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TOELICHTING In dit jaarverslag worden de financiële resultaten en de ontwikkelingen 

van Coöperatie Coforta U.A. en haar verkooporganisatie The Greenery B.V. over het jaar 

2014 gepresenteerd. Het jaarverslag en de geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie 

Coforta zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van het coöperatiebestuur. Hierin is 

de jaarrekening van The Greenery B.V. met haar dochterbedrijven opgenomen. De jaar-

rekening is opgemaakt per 31 december 2014.
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Voorwoord

Het jaar 2014 stond voor The Greenery B.V. (hierna ook genoemd 

The Greenery, de vennootschