelen van over

de hele wereld samenbrengt en dagelijks vers aan haar

klanten levert. Deze klanten zijn vooral de groothandel

en supermarktketens in Europa en Noord-Amerika.

Daarnaast levert het bedrijf aan foodservice bedrijven

en de industrie. The Greenery heeft vestigingen in elf

landen en richt zich in haar beleid en aanpak vooral op

marktgerichtheid, voedselveiligheid, duurzaamheid,

innovatie en logistieke efficiency.

2 Continuïteit

Ontwikkelingen in 2016
De in 2014 ingezette strategie van

ketensamenwerking en kostprijsleiderschap hebben

ook in 2016 goede resultaten laten zien. De

winstgevendheid is in 2016 verder verbeterd, ondanks

de kosten die samenhingen met het verkopen,

herstructureren of sluiten van verlieslatende of niet-

kernactiviteiten.

De EBITDA is uitgekomen op EUR 18 miljoen, terwijl

deze in 2015 nog EUR 24 miljoen bedroeg. Ondanks

deze lagere EBITDA is de nettowinst ruim verdubbeld

naar EUR 9 miljoen (2015: EUR 4 miljoen).

Eind 2016 is een nieuwe driejarige

financieringsovereenkomst gesloten met Deutsche

Bank, Rabobank en DLL. Deze nieuwe financiering

bestaat uit een debiteurenfaciliteit van EUR 40

miljoen, een kredietlijn van EUR 20 miljoen en een

garantiefaciliteit van EUR 10 miljoen. Met de nieuwe

financiering is een solide financiële basis gelegd, want

deze faciliteit voorziet niet alleen in de huidige

financieringsbehoefte van The Greenery, maar stelt

The Greenery ook in staat om groeiplannen te

realiseren. Per jaareinde 2016 voldeed The Greenery

aan de convenanten van de leningsovereenkomst.

In 2016 is verder uitvoering gegeven aan plannen om

de logistiek van The Greenery te stroomlijnen en te

optimaliseren. In dit kader is het oude retail DC in

Barendrecht verkocht aan WDP, zodat op dat terrein in

twee fases een nieuwe modern DC kan worden

ontwikkeld. Na het tot stand komen van het nieuwe DC

(naar verwachting begin 2019) kunnen twee andere

DC-s worden afgestoten en daarmee de operationele

kosten verder worden verlaagd.

Eind 2016 heeft The Greenery een aanmaning

ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend

Nederland (RVO), omdat bij controle was gebleken dat

niet aan alle vereisten voor de GMO-erkenning was

voldaan. Op grond van deze aanmaning werden de

GMO betalingen tijdelijk opgeschort. The Greenery

heeft vervolgens corrigerende maatregelen getroffen,

op grond waarvan RVO per 7 februari 2017 de

aanmaning heeft ingetrokken.

Vooruitzichten 2017 en verder
Voor 2017 wordt een positief bedrijfsresultaat

verwacht, ondanks eenmalige kosten die

samenhangen met de nieuwbouw van het DC in

Barendrecht. De daling in het ledenvolume blijft wel

een aandachtspunt. De uitstroom van Coforta-leden

die zich vervolgens bij een andere coöperatie

aansluiten is in 2016 tot stilstand gebracht, maar het

ledenvolume is nog wel afgenomen door

bedrijfsbeëindigingen en bedrijfsverkoop. In 2016 zijn

verschillende maatregelen genomen die het

lidmaatschap van coöperatie Coforta aantrekkelijker

maken. Deze maatregelen zullen in 2017 worden

uitgevoerd.

62 Jaarverslag 2016 The Greenery B.V.



Op advies van de directie van The Greenery heeft het

bestuur van coöperatie Coforta besloten voor 2017

een pauzejaar in te lassen voor GMO

(Gemeenschappelijke Marktordening), omdat er nog

teveel onduidelijkheden waren in de nieuwe Nationale

Strategie. Het ontbreken van GMO-subsidie is in het

budget 2017 verwerkt. In 2017 zal bezien worden of er

voor de jaren vanaf 2018 wel een nieuw plan zal

worden opgesteld en ingediend.

De directie heeft een liquiditeitsprognose opgesteld

om te beoordelen of de onderneming voor 2017 en

verder aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.

Hierbij heeft zij onder andere aannames gemaakt ten

aanzien van volume- en prijsontwikkelingen,

operationele kosten, werkkapitaal en mogelijke

risico’s, welke voortdurend worden geactualiseerd. Op

grond van verwachtingen voor 2017 voorziet de

directie dat in 2017 aan de convenanten van de

leningsovereenkomst zal worden voldaan.

De directie verwacht op basis van haar

liquiditeitsprognose over voldoende financiële

middelen te beschikken om aan haar verplichtingen te

kunnen blijven voldoen. Derhalve heeft zij de

continuïteitsveronderstelling bij het opstellen van de

jaarrekening toegepast.

3 Desinvesteringen
In 2016 is de tot de groep behorende vennootschap

Mulder Onions B.V. verkocht. Verder zijn gedurende het

jaar acht niet-actieve vennootschappen ontbonden.

4 Grondslagen van de consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van de

vennootschap zijn de financiële gegevens verwerkt

van de tot de groep behorende maatschappijen waarin

beslissende zeggenschap is. De geconsolideerde

jaarrekening is opgesteld met toepassing van de

grondslagen voor de waardering en de

resultaatbepaling van de vennootschap.

De financiële gegevens van de vennootschap zijn

verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat,

gebruikmakend van artikel 2:402 BW, is volstaan met

een verkorte winst-en verliesrekening in de

enkelvoudige jaarrekening.

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen

en de andere in de consolidatie meegenomen

rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in

de geconsolideerde jaarrekening opgenomen, waarbij

de onderlinge verhoudingen en transacties zijn

geëlimineerd. Belangen van derden in het vermogen

en in het resultaat van groepsmaatschappijen zijn

afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot

uitdrukking gebracht.

De resultaten van nieuw verworven

groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie

meegenomen rechtspersonen en vennootschappen

worden geconsolideerd vanaf de overnamedatum

tenzij anders vermeld. De resultaten van afgestoten

deelnemingen worden in de consolidatie verwerkt tot

het moment waarop de groepsband wordt verbroken.

De namen en zetels van groepsmaatschappijen en niet

geconsolideerde deelnemingen zijn gedeponeerd bij

de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Een verkorte

lijst van de groepsmaatschappijen is opgenomen in

het Overzicht deelnemingen (zie pagina 88).

5 Algemene grondslagen voor de
opstelling van de geconsolideerde
jaarrekening

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens

de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

Tenzij anders vermeld, vindt de waardering van activa

en passiva en de bepaling van het resultaat plaats op

basis van historische kosten.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar

waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn

gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor

het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening

bekend zijn geworden.

Gebruik van schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de leiding

van de onderneming overeenkomstig algemeen

aanvaarde grondslagen voor de financiële

verslaggeving bepaalde schattingen en

veronderstellingen te doen die mede bepalend zijn

voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. De

feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen

afwijken. De schattingen en onderliggende

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in

de periode waarin de schatting wordt herzien en in

toekomstige perioden waarvoor de herziening

gevolgen heeft.

Bijzondere waardevermindering van activa
Periodiek wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat

de boekwaarde van daarvoor kwalificerende activa

onder hevig is aan bijzondere

waardeverminderingsverliezen. Indien er dergelijke
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aanwijzingen zijn, wordt een schatting gemaakt van de

realiseerbare waarde van het actief op basis van de

contante waarde van de verwachte toekomstige

kasstromen, dan wel de directe opbrengstwaarde.

Indien de boekwaarde hoger is dan de realiseerbare

waarde wordt een bijzonder

waardeverminderingsverlies ten laste van het resultaat

gebracht.

6 Stelselwijziging
In 2016 is vervangingswaarde veranderd in actuele

kostprijs voor de waardering van bedrijfsgebouwen en

-terreinen. Een verdere verfijning van RJ-Uiting- 2

2017 'Actuele Kostprijs' biedt de mogelijkheid om

historische kostprijs prospectief toe te passen.

Vanwege deze wijziging in de regelgeving kiest The

Greenery voor deze stelselwijziging om

bedrijfsgebouwen en -tereinen vanaf 2016 te

waarderen tegen historische kostprijs in plaats van

actuele waarde. Daarbij wordt de boekwaarde aan het

eind van boekjaar 2015 als uitgangspunt genomen, en

daarna verondersteld de historische kostprijs te zijn.

Daarmee heeft de stelselwijziging geen gevolgen voor

het eigen vermogen aan het begin van het boekjaar

waarin de stelselwijziging wordt verwerkt. Het effect

op het resultaat is netto EUR 0,4 miljoen extra

afschrijving.

7 Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire

financiële instrumenten, zoals vorderingen en

schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de

grondslagen van primaire financiële instrumenten

wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Het beleid van de vennootschap is erop gericht om

waar mogelijk de risico’s te beperken tot een

aanvaardbaar niveau. Hierbij valt te denken aan de

beheersing van risico’s op het gebied van o.a. krediet

(hoofdzakelijk debiteurenrisico), liquiditeit en

kasstroom (vreemde valuta posities en renterisico).

Het debiteurenrisico is grotendeels verzekerd bij een

kredietverzekeringsmaatschappij. De vreemde valuta

posities worden grotendeels afgedekt door

valutatermijn transacties. Ter afdekking van het

renterisico wordt gebruik gemaakt van rentederivaten.

Afdekkingsinstrumenten tegen kostprijs
Financiële instrumenten die dienen ter afdekking van

risico’s waarbij de onderliggende waarde niet

beursgenoteerd is, of waarvoor geen hedge

accounting wordt toegepast, worden gewaardeerd

tegen kostprijs of lagere marktwaarde.

De vennootschap past hedge accounting toe op basis

van individuele documentatie voor financiële

instrumenten met een specifieke individuele

hedgerelatie. Voor financiële instrumenten met een

niet specifieke hedgerelatie wordt generieke

documentatie toegepast. De vennootschap

documenteert de wijze waarop de hedgerelaties

passen in de doelstellingen van het risicobeheer, de

hedgestrategie en de verwachting aangaande de

effectiviteit van de hedge.

Kostprijshedge-accounting algemeen
Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn

toegewezen voor kostprijshedge-accounting, wordt

tegen kostprijs gewaardeerd. Ineffectiviteit wordt

alleen in de winst-en-verliesrekening verwerkt indien

en voor zover dit (cumulatief) een verlies betreft.

Kostprijshedge-accounting inzake afdekking
van het renterisico
Voor de rentederivaten wordt kostprijshedge-

accounting toegepast en deze worden gedurende de

looptijd gewaardeerd tegen de kostprijs.

Veranderingen in de reële waarde worden niet

verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover er

sprake is van een effectieve hedge.

8 Grondslagen voor
valutaomrekening

Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde

valuta’s worden omgerekend tegen de koers per

balansdatum. De uit de omrekening per balansdatum

voortvloeiende koersverschillen worden, rekening

houdend met eventuele afdekkingstransacties,

opgenomen in de balans en winst- en verliesrekening.

Transacties in vreemde valuta’s gedurende de

verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt

tegen transactiekoers De uit de omrekening per

balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden

opgenomen in de winst- en verliesrekening.

De buitenlandse groepsmaatschappijen en niet-

geconsolideerde deelnemingen kwalificeren als

zelfstandige (buitenlandse) eenheden. Voor de

omrekening van de jaarrekening van de buitenlandse

eenheden wordt de koers op balansdatum gehanteerd

voor de balansposten en de gemiddelde koers voor de

posten van de winst- en verliesrekening. De

omrekeningsverschillen die optreden, worden

rechtstreeks ten gunste of ten laste van het

groepsvermogen gebracht.
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9 Grondslagen voor de waardering
van activa en passiva

Immateriële vaste activa
De goodwill die ontstaat bij de aankoop van aandelen

en overname van bedrijfsactiviteiten wordt met

ingang van 1999 geactiveerd. Op de datum van

overname worden de activa, voorzieningen en

schulden gewaardeerd tegen de reële waarden. De

gevormde goodwill wordt gewaardeerd op het bedrag

van de bestede kosten, verminderd met de

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing

met bijzondere waarde verminderingen. De

afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte

economische levensduur (20 jaar). Indien er indicaties

zijn die kunnen leiden tot een bijzondere

waardevermindering van de geactiveerde goodwill

wordt een impairment analyse uitgevoerd.

Immateriële vaste activa, niet zijnde goodwill, zoals de

kosten van licenties, concessie en vergunningen en

vooruitbetalingen worden geactiveerd bij

ingebruikname. De afschrijvingen worden gebaseerd

op de verwachte economische levensduur (20 jaar).

Indien er indicaties zijn die kunnen leiden tot een

mogelijke herziening van de waardering wordt een

impairment analyse uitgevoerd.

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden vanaf 2016

gewaardeerd tegen historische kostprijs. Zie voor

verdere toelichting punt 6 Stelselwijziging.

De afschrijvingen van bedrijfsgebouwen worden

gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

Op terreinen vinden geen afschrijvingen plaats.

Overige materiële vaste activa
De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd

tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs,

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en

indien van toepassing met bijzondere

waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

gebaseerd op de verwachte economische levensduur,

en worden berekend op basis van een vast percentage

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een

eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf

het moment van ingebruikname. De waarde wordt

verminderd met ontvangen EU-bijdragen (GMO).

Financiële vaste activa
De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin invloed

van betekenis op het zakelijke en financiële beleid

wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de

nettovermogenswaarde, maar niet lager dan nihil.

Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis

van de grondslagen van de vennootschap.

Deelnemingen met een negatieve netto

vermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd.

Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat

voor schulden van de desbetreffende deelneming,

wordt een voorziening gevormd, primair ten laste van

de vorderingen op deze deelneming en voor het

overige onder de overige voorzieningen. De hoogte

van de voorziening is gelijk aan het resterende aandeel

in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel

de verwachte betalingen door de vennootschap ten

behoeve van deze deelnemingen.

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen

alsmede de overige vorderingen worden opgenomen

tegen geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de

nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk

geachte voorzieningen.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs dan

wel lagere opbrengstwaarde, waar nodig onder aftrek

van een voorziening voor incourante delen van de

voorraad. De opbrengstwaarde van de voorraad wordt

bepaald aan de hand van de actuele marktwaarde. De

gehanteerde kostprijsmethode van de voorraad is de

gemiddelde inkoopprijs-methode.

De voorraad meermalige emballage wordt, voor zover

deze niet in consignatie is verkregen, gewaardeerd

tegen statiegeldwaarde.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen

geamortiseerde kostprijs, verminderd met

noodzakelijk geachte voorzieningen in verband met

mogelijke oninbaarheid. Deze voorzieningen worden

bepaald op basis van individuele beoordeling van de

vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen

nominale waarde en staan ter vrije beschikking.

Productfondsen
De productfondsen bestaan uit door telers

opgebrachte heffingen. De productfondsen worden

gewaardeerd tegen nominale waarde en kunnen

uitsluitend in overleg met een telersafvaardiging

aangewend worden voor de bekostiging van

commerciële maatregelen zoals promoties,

productonderzoek en zorgsystemen.
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Voorzieningen
Voorzieningen voor pensioenen
De voorzieningen voor pensioenen zijn gewaardeerd in

overeenstemming met de Richtlijnen voor de

Jaarverslaggeving, artikel 271.3

“Personeelsbeloningen - Pensioenen”.

De vennootschap en haar dochterondernemingen

kennen verschillende pensioenregelingen. Voor het

bedrijfstakpensioenfonds van de Stichting

Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en

Voedselvoorzieningshandel, het Pensioenfonds

Vervoer alsmede de Beschikbare Premieregeling wordt

geen voorziening gevormd. De door de Stichting

Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en

Voedselvoorzieningshandel en het Pensioenfonds

Vervoer verzorgde pensioenregeling is een toegezegde

pensioenregeling.

Nederlandse pensioenregelingen
De pensioenverplichtingen uit de Nederlandse

regelingen worden gewaardeerd volgens de

‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’.

In deze benadering wordt de aan de

pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de

winst- en verliesrekening verantwoord in de periode

waarop deze betrekking heeft.

Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt

beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de

betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder

verschuldigde premie bestaan. Deze additionele

verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen

uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden

tot lasten voor de groep en worden in de balans

opgenomen in een voorziening.

De op de balans opgenomen pensioenvoorziening

bevat uitsluitend de onvoorwaardelijke verplichtingen

voor per balansdatum opgebouwde aanspraken die uit

verwachte toekomstige salarisstijgingen voortvloeien

en welke voor rekening van de vennootschap komen.

De waardering van de verplichting is de beste

schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om

deze per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect

van de tijdswaarde van geld materieel is wordt de

verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde.

Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven

van hoogwaardige ondernemingsobligaties.

Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen

komen ten laste respectievelijk ten gunste van de

winst- en verliesrekening.

Buitenlandse pensioenregelingen
Buitenlandse pensioenregelingen die vergelijkbaar zijn

met de wijze waarop het Nederlandse pensioenstelsel

is ingericht en functioneert worden op dezelfde wijze

behandeld als Nederlandse pensioenregelingen.

Voor buitenlandse pensioenregelingen die niet

vergelijkbaar zijn met de wijze waarop het Nederlandse

pensioenstelsel is ingericht, worden verplichtingen uit

hoofde van deze buitenlandse pensioenregelingen

gewaardeerd op basis van een in Nederland algemeen

aanvaardbare actuariële waarderingsmethodiek

waarbij de ‘verplichting aan de werknemer

benadering’ wordt gevolgd. Dit houdt in dat de

verplichting wordt gewaardeerd op basis van de beste

schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de

desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te

wikkelen.

Regeling voor overige personeelsbeloningen op
lange termijn
Overige langlopende personeelsbeloningen zijn die

welke deel uitmaken van het beloningspakket, zoals

beloningen wegens jubilea, tijdelijk verlof en

dergelijke, met een langlopend karakter. Hierbij is

sprake van opbouw van rechten. De opgenomen

verplichting is de beste schatting van de bedragen die

noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen

per balansdatum af te wikkelen.

Latente belastingvoorziening
Voor toekomstige belastingverplichtingen,

voortvloeiende uit verschillen tussen de waardering in

de jaarrekening en de fiscale waardering van activa en

passiva, wordt een voorziening gevormd.

Op deze voorziening worden in mindering gebracht de

in de toekomst te verrekenen belastingbedragen uit

hoofde van beschikbare voorwaartse

verliescompensatie, voor zover het waarschijnlijk is dat

de toekomstige fiscale winsten beschikbaar zullen zijn

voor verrekening.

De voorziening wordt gewaardeerd tegen nominale

waarde op basis van het geldende belastingtarief, met

uitzondering van strategisch aangehouden terreinen,

waarvoor een tarief van 20% wordt gehanteerd.

Reorganisatievoorziening
Deze voorziening heeft betrekking op kosten in

verband met de herstructurering van activiteiten en

wordt gevormd indien voor de groep een feitelijke of

juridische verplichting is ontstaan. Voor reorganisaties

waarvoor per balansdatum een plan is geformaliseerd,

maar waarvoor pas na balansdatum hetzij de
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gerechtvaardigde verwachting is gewekt richting

betrokkenen dat de reorganisatie zal worden

uitgevoerd, hetzij is gestart met de implementatie van

het herstructureringsplan, is eveneens een voorziening

opgenomen.

Overige voorzieningen
Tenzij anders vermeld worden de overige

voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde

van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn

om de betreffende verplichtingen af te wikkelen.

Langlopende schulden
Deze zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs.

10 Grondslagen voor
resultaatbepaling

Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit

levering van goederen en diensten aan derden

exclusief BTW en onder aftrek van kortingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van

goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen

alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan

dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten

voortvloeiend uit diensten aan derden worden

verantwoord op het moment dat de dienst verricht is.

Voor verkopen met het karakter van commissiehandel,

waarbij voor the Greenery een vast percentage als

opbrengst geldt, wordt de commissie als netto-omzet

verantwoord. Exploitatiesubsidies (GMO) worden ten

gunste van de winst- en verliesrekening gebracht in

het jaar waarin de gesubsidieerde uitgaven worden

verantwoord.

Kosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de

vermelde grondslagen van waardering en toegerekend

aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het

geldende tarief over het resultaat van het boekjaar,

waarbij rekening wordt gehouden met permanente

verschillen tussen de winstberekening volgens de

jaarrekening en de fiscale winstberekening. Actieve

latenties worden slechts gewaardeerd voor zover

realiseerbaarheid daarvan waarschijnlijk is.

Aandeel in resultaat niet geconsolideerde
deelnemingen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van

betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en

financiële beleid, wordt opgenomen het aan de

vennootschap toekomende aandeel in het resultaat

van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald

op basis van de bij de vennootschap geldende

grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

11 Grondslagen voor de opstelling van
het geconsolideerd
kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de

indirecte methode. Dit overzicht sluit op hoofdlijnen

aan bij de mutaties in de geconsolideerde balans

waarbij, in het geval van koop of verkoop van

(geconsolideerde) deelnemingen, de overgenomen

netto vermogenswaarde, verminderd met liquide

middelen en vermeerderd met de eventueel betaalde

goodwill, afzonderlijk wordt opgenomen onder de

kasstroom uit investeringsactiviteiten. Tevens zijn

koerswijzigingen uit de balansmutaties geëlimineerd,

omdat zij geen kasstroom veroorzaken. Mede door

bovengenoemde twee oorzaken zijn de mutaties in het

kasstroomoverzicht niet altijd direct herleidbaar tot de

mutaties van de betreffende balansposten.

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend

tegen een gemiddelde koers. Koersverschillen inzake

geldmiddelen worden afzonderlijk in het

kasstroomoverzicht getoond. Winstbelastingen en

interest worden opgenomen onder de kasstroom uit

operationele activiteiten. Ontvangen dividenden

worden opgenomen onder de kasstroom uit

investeringsactiviteiten.

12 Voorstel resultaatbestemming
Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld de

winst over 2016 ad EUR 8.996.000 ten gunste te

brengen van het eigen vermogen. Dit voorstel is nog

niet in de jaarrekening verwerkt.

13 Gebeurtenissen na balansdatum
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

heeft in haar brief van 13 februari 2017 medegedeeld

dat de aanmaning t.a.v. de GMO-erkenningscriteria,

die was ingegaan op 14 oktober 2016, met ingang van

7 februari 2017 is opgeheven omdat er voldoende

corrigerende maatregelen waren getroffen.
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Toelichting op de geconsolideerde balans

(bedragen in duizenden euro's)

14 Immateriële vaste activa

in duizenden euro's 2016 2015

Goodwill 7.034 8.625

Overige immateriële vaste activa 8.704 9.627

Boekwaarde 31 december 15.738 18.252
   

Goodwill

in duizenden euro's 2016 2015

Boekwaarde 1 januari 8.625 10.324
Afschrijvingen (1.658) (1.766)

Overige mutaties 67 67

Boekwaarde 31 december 7.034 8.625

Cumulatieve aanschafwaarde 34.722 34.722

Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen (27.688) (26.097)

Boekwaarde 31 december 7.034 8.625
   

Onder de overige mutaties wordt de vrijval van ontvangen EU-bijdragen verantwoord.

Overige immateriële vaste activa

in duizenden euro's 2016 2015

Boekwaarde 1 januari 9.627 13.302
Investering 1.131 689

Afschrijvingen (2.140) (1.792)

Bijzondere waardeverminderingen (416) (2.572)

Overige mutaties 502 -

Boekwaarde 31 december 8.704 9.627

Cumulatieve aanschafwaarde 19.757 17.675

Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen (11.053) (8.048)

Boekwaarde 31 december 8.704 9.627
   

Onder overige immateriële vaste activa worden met name rechten voor het kweken van peren en daaraan

gerelateerde licentierechten geactiveerd. In januari 2012 heeft de onderneming de aandelen overgenomen van

New Sensations B.V. en Goeie peer B.V. die het kwekersrecht bezit van de peer soort Rode Doyenne van Doorn,

alsmede het licentierecht op de peersoort Uta. Bij de overname is een voorwaardelijke (aan inkomsten

gerelateerde) earn out afgesproken, waarvoor onder de overige voorzieningen de voorwaardelijke schuld is

opgenomen. Verder heeft het onder investering verantwoorde bedrag betrekking op kosten voor de aanschaf,
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ontwikkelingen implementatie van SAP 6.0 bij de Importorganisatie en een nieuw administratiesysteem bij

Hoogsteder Groenten en Fruit BV.

De bijzondere waardevermindering in 2016 heeft, evenals in 2015, betrekking op de perenbedrijven. Deze is

gebaseerd op uitgangspunten ten aanzien van toekomstige boomverkopen en bruto en netto oogstcijfers.

Wanneer de toekomstige netto oogstcijfers 10% lager uitvallen dan ingeschat dan heeft dit een negatief effect

op de waardebepaling van de perenbedrijven van EUR 0,4 miljoen na belasting.

15 Materiële vaste activa

in duizenden euro's

Gebouwen en

Terreinen

Machines en

Installaties

Transport-

middelen

Overige

bedrijfs-

middelen

Materiële vaste

activa in

bewerking

Buiten gebruik

gestelde activa Totaal

Boekwaarde 1 januari
2016 126.151 13.527 3.782 1.966 1.435 163 147.024
Deconsolidatie (1.616) (3) - - - - (1.619)

Investeringen 9.447 3.610 2.925 79 3.099 - 19.160

Desinvesteringen (8.561) (1.628) (188) (230) - - (10.607)

Afschrijvingen (4.249) (4.211) (1.237) (624) - - (10.321)

Bijzondere

waardeverminderingen (880) - - - - - (880)

Overboekingen (5.649) 294 38 210 (906) 6.013 -

Overige mutaties 1.519 964 286 102 (502) - 2.369

Boekwaarde 31 december
2016 116.162 12.553 5.606 1.503 3.126 6.176 145.126
        

In 2016 heeft de onderneming een aantal transacties voor de verkoop van gronden en opstallen in Barendrecht

afgerond. De uitboeking van deze gronden en opstallen is verantwoord onder desinvesteringen. Een deel van de

oplevering van het Retail DC zal in 2017 plaatsvinden. Omdat de koopsom hiervoor reeds ontvangen is, is voor het

nog te leveren deel een hypotheek gegeven van EUR 6,0 miljoen.

Het onder bijzondere waardeverminderingen verantwoorde bedrag heeft betrekking op PTLA (EUR 0,9 miljoen).

Deze bijzondere waardevermindering van PTLA is gebaseerd op toekomstige oogstverwachtingen van de

mangoboomgaarden en een prijsniveau, gebaseerd op een koersverhouding van BRL 3,38/EUR. Indien

toekomstige oogstcijfers zouden leiden tot 10% minder volume dan ingeschat, heeft dit een negatief effect op de

waardebepaling van PTLA van EUR 0,7 miljoen. Daarnaast zal een prijsdaling door een verdere koersval met BRL

0,30/EUR een negatief effect hebben van circa EUR 1,5 miljoen.

De investeringen ad EUR 19,2 miljoen (2015: EUR 5,3 miljoen) zijn na aftrek van ontvangen EU-bijdragen van EUR

6,4 miljoen (2015: EUR 1,2 miljoen). Voor een bedrag van EUR 1,4 miljoen zijn de investeringen gedaan door

middel van een financial leaseverplichting. De financial leaseverplichting is onder de leningen verantwoord. De in

de leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst ten laste van het resultaat

gebracht.

In de boekwaarde per 31 december 2016 is EUR 11,4 miljoen begrepen uit hoofde van investeringen op

teeltbedrijven van leden van de Coöperatie, waarvan EUR 5,3 miljoen in 2016 is geïnvesteerd. De vrijval van de

ontvangen EU-bijdragen wordt verantwoord onder de overige mutaties.

Het afgelopen jaar hebben The Greenery en Greenery Vastgoed hun lidmaatschap van de Coöperatie Wervershoof

OG I UA per einde jaar opgezegd. Dit heeft geleid tot een deconsolidatie van EUR 1,6 miljoen negatief.
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De aanschafwaarden, cumulatieve herwaardering, cumulatieve afschrijvingen en boekwaarden per 31 december

2016 kunnen als volgt worden weergegeven:

in duizenden euro's

Gebouwen en

Terreinen

Machines en

Installaties

Transport-

middelen

Overige

bedrijfs-

middelen

Materiële vaste

activa in

bewerking

Buiten gebruik

gestelde activa Totaal

Aanschafwaarde 80.633 33.830 18.113 18.592 3.126 6.176 160.470

Cumulatieve

herwaardering 71.242 - - - - - 71.242

Cumulatieve afschrijving (35.713) (21.277) (12.507) (17.089) - - (86.586)

Boekwaarde 31 december
2016 116.162 12.553 5.606 1.503 3.126 6.176 145.126
        

De cumulatieve ongerealiseerde herwaardering per 31 december 2016 bedraagt EUR 71 miljoen (2015: EUR 74

miljoen) waarvoor een belastinglatentie is gevormd. Realisatie van herwaardering wordt via het eigen vermogen

verwerkt.

16 Financiële vaste activa

in duizenden euro's 2016 2015

Niet-geconsolideerde deelnemingen 42.532 37.544

Overige langlopende vorderingen 2.852 4.117

Vordering op aandeelhouder 7.501 7.501

Totaal 52.885 49.162
   

Niet-geconsolideerde deelnemingen

in duizenden euro's 2016 2015

Netto vermogenswaarde per 1 januari 37.544 31.423
Aandeel in resultaat 11.000 11.026

Ontvangen dividenden (6.011) (4.910)

Overige mutaties (1) 5

Netto vermogenswaarde 31 december 42.532 37.544
   

Overige langlopende vorderingen

in duizenden euro's 2016 2015

Boekwaarde 1 januari 4.117 1.899
Bijzondere waardeverminderingen (430) -

Verstrekte leningen 193 2.743

Vrijval voorziening 73 85

Aflossing leningen (478) (523)

Afboeking lening - (87)

Overboeking (623) -

Boekwaarde 31 december 2.852 4.117
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Gerelateerd aan de verkoop van onroerend goed in Bleiswijk in 2015 is aan Houweling Klappolder B.V. voor een

deel van de koopsom uitstel van betaling verleend en omgezet in een lening van EUR 2,5 miljoen met een

rentepercentage van 3,5% en een looptijd van 10 jaar en 2,5 maanden.

In 2013 is aan minderheidsdeelneming Inova Fruit B.V. een lening verstrekt met inachtneming van een

voorziening voor mogelijke oninbaarheid van EUR 1,0 miljoen. In 2016 heeft een aflossing op deze achtergestelde

lening plaatsgevonden voor een bedrag van EUR 37 duizend. Herijking van de voorziening heeft geleid tot een

vrijval van EUR 73 duizend.

De bijzondere waardevermindering van EUR 0,4 miljoen heeft betrekking op een vordering op een van de

perenentiteiten.

Vordering op aandeelhouder
De Coöperatie houdt alle aandelen in de vennootschap. De Coöperatie heeft certificaten van aandelen B

uitgegeven aan haar leden waarvan inmiddels alle certificaten zijn ingekocht in 2016.

Ter financiering van de inkoop van certificaten is door een tot de groep behorende vennootschap een lening

verstrekt met een saldo ad EUR 7,5 miljoen (2015: EUR 7,5 miljoen) met een winstafhankelijk rentepercentage van

8%. De lening is verstrekt voor onbepaalde tijd vanaf 1 januari 2009.

17 Voorraden

in duizenden euro's 2016 2015

Emballage 5.553 6.173

Handelsgoederen 6.887 5.722

Totaal 12.440 11.895
   

In de post voorraden is rekening gehouden met een voorziening voor incourantheid van EUR 1,3 miljoen (2015:

1,2 miljoen). Dit betreft hoofdzakelijk incourante emballage.

18 Vorderingen

in duizenden euro's 2016 2015

Handelsdebiteuren 55.533 66.595

Vordering op aandeelhouder 14.499 4.819

Overige vorderingen 3.010 4.592

Overlopende activa 11.699 7.072

Totaal 84.741 83.078
   

In de post handelsdebiteuren is rekening gehouden met een voorziening in verband met mogelijke oninbaarheid

van EUR 0,9 miljoen (2015: EUR 2,5 miljoen).

De stijging van de vordering op aandeelhouder betreft hoofdzakelijk de EU-bijdrage. Deze wordt veroorzaakt

enerzijds door timing in uitbetaling en anderzijds door een toename van de declaratie (EUR 4,0 miljoen). In

februari 2017 is EUR 5,1 miljoen ontvangen. De rentevergoeding op vorderingen op de aandeelhouder bedraagt

0%.

71Jaarverslag 2016 The Greenery B.V.



19 Groepsvermogen
Het verloop van het groepsvermogen is als volgt:

in duizenden euro's

Aandeel van de

rechtspersoon

Aandeel van

derden Groepsvermogen

Boekwaarde 1 januari 2016 86.960 (140) 86.820
Herwaardering onroerend goed bij verkoop (1.715) - (1.715)

Mutatie pensioenvoorziening UK (222) - (222)

Resultaat boekjaar 8.996 15 9.011

Koersverschillen 1.971 (4) 1.967

Overige Mutaties (813) - (813)

Totaalresultaat over 2016 8.217 11 8.228

Boekwaarde 31 december 2016 95.177 (129) 95.048
    

Het aandeel van derden betreft de geconsolideerde groepsmaatschappij Dalice Qingdao Trading Company Ltd.

waarvan 30% van de aandelen worden gehouden door een niet tot de groep behorende vennootschap.

Voor een specificatie van het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de balans in noot 39 Eigen

vermogen.

20 Productfondsen

in duizenden euro's 2016 2015

Boekwaarde 1 januari 5.797 5.967
Onttrekkingen (1.622) (1.686)

Toevoegingen 1.332 1.486

Rentevergoeding 29 30

Boekwaarde 31 december 5.536 5.797
   

De productfondsen zijn kortlopend van aard en hebben een achtergesteld karakter.

De rentevergoeding is gebaseerd op het éénmaands EURIBOR-tarief met een opslag van 0,5%.

21 Voorzieningen
De voorzieningen bestaan uit:

in duizenden euro's 2016 2015

Pensioenen 10.938 8.928

Latente belastingen 15.903 17.527

Overige voorzieningen 6.035 14.180

Boekwaarde 31 december 32.876 40.635
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De verdeling van de voorzieningen in kortlopend (minder dan 1 jaar), langlopend (langer dan 1 jaar) en langer dan

5 jaar kan als volgt worden weergegeven:

in duizenden euro's < 1 jaar 1 jaar > < 5 jaar > 5 jaar

Totaal

2016

Pensioenen 269 659 10.010 10.938

Latente belasting voorzieningen 629 1.108 14.166 15.903

Overige voorzieningen 5.246 593 196 6.035

Totaal verplichtingen 6.144 2.360 24.372 32.876
     

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

in duizenden euro's Pensioenen

Latente belasting

voorzieningen

Overige

voorzieningen Totaal

Boekwaarde 1 januari 2016 8.928 17.527 14.180 40.635
Ontrekkingen (19) - (5.877) (5.896)

Toevoegingen ten laste van het resultaat 2.661 - 1.635 4.296

Vrijval ten gunste van het resultaat (504) - (3.235) (3.739)

Overige mutaties (128) (1.624) (668) (2.420)

Boekwaarde 31 december 2016 10.938 15.903 6.035 32.876
     

Pensioenvoorziening
De groep draagt bij aan een aantal toegezegde pensioenregelingen in Nederland en Engeland. Het toegezegde

pensioen is grotendeels gebaseerd op middelloon en deels op eindloon.

Nederlandse pensioenvoorziening
De Nederlandse pensioenregelingen en de buitenlandse pensioenregelingen (voor zover die vergelijkbaar zijn met

de wijze waarop het Nederlandse pensioenstelsel is ingericht en functioneert) worden verwerkt volgens de

‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. In de overige landen is overwegend sprake van toegezegde

bijdrageregelingen.

Buitenlandse pensioenvoorziening
Voor het UK pensioenfonds zijn de berekeningen gebaseerd op actuariële assumpties waarbij de toekomstige

verplichtingen contant zijn gemaakt tegen een discount rate van 2,7%, rekening houdend met een inflatie van

3,5%. Daarnaast is gebruik gemaakt van een verwachte rate of return on assets van 2,7%, de sterftetabel S2NXA

CMI tabel 2015 en een verwachte toekomstige stijging van de deferred pensions van 3,5%.

Op basis van de contante waarde van de assets in het UK pensioenfonds versus de contante waarde van de

verplichting is er op dit moment een netto tekort in het pensioenfonds van EUR 5,7 miljoen, waarvoor een

voorziening is opgenomen op de balans. Deze voorziening heeft betrekking op een verplichting van Greenery UK

Ltd. De stijging van de passiva is veroorzaakt door veranderingen in de gebruikte aannames, namelijk een daling

van de discount rate met 1,1% en verhoging van de inflation rate met 0,2%. Op basis van een herstelplan wordt er

maandelijks een storting gedaan naar het pensioenfonds, met als doel de positie van het fonds te versterken.

Voor 2017 zijn de verwachte pensioenkosten EUR 0,3 miljoen en bestaan louter uit dotaties.

Voorziening latente belastingen
De voorziening latente belastingen heeft met name betrekking op de herwaardering van materiële vaste activa

alsmede de voorziening uit hoofde van pensioenen. De afname in de latente belastingpositie is met name

gerelateerd aan de verkoop van grond en opstallen.
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Overige voorzieningen
De overige voorzieningen bestaan uit:

in duizenden euro's 2016 2015

Reorganisatievoorziening 405 4.266

Voorziening voor juridische claims 302 3.727

Voorziening voor voorwaardelijke earn out verplichting 971 1.386

Overige voorzieningen 4.357 4.801

Boekwaarde 31 december 6.035 14.180
   

De overige voorzieningen bestaan voornamelijk uit een voorziening voor claims ten aanzien van EU-bijdragen

EUR 3,2 miljoen en voor een verlieslatend huurcontract voor een gebouw EUR 0,8 miljoen.

22 Langlopende schulden

in duizenden euro's 2016 2015

Verplichte ledenleningen 39.829 44.354

Financial lease 2.032 976

Overige leningen 9.791 6.189

Totaal 51.652 51.519
   

(Verplichte) ledenleningen
De verplichte ledenlening wordt opgebouwd op basis van de liquiditeitsheffing. Deze liquiditeitsheffing wordt

berekend naar rato van de waarde van de aanvoer. Het geheven bedrag wordt per ultimo van het jaar van heffing

omgezet in een verplichte ledenlening met een looptijd van 8 jaar en 1 dag, met ingangsdatum 31 december en

vervaldatum 1 januari. Het saldo van de langlopende ledenlening bedraagt EUR 39,8 miljoen (2015: EUR 44,4

miljoen). Over deze ledenleningen wordt rente vergoed welke wordt bijgeschreven op de hoofdsom indien uiterlijk

op 31 maart geen verzoek tot uitbetaling van de rente is ontvangen. Het rentepercentage over de verplichte

leningen wordt jaarlijks vastgesteld. In 2016 varieerde dit percentage voor de verschillende leningen tussen de

2,10% en 4,70%.

Daarnaast zijn er per 31 december 2016 vrijwillige ledenleningen van totaal EUR 7,7 miljoen (2015: EUR 7,1

miljoen) waarover een rentepercentage tussen de 2,10% en 3,50% wordt vergoed. De vrijwillige ledenleningen,

welke jaarlijks opeisbaar zijn tussen 1 januari en 31 maart, zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.

Op 1 januari 2017 vervallen verplichte ledenleningen voor een bedrag van totaal EUR 8,7 miljoen. Over 2016 is

over deze leningen rente vergoed met een percentage tussen de 4,25% en 5,65%. De verplichte ledenleningen

met een looptijd korter dan 1 jaar zijn inclusief de rente opgenomen onder de kortlopende schulden. Het restant

van de ledenleningen welke na 5 jaar opeisbaar is bedraagt EUR 11,9 miljoen (2015: 18,2 miljoen). De gedurende

het jaar opgelopen en verschuldigde rente over zowel de verplichte als de vrijwillige ledenleningen wordt

verantwoord als achtergesteld vermogen per 31 december van het boekjaar. De ledenleningen zijn achtergesteld

ten opzichte van de bankleningen.

Financial leases
In 2016 zijn financial lease verplichtingen aangegaan voor transportmiddelen, welke onder de materiële vaste

activa zijn verantwoord. De leasecontracten hebben een looptijd van 5 jaar, en het rentepercentage inbegrepen in

de lease varieert tussen 2,79% en 3,75%.
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Overige leningen
Deze leningen zijn hoofdzakelijk verstrekt door leden van de Coöperatie ter financiering van investeringen welke

de vennootschap voor hen heeft gedaan. De rente op deze leningen was in 2016 0,06% (2015: 0,323%),

afhankelijk van ingangsdatum en looptijd. De schuld opeisbaar na 5 jaar is EUR 1,7 miljoen (2015: EUR 0,6

miljoen).

Informatie over financiële instrumenten
Per 31 december 2016 heeft de vennootschap rentederivaten uitstaan met een hoofdsom van totaal EUR 15

miljoen. Van deze rentederivaten vervalt EUR 15 miljoen per 1 januari 2017. De market-to-market value is per

31 december 2016 EUR 27 duizend negatief.

Daarnaast zijn er valuta-termijncontracten afgesloten welke worden gebruikt om valuta-risico’s voortvloeiend uit

debiteurenposities in vreemde valuta in te dekken.

De totale contractwaarde van de per 31 december 2016 openstaande valuta-termijn- en optiecontracten

bedraagt circa EUR 7,1 miljoen (2015: EUR 4,8 miljoen), welke binnen één jaar vervallen.

De benaderde reële waarde van de valuta-termijncontracten is per balansdatum circa EUR 193 duizend lager dan

de boekwaarde. Alle contracten hebben een vervaltermijn korter dan 1 jaar.

23 Kortlopende schulden

in duizenden euro's 2016 2015

Kredietinstellingen - 485

Financial lease 312 119

Handelscrediteuren 62.949 60.842

Crediteurentelers 11.178 9.517

Verplichte ledenleningen 8.670 9.240

Vrijwillige ledenleningen 7.690 7.095

Overige leningen < 1 jaar 6.013 -

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.566 2.795

Pensioenpremies 1.691 2.796

Overige schulden 28.851 26.204

Overlopende passiva 12.677 18.729

Totaal 141.597 137.822
   

Zakelijke zekerheidsstellingen
Medio december heeft de onderneming een nieuwe financieringsovereenkomst gesloten met Deutsche Bank,

Rabobank en DLL. Het financieringsarrangement bestaat uit een debiteurenbevoorschottingsfaciliteit van EUR 40

miljoen, een kredietlijn van EUR 20 miljoen en een garantiefaciliteit van EUR 10 miljoen. De gecommitteerde

kredietovereenkomst heeft een looptijd van 3 jaar met twee keer de mogelijkheid om een jaar verlenging te

vragen. Naast een beschikbaarheidsprovisie bestaat de vergoeding uit een opslag op EURIBOR bij gebruik.

Daarnaast zal de onderneming gebruik gaan maken van de cash management systemen van Deutsche Bank en

Rabobank. De nieuwe overeenkomst zal in het eerste kwartaal van 2017 worden ingevoerd, tegelijkertijd zal het

cash management systeem van ABN AMRO en ING (ComFin) geleidelijk worden afgebouwd.

Omdat per balansdatum de nieuwe financieringsovereenkomst nog niet van kracht was, hebben de onder

kredietinstellingen verantwoorde bedragen betrekking op de bevoorschottingsfaciliteiten voor debiteuren van

maximaal EUR 75 miljoen. Deze arrangementen kennen een variabele intrestvergoeding gebaseerd op EURIBOR

1-maands met een opslag van 3,0% bij ING (ComFin).
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Tegelijk met de implementatie van de nieuwe financieringsovereenkomst begin 2017 zijn de zekerheden, die ten

behoeve van ABN AMRO en ING (ComFin) afgegeven waren, geroyeerd. Ten behoeve van de nieuwe

financieringsovereenkomst is al het vastgoed in Bleiswijk begin 2017 als hypothecaire zekerheid verstrekt. Verder

zijn de bankrekeningen, debiteuren en de debiteurenverzekering in onderpand gegeven. Maar ultimo 2016 waren

alle activa nog verpand als zekerheid voor de schulden aan ABN AMRO en ING (ComFin).

24 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

in duizenden euro's 2016 2015

Garanties en borgstellingen 4.602 4.726

Investeringsverplichtingen 716 33

Lease- en huurverplichtingen 77.641 21.326

Overige verplichtingen 5.302 5.502

Totaal 88.261 31.587
   

De verdeling van de niet uit de balans blijkende verplichtingen in kortlopend (minder dan 1 jaar), langlopend

(langer dan 1 jaar) en langer dan 5 jaar kan als volgt worden weergegeven:

in duizenden euro's < 1 jaar 1 jaar > < 5 jaar > 5 jaar

Totaal

2016

Garanties en borgstelling - - 4.602 4.602

Investeringsverplichting 716 - - 716

Lease- en huurverplichtingen 7.412 27.306 42.923 77.641

Overige 5.222 80 - 5.302

Totaal verplichtingen 13.350 27.386 47.525 88.261
     

De garanties en borgstellingen bestaan met name uit garanties ten behoeve van EU-bijdragen.

Het in investeringsverplichtingen begrepen bedrag heeft betrekking op ICT-gerelateerde investeringen EUR 0,6

miljoen en roerende goederen EUR 0,2 miljoen.

Het bedrag aan lease- en huurverplichtingen is als volgt te splitsen:

• Te betalen in 2017: EUR 7,4 miljoen

• Te betalen totaal in 2018 en verder: EUR 70,2 miljoen

Het bedrag aan lease- en huurverplichtingen heeft voor EUR 70,4 miljoen betrekking op huur van onroerend goed

(2015: EUR 15,3 miljoen) en voor 7,2 miljoen betrekking op rollend materieel (2015: EUR 6,0 miljoen). De toename

van de huurveplichtingen hangt samen met terughuur van in 2015 verkocht onroerend goed en omdat vanaf

2016 de totale contractuele verplichting wordt weergegeven in plaats van de verplichting voor de komende vijf

jaar.

Het bedrag aan overige verplichtingen heeft vooral betrekking op ICT-gerelateerde contractuele verplichtingen.
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25 Transacties met verbonden partijen
In 2016 hebben transacties plaatsgevonden met de niet-geconsolideerde deelnemingen Europool System B.V. en

Inova Fruit B.V. Deze transacties hebben plaatsgevonden tegen marktconforme condities.

In 2013 is aan niet-geconsolideerde deelneming Inova Fruit B.V. een achtergestelde financiering verstrekt, welke

een marktconform rentepercentage kent. In 2016 is een bedrag van EUR 37 duizend afgelost.

De de leden van de Raad van Commissarissen van de onderneming worden conform RJ 330 gezien als verbonden

partijen. Voor informatie over de bezoldiging van deze bestuurders wordt verwezen naar toelichting 45 van de

enkelvoudige jaarrekening.

77Jaarverslag 2016 The Greenery B.V.



Toelichting op de geconsolideerde
winst- en verliesrekening

26 Netto-omzet

Geografische spreiding

in duizenden euro's 2016 2015

Geografische spreiding
Nederland 654.206 674.649

Duitsland 140.648 162.961

Verenigd Koninkrijk 49.498 94.407

Overig Europa 158.332 117.253

Rest van de wereld 26.993 57.716

Totaal 1.029.677 1.106.986
   

Segmentatie naar categorieën

in duizenden euro's 2016 2015

Segmentatie naar categorieën
Groente en fruit 955.018 1.030.505

Dienstverlening en overige opbrengsten 74.659 76.481

Totaal 1.029.677 1.106.986
   

Dienstverlening en overige opbrengsten
Hieronder zijn onder meer opgenomen de opbrengsten uit hoofde van logistieke dienstverlening, transport,

huuropbrengsten, alsmede overige bedrijfsopbrengsten waaronder een bedrag van EUR 3,1 miljoen (2015: EUR

3,5 miljoen) uit hoofde van EU-bijdragen en een resultaat uit de verkoop van vastgoed van EUR 0,1 miljoen.

27 Afschrijvingen

in duizenden euro's 2016 2015

Immateriële vaste activa (3.798) (3.558)

Materiële vaste activa (10.321) (11.704)

Totaal (14.119) (15.262)
   

Afschrijvingen immateriële vaste activa

in duizenden euro's 2016 2015

Goodwill (1.658) (1.766)

Overige immateriële vaste activa (2.140) (1.792)

Totaal (3.798) (3.558)
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Afschrijvingen materiële vaste activa

in duizenden euro's 2016 2015

Gebouwen en terreinen (4.249) (5.594)

Machines en installaties (4.211) (4.040)

Transportmiddelen (1.237) (1.305)

Overige bedrijfsmiddelen (624) (765)

Totaal (10.321) (11.704)
   

28 Bijzondere waardeverminderingen vaste activa

In 2016 hebben bijzondere waardeverminderingen betrekking op:

in duizenden euro's

Immateriële

vaste activa

Materiële vaste

activa Totaal

Kwekers- en licentierechten peren (416) - (416)

PTLA - (880) (880)

Totaal (416) (880) (1.296)
    

In 2015 hebben bijzondere waardeverminderingen betrekking op:

in duizenden euro's

Immateriële

vaste activa

Materiële vaste

activa Totaal

Kwekers- en licentierechten peren (2.572) - (2.572)

North Bank Growers - (2.310) (2.310)

Totaal (2.572) (2.310) (4.882)
    

29 Overige bedrijfskosten

Honoraria voor werkzaamheden van de externe accountant
Ten laste van het resultaat van het boekjaar gebrachte honoraria voor werkzaamheden van de externe

accountant en de accountantsorganisatie is onder de overige bedrijfskosten een bedrag van EUR 0,7 miljoen

(2015: EUR 0,8 miljoen) opgenomen. Dit bedrag is als volgt onder te verdelen.

in duizenden euro's Totaal 2016 Totaal 2015

Controle jaarrekening Deloitte Accountants B.V. 372 442

Controle jaarrekening Deloitte Accountants B.V. nagekomen kosten 2015 57 -

Controle jaarrekening andere Deloitte netwerken 62 126

Subtotaal controle jaarrekening 491 568

Andere controle opdrachten Deloitte Accountants B.V. 204 196

Andere niet-controle opdrachten Deloitte Accountants B.V. 17 46

Totaal 712 810
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30 Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen hoofdzakelijk rentebaten en -lasten. Het saldo van betaalde rente aan en

ontvangen rente van verbonden partijen is EUR 25 duizend. (2015: EUR 32 duizend).

in duizenden euro's 2016 2015

Financiële baten 144 596

Financiële lasten (4.150) (8.530)

Totaal (4.006) (7.934)
   

31 Belastingen
De verschuldigde belasting is als volgt te berekenen:

in duizenden euro's Brutoresultaat

Vennootschapsbelasting

in € in %

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen (1.439) (359) 25,0%

Permanente verschillen 1.248 312 25,0%

(191) (47)

Niet-geactiveerde verliezen van buitenlandse

groepsmaatschappijen 570

Correcties op aangiftes voorgaande jaren 19

Diversen 8

Belastingen volgens de winst- en verliesrekening 550
    

De permanente verschillen betreffen met name niet aftrekbare afschrijvingen op goodwill.

De vennootschap en het merendeel van haar Nederlandse 100%-dochters vormen een fiscale eenheid.

32 Personeelsgegevens

aantal FTE in dienst, ultimo jaar 2016 2015

Directie/MT/kantoor 322 359

Logistieke diensten 644 832

Transport en overige 146 136

Totaal 1.113 1.327
   

Het gemiddeld aantal werknemers (FTE) in vaste dienst gedurende 2016 was 1.165 (2015: 1.367).

Het gemiddeld aantal ingehuurde uitzendkrachten (FTE) was 623 (2015: 602).
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Enkelvoudige jaarrekening

Enkelvoudige balans per 31 december
(vóór resultaatbestemming)

in duizenden euro's Toelichting 2016 2015

Activa

Vaste activa
Immateriële vaste activa 34 8.321 9.199

Materiële vaste activa 35 22.575 9.418

Financiële vaste activa 36 147.515 200.807

178.411 219.424

Vlottende activa
Voorraden 37 11.050 8.030

Vorderingen en overlopende activa 38 104.068 94.847

Liquide middelen 8.035 10.000

123.153 112.877

Totaal activa 301.564 332.301

Passiva

Eigen vermogen 39

Aandelenkapitaal 61.262 61.262

Agioreserve 834 834

Herwaarderingsreserve 54.752 56.716

Overige wettelijke reserves 39.241 32.967

Algemene reserve (69.908) (68.930)

Resultaat boekjaar 8.996 4.111

95.177 86.960
Voorzieningen en verplichtingen
Productfondsen 5.536 5.797

Voorzieningen 40 26.108 34.452

Langlopende schulden 41 49.037 50.481

Kortlopende schulden en overlopende passiva 42 125.706 154.611

206.387 245.341

Totaal passiva 301.564 332.301
    

Enkelvoudige winst- en verliesrekening

in duizenden euro's 2016 2015

Resultaat uit deelnemingen na belastingen 24.169 19.750

Overige resultaten na belastingen (15.173) (15.639)

Enkelvoudig resultaat 8.996 4.111
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Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

33 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor de jaarrekening zijn dezelfde als voor de

geconsolideerde jaarrekening. Voor een uiteenzetting van deze grondslagen wordt verwezen naar de toelichting

behorende bij de geconsolideerde jaarrekening.

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 grondslagen van de vennootschap.

Het resultaat deelneming komt overeen met het aandeel in het resultaat over het boekjaar van de desbetreffende

vennootschap vanaf het moment van opnemen in de groep.

De winst- en verliesrekening is opgesteld met inachtneming van artikel 2:402 BW.

34 Immateriële vaste activa

Goodwill

in duizenden euro's 2016 2015

Boekwaarde 1 januari 3.557 3.933
Verkoop minderheidsdeelneming

Aanpassing geactiveerde goodwill 66 67

Afschrijvingen en overige waardeverminderingen (443) (443)

Boekwaarde 31 december 3.180 3.557

Cumulatieve aanschafwaarde 8.200 8.200

Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen (5.020) (4.643)

Boekwaarde 31 december 3.180 3.557
   

Overige immateriële vaste activa

in duizenden euro's 2016 2015

Boekwaarde 1 januari 5.643 4.364
Investering 730 296

Afschrijvingen (1.734) (1.384)

Overige mutatie 502 -

Boekwaarde 31 december 5.141 3.276

Cumulatieve aanschafwaarde 10.813 9.581

Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen (5.672) (3.939)

Boekwaarde 31 december 5.141 5.642
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35 Materiële vaste activa

in duizenden euro's

Gebouwen en

Terreinen

Machines en

Installaties

Transport-

middelen

Overige bedrijfs-

middelen

Materiële vaste

activa in

bewerking Totaal

Boekwaarde 1 januari 2016 711 6.679 329 969 730 9.418
Investeringen 9.347 3.299 120 54 2.750 15.570

Desinvesteringen (7) (254) - 5 - (256)

Overboekingen - 294 - - (294) -

Afschrijvingen (315) (2.504) (321) (390) - (3.530)

Overige mutaties 596 901 277 101 (502) 1.373

Boekwaarde 31 december 2016 10.332 8.415 405 739 2.684 22.575
       

De aanschafwaarden, cumulatieve afschrijvingen en de boekwaarde per 31 december 2016 kunnen als volgt

worden weergegeven:

in duizenden euro's

Gebouwen en

Terreinen

Machines en

Installaties

Transport-

middelen

Overige bedrijfs-

middelen

Materiële vaste

activa in

bewerking Totaal

Aanschafwaarde (7.101) 17.048 500 10.760 2.684 23.891

Cumulatieve afschrijving 17.433 (8.633) (95) (10.021) - (1.316)

Boekwaarde 31 december 2016 10.332 8.415 405 739 2.684 22.575
       

36 Financiële vaste activa

in duizenden euro's

Deelneming in

groeps-

maatschappijen

Vorderingen op

groeps-

maatschappijen

Minderheids-

deelnemingen

Overige

vorderingen Totaal

Boekwaarde 1 januari 2016 63.433 99.596 37.598 180 200.807
Nieuwe leningen - - 73 - 73

Aflossing - (55.032) (37) (122) (55.191)

Resultaat deelnemingen 13.169 - 11.000 - 24.169

Dividenden (15.207) - (6.011) - (21.218)

Overige mutaties (1.125) - - - (1.125)

Boekwaarde 31 december 2016 60.270 44.564 42.623 58 147.515
      

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Het onder overige mutaties vermelde bedrag betreft hoofdzakelijk de reserve omrekeningsverschillen

deelnemingen inzake PTLA.

Vorderingen op groepsmaatschappijen
Het onder aflossing verantwoorde bedrag heeft hoofdzakelijk betrekking op de verkoop van onroerend goed door

Greenery Vastgoed B.V.

Minderheidsdeelnemingen
Gedurende 2016 is EUR 6,0 miljoen dividend ontvangen van EPS via de Houdstermaatschappij

Verpakkingsbedrijven B.V.
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37 Voorraden

in duizenden euro's 2016 2015

Emballage 5.307 5.299

Handelsgoederen 5.743 2.731

Totaal 11.050 8.030
   

In de post voorraden is rekening gehouden met een voorziening voor incourantheid van EUR 1,3 miljoen (2015:

1,2 miljoen). Dit betreft hoofdzakelijk incourante emballage.

38 Vorderingen

in duizenden euro's 2016 2015

Handelsdebiteuren 42.610 36.472

Vorderingen op groepsmaatschappijen 40.780 50.026

Vordering op aandeelhouder 14.499 4.820

Overige vorderingen en overlopende activa 6.179 3.529

Totaal 104.068 94.847
   

In de post handelsdebiteuren is rekening gehouden met een voorziening in verband met mogelijke oninbaarheid

van EUR 0,2 miljoen (2015: EUR 0,3 miljoen).

De rentevergoeding op vorderingen op groepsmaatschappijen is gebaseerd op het éénmaands EURIBOR-tarief

met een opslag. De rentevergoeding op vorderingen op de aandeelhouder bedraagt 0%.

39 Eigen vermogen

in duizenden euro's

Aandelenka

pitaal

Agioreser

ve

Herwaarderings-

reserve

Overige

wettelijke

reserves

Algemene

reserve Resultaat Totaal

Boekwaarde 1 januari 2016 61.262 834 56.716 32.967 (68.930) 4.111 86.960
Herwaardering onroerend goed bij

verkoop - - (1.715) - - - (1.715)

Mutatie pensioenvoorziening UK - - - - (222) - (222)

Gerealiseerde herwaardering i.v.m.

desinvesteringen en afschrijvingen - - (249) - 249 - -

Mutatie wettelijke reserve

deelnemingen - - - (6.011) 6.011 - -

Resultaatbestemming vorig

boekjaar - - - 11.000 (11.000) - -

Dotatie reserve deelnemingen - - - - 4.111 (4.111) -

Resultaat boekjaar - - - - - 8.996 8.996

Overige mutaties - - - (686) (127) - (813)

Koersverschillen - - - 1.971 - - 1.971

Boekwaarde 31 december 2016 61.262 834 54.752 39.241 (69.908) 8.996 95.177
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De herwaarderingsreserve houdt verband met waardewijzigingen van de materiële vaste activa van Greenery

Vastgoed B.V., welke gewaardeerd werden op actuele waarde. Realisatie van herwaarderingsreserve wordt via het

eigen vermogen verwerkt.

De overige mutaties hebben betrekking op eenmalige aanpassingen in verband met de overgang naar een nieuwe

consolidatietool.

Gestort en opgevraagd kapitaal
Het aandelenkapitaal bestaat uit 281.000 aandelen A en 259.000 cumulatief preferente aandelen B, en hebben

beide een nominale waarde van EUR 113,45.

Agioreserve
De agioreserve is in 1996 ontstaan bij de inbreng in natura tegen uitgifte van aandelen A.

Overige wettelijke reserves
Onder de overige wettelijke reserves is naast de reserve deelnemingen tevens de reserve koersverschillen

opgenomen. Het verloop van deze reserves is als volgt:

in duizenden euro's

Reserve

deelnemingen

Reserve

koersverschillen

Overige wettelijke

reserves

Boekwaarde 1 januari 37.545 (4.578) 32.967
Mutatie wettelijke reserve deelnemingen (6.011) - (6.011)

Dotatie reserve deelnemingen 11.000 - 11.000

Overige mutatie (6) (680) (686)

Koersverschillen - 1.971 1.971

Boekwaarde 31 december 42.528 (3.287) 39.241
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40 Voorzieningen
De voorzieningen bestaan uit:

in duizenden euro's 2016 2015

Pensioenen 5.054 5.019

Latente belastingen 17.047 18.279

Overige voorzieningen 4.007 11.154

Boekwaarde 31 december 26.108 34.452
   

Het verloop van de pensioenen, latente belastingen en overige voorzieningen is als volgt:

in duizenden euro's Pensioenen

Latente belasting

voorzieningen

Overige

voorzieningen Totaal

Boekwaarde 1 januari 2016 5.019 18.279 11.154 34.452
Ontrekkingen (19) - (4.170) (4.189)

Toevoegingen ten laste van het resultaat 557 - 467 1.024

Vrijval ten gunste van het resultaat (504) - (2.820) (3.324)

Overige mutaties 1 (1.232) (624) (1.855)

Boekwaarde 31 december 2016 5.054 17.047 4.007 26.108
     

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

41 Langlopende schulden
Ter financiering van de inkoop van certificaten is door een tot de groep van The Greenery B.V. behorende

vennootschap een lening verstrekt ad EUR 7,5 miljoen (2015: EUR 7,5 miljoen), met een rentepercentage van 8%.

De lening is verstrekt voor onbepaalde tijd vanaf 1 januari 2009.

42 Kortlopende schulden

in duizenden euro's 2016 2015

Kortlopende schuld aan groepsmaatschappij 6.750 -

Handelscrediteuren 50.913 29.046

Crediteurentelers 11.178 9.517

Groepsmaatschappijen 14.644 72.028

Verplichte ledenleningen 8.670 9.240

Vrijwillige ledenleningen 7.690 7.095

Belastingen en premies sociale verzekeringen (4.477) 1.285

Pensioenpremies 1.629 2.722

Overige schulden 24.594 18.038

Overlopende passiva 4.115 5.640

Totaal 125.706 154.611
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43 Niet uit balans blijkende verplichtingen
Ten behoeve van het merendeel van de in de consolidatie betrokken Nederlandse groepsmaatschappijen zijn door

de rechtspersoon aansprakelijkheidsstellingen afgegeven zoals bedoeld in artikel 2:403 BW. Uit dien hoofde is de

rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de rechtshandelingen van die groepsmaatschappijen

voortvloeiende schulden.

The Greenery B.V. heeft voor onderstaande deelnemingen een 403-verklaring afgegeven.

Deelnemingen

Disselkoen Airfreight B.V.

Greenery Holding B.V.

Greenery OG Barendrecht I B.V.

Greenery Specials Groep B.V.

Greenery Vastgoed B.V.

Hagé International B.V.

Hollander Barendrecht B.V.

Hoogsteder Groenten en Fruit B.V.

Internationaal Transportbedrijf Dijco B.V.

J.H. Wagenaar B.V.

Jover Beheer B.V.

 

44 Fiscale eenheid
De rechtspersoon vormt een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting met het

overgrote deel van de Nederlandse dochters en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld

van de fiscale eenheid als geheel. Aan de andere vennootschappen die deel uitmaken van de fiscale eenheid

wordt vennootschapsbelasting doorberekend als waren zij zelfstandig belastingplichtig.

45 Beloningen bestuurders
De totale last voor de vennootschap samenhangend met de bezoldiging, inclusief pensioenen, van de (ex-)

bestuurders bedroeg over 2016: EUR 0,8 miljoen (2015: EUR 2,0 miljoen) en van de Raad van Commissarissen over

2016: EUR 0,2 miljoen (2015: EUR 0,2 miljoen).

Barendrecht, 15 maart 2017

Hoofddirectie Raad van Commissarissen
S.A. Martina (CEO) B.J. Feijtel (voorzitter)

P.R. Limvers (CFO) G.W. Pronk (vice-voorzitter)

E.D. Drok

A.W.G.M. Hop

T.W. van Noord

A.E. Ter Laak (benoemingsdatum 28 juli 2016)

N. Peeters (benoemingsdatum 10 februari 2017)
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Overzicht deelnemingen

Op 31 december 2016 behoorden onderstaande, meest significante ondernemingen tot de deelnemingen. Een

volledige lijst van deelnemingen is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Geconsolideerde Deelnemingen Statutaire Zetel Aandeel in kapitaal (%)

Hollander Barendrecht B.V. Barendrecht 100

Disselkoen Airfreight B.V. De Lier 100

Hagé International B.V. Barendrecht 100

Hoogsteder Groenten en Fruit B.V. Utrecht 100

Greenery UK Ltd. Huntingdon (UK) 100

Greenery España S.A. Carlet Valencia € 100

Internationaal Transportbedrijf Dijco B.V. Delft 100

J.H. Wagenaar B.V. Zwaagdijk 100

Greenery Italia Srl. Verona (I) 100

Greenery Vastgoed B.V. Den Haag 100

Greenery Produce B.V. Barendrecht 100

Greenery Poland Sp. Z.o.o. Warschau (PL) 100

PTLA Holding Participacões LTDA Beberibe (BR) 100

Niet geconsolideerde deelnemingen
Houdstermaatschappij Verpakkingen B.V. Zoetermeer 78,571

Inova Fruit B.V. Geldermalsen 49,50

Nevenvestigingen Locatie Land
The Greenery B.V. Breda Nederland

Bleiswijk Nederland

   

1 Op grond van statutaire bepalingen bestaat geen overheersende zeggenschap.
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Overige gegevens

Statutaire winstbestemmingsregeling
Omtrent de winstbestemming is in artikel 38 van de statuten het volgende bepaald:

Artikel 38 Winst
1. Voor elk van de soorten Aandelen wordt ten behoeve van de houders van die Aandelen een dividendreserve

aangehouden, welke dezelfde letter draagt als de betrokken Aandelen.

2. Uit de winst die in het laatst verstreken boekjaar is behaald, wordt allereerst, zo mogelijk, aan de

dividendreserve, aangehouden ten behoeve van de houders van de cumulatief preferente Aandelen B,

toegevoegd na te noemen percentage over het nominaal op de cumulatief preferente Aandelen B gestorte

bedrag. Indien de winst in enig jaar de in de vorige zin bedoelde toevoeging niet (volledig) toelaat, wordt aan

de dividendreserve, aangehouden ten behoeve van de houders van de cumulatief preferente Aandelen B, het

tekort ten laste van de winst van de volgende jaren toegevoegd.

3. Uit de na toepassing van artikel 38.2 overblijvende winst wordt - indien en voor zover deze overblijvende

winst zulks toelaat - aan elk van de dividendreserves toegevoegd een bedrag gelijk aan na te melden

percentage van de betrokken dividendreserve per het einde van het boekjaar. Indien een dividendreserve niet

het gehele boekjaar hetzelfde bedrag heeft aangewezen, zal de winsttoevoeging worden berekend over het

jaargemiddelde van die reserve. Ter bepaling van het bedrag van de winsttoevoeging wordt aan de

dividendreserve toegevoegd het bedrag waarmede ingevolge het artikel 38.8, tweede zin, de dividendreserve

moet worden aangevuld. Het hiervoor in artikel 38.2 en dit lid bedoelde percentage is gelijk aan het

rentepercentage van een staatslening met een door de Algemene Vergadering te bepalen looptijd zoals dat

per het einde van het desbetreffende boekjaar gold, verhoogd met één.

4. De na de winsttoevoeging ingevolge artikel 38.3 overgebleven winst staat ter beschikking van de vergadering

van houders van gewone Aandelen A. De vergadering van houders van gewone Aandelen A kan de

overblijvende winst geheel of gedeeltelijk toevoegen aan de Uitkeerbare Reserves.

5. De winst die niet overeenkomstig artikel 38.4 door de vergadering van houders van gewone Aandelen A

wordt gereserveerd, wordt toegevoegd aan de dividendreserve, aangehouden ten behoeve van de houders

van de gewone Aandelen A.

6. De Algemene Vergadering kan slechts op voorstel van de vergadering van houders van Aandelen van een

bepaalde soort besluiten een dividendreserve ten behoeve van de Aandeelhouders van de betrokken soort

geheel of gedeeltelijk op te heffen, behoudens het bepaalde in artikel 38.9. In dit geval wordt het bedrag

waarop de opheffing betrekking heeft, uitgekeerd aan de houders van de Aandelen van de betreffende soort

in verhouding tot het gestorte nominale bedrag van hun Aandelen van die soort.

7. De Algemene Vergadering kan te allen tijde toevoegingen doen aan de dividendreserves van een bepaalde

soort ten laste van de Uitkeerbare Reserves. De toevoeging geschiedt in dier voege dat elk van de

dividendreserves daarvan geniet naar evenredigheid van de gestorte nominale bedragen op de Aandelen van

die soort, onverminderd het bepaalde in artikel 38.8, tweede zin.

8. De Algemene Vergadering zal een dividendreserve geheel of gedeeltelijk opheffen ter delging van geleden

verlies. Indien uit een dividendreserve is geput ter delging van verlies, zal geen uitkering van dividend, anders

dan door opheffing van een dividendreserve op de wijze als bedoeld in artikel 38.6, noch reservering of

toevoeging aan een andere dividendreserve geschieden zolang het ter delging van verlies onttrokken bedrag

niet aan die dividendreserve is toegevoegd. Hiervan kan worden afgeweken indien de Algemene Vergadering

daartoe met algemene stemmen besluit. Heeft onttrekking aan een dividendreserve ter delging van verlies

plaatsgehad uit meerdere dividendreserves, dan geschiedt een toevoeging als bedoeld in de tweede zin van

artikel 38.7, aan de desbetreffende reserves in evenredigheid van de onttrekkingen.

9. Winsttoevoegingen of -uitkeringen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het bedrag van de

Uitkeerbare Reserves. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de Directie geen

goedkeuring heeft verleend. De Directie weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs

behoort te voorzien dat de Vernnootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen

van haar opeisbare schulden. Het bepaalde in artikel 2:216 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek is van toepassing

als de Vennootschap na de uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
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10. Winsttoevoeging of -uitkering geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij

geoorloofd is.

11. De Algemene Vergadering kan besluiten tot ter beschikking stellen van een tussentijdse winsttoevoeging of -

uitkering mits met inachtneming van artikel 38.9.

12. De Algemene Vergadering kan, met overeenkomstige toepassing van het in artikel 38.9 bepaalde, besluiten

tot uitkeringen ten laste van een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden.

13. De vordering van de Aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de aandeelhouder en de Raad van Commissarissen van The Greenery B.V.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2016

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van The Greenery B.V. te Barendrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van The Greenery B.V. op 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:

1. De geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2016.

2. De geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2016.

3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie “Onze

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening”.

Wij zijn onafhankelijk van The Greenery B.V. zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van

accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante Onafhankelijkheidsregels in

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat

uit:

• Het bestuursverslag;

• Verslag van de Raad van Commissarissen;

• Overige informatie op grond van Titel 9 Boek 2 BW; en

• Overige informatie.

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 directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de

overige gegevens, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
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BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

Verantwoordelijkheid van de Directie en de Raad van Commissarissen voor de jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming

met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de

directie 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 directie afwegen of de vennootschap in staat is om haar

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directie de

jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om

de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische

alternatief is.

De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de

vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële

verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is

dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden

verwacht dat deze, afzonderlijk of 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.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische

voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden

en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is

het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan

sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het

opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de

vennootschap.

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het

evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de

jaarrekening staan.

• Het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het

op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 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
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gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een vennootschap haar continuïteit niet

langer kan handhaven.

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen

toelichtingen.

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en

gebeurtenissen.

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 bepaald van de uit

te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van

de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij

een controle of beoordeling van de volledige 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.

Rotterdam, 15 maart 2017

Deloitte Accountants B.V. 

Was getekend: drs. P.J.G.M. van Loon RA
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Begrippen en afkortingen

AGF
Aardappelen, Groente, Fruit

Bee Deals
Onder de naam Bee Deals nemen telers van The

Greenery diverse maatregelen in hun boomgaarden

om voor bijen een optimale leefomgeving te creëren.

Biologisch
Teelt waarbij alleen natuurlijke grond- en hulpstoffen

worden gebruikt, in de grond wordt geteeld en

uitsluitend biologische gewasbescherming wordt

gebruikt. De productspecialisten van Naturelle zorgen

voor biologische groente, fruit en paddenstoelen uit

binnen- en buitenland. De hoofdproducten binnen

deze productunit zijn tomaat, komkommer, paprika,

aubergine, bloemkool, broccoli en champignons, maar

ons gehele assortiment is als biologisch geteeld(e)

groente en fruit verkrijgbaar.

Category management
Het strategisch beheer van productgroepen via

samenwerking met als doel de optimale samenstelling

van de categorie te bepalen om zo te voldoen die

maximale waarde heeft voor de consument.

Colli
De individuele verpakkingseenheden.

CO2

De chemische formule van koolstofdioxide. CO2-

uitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt door de

verbranding van fossiele brandstoffen. Hierbij valt te

denken aan warmte, gas en elektriciteit.

DC
Distributiecentrum

Duurzame teelt
Een gezonde teelt is een duurzame teelt. Wat goed is

voor de natuur, is goed voor de mens.

EBITDA
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and

Amortization.

FTE
Fulltime equivalent; een FTE is een volledige

arbeidsplaats binnen een organisatie.

Glasgroente
Onder Glasgroente vallen alle in de kas geteelde

groenten, van volumeproducten tot exclusieve

specialiteiten, zoals tomaten, komkommers, paprika’s,

courgettes, aubergines en pepers. Samen met onze

telers produceren wij daarnaast speciale rassen vanuit

de wensen van de consument: snackgroente zoals

kleine tomaatjes, komkommertjes en paprikaatjes in

handige meeneemverpakking zijn daarvan een goed

voorbeeld.

GlobalGAP
Global Good Agricultural Practice, een internationaal

schema met richtlijnen op het gebied van

voedselveiligheid, hygiëne, arbeidsomstandigheden,

tracking & tracing en duurzaamheid voor

productiebedrijven van groente en fruit.

GMO (Gemeenschappelijke Markt Ordening)
De lidstaten van de Europese Unie stimuleren de

ontwikkeling van de land- en tuinbouw door

gezamenlijk EU-beleid. Voor de groente- en fruitsector

is er de gemeenschappelijke marktordening Groente

en Fruit (GMO Groente en fruit). Erkende

producentenorganisaties in de groente- en fruitsector

komen in aanmerking voor de GMO-subsidies.

GRASP (GlobalGAP Risk Assessment on Social
Practice)
Een aanvulling op GlobalGAP betreffende sociale en

ethische omstandigheden op het GlobalGAP

gecertificeerde bedrijf.

GRI
Global Reporting Initiative is de internationale richtlijn

voor het rapporteren over duurzaamheid.

Hardfruit
Onder Hardfruit vallen alle appels en peren. Bij de

appels investeert The Greenery in het clubras Junami

en bij de peren in Sweet Sensation.

IDH
Initiatief Duurzame Handel van Nederlandse

supermarkten en handelsbedrijven.

94 Jaarverslag 2016 The Greenery B.V.



Import
The Greenery importeert jaarrond exotische vruchten,

citrusvruchten en zuidvruchten. Net als alle overige

producten die in bepaalde periodes niet in Nederland

groeien. Onder de naam Hagé International sourcen

we wereldwijd direct bij telers en

producentenorganisaties.

LEAN
Een bedrijfskundige methodiek die gericht is op

efficiënter werken. Met de toepassing van de LEAN-

methode wordt vooral een flexibele werkwijze

ontwikkeld waarbij de klantvraag centraal staat en

verspilling zoveel mogelijk geëlimineerd wordt.

Milieukeur
Milieukeur is een Nederlands schema voor groente en

fruit met eisen op het gebied van voedselveiligheid,

duurzame productie en bedrijfsvoering.

MVO (Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen)
Ondernemen gericht op economische prestaties

(profit), met respect voor de sociale kant (people),

binnen de ecologische randvoorwaarden (planet).

Participatiewet
De Participatiewet is er om zoveel mogelijk mensen

met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.

De wet is in de plaats gekomen voor de Wet werk en

bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW)

en een groot deel van de Wet werk en

arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

QS-systeem
Qualitat und Sicherheit. Duits kwaliteitssysteem.

Re-export
Producten die worden geïmporteerd vanuit een

overzees gebied om vervolgens weer te worden

geëxporteerd.

RJ
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

RVO
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

SAP
Systeme, Anwendungen und Produkte in der

Datenverarbeitung. Een geïntegreerd informatie- en

besturingssysteem waarin bedrijfsmatige processen

kunnen worden vastgelegd en beheerd.

Stapelproducten
Producten die doorgaans in grote aantallen aan het

eind van het seizoen worden gerooid/gesneden, om ze

vervolgens op te slaan in koelhuizen.

Supply chain management (SCM)
Integraal ketenbeheer, waarbij door middel van het

verbeteren van processen en samenwerking met

ketenpartners een betere, efficiëntere functionaliteit

ontstaat.

Thuisverlading
Het rechtstreeks vanaf de teler naar de klant verladen

en vervoeren van product, zonder tussenkomst van

een distributiecentrum van The Greenery.

Verse Oogst
www.verseoogst.nl is het online platform van telers

van The Greenery voor consumenten, waarop alles te

vinden is over groente, fruit en paddenstoelen. Verse

Oogst biedt complete productinformatie en de

lekkerste recepten om de producten te bereiden.

Vollegrond
Onder onze vollegrondproducten vallen slasoorten en

blad-, kool-, wortel, knol- en stengelgroente. Ook

stapelproducten, zoals witte en rode kool, behoren tot

het assortiment.

Zaadveredelaars
Partijen die zaden bewerken of veredelen om hiermee

bepaalde eigenschappen van groente en fruit te

beïnvloeden.

Zachtfruit
Onder Zachtfruit vallen aardbeien en een volledig

assortiment steenfruit en houtig kleinfruit zoals:

kersen, rabarber, perziken, pruimen, rode en blauwe

bessen, bramen en frambozen. Ook asperges worden

tot de productgroep Zachtfruit gerekend.

Ziekteverzuim
Afwezigheid van het werk ten gevolge van ziekte of

een andere aandoening.
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64 Footer

MEER INFORMATIE

Vragen, opmerkingen of suggesties ontvangen wij graag

op het volgende adres:

corporatecommunicatie@thegreenery.com

The Greenery B.V.

Spoorwegemplacement 1, Barendrecht

Postbus 79, 2990 AB Barendrecht

Telefoon: 0180 65 59 11

E-mail: info@thegreenery.com

www.thegreenery.com
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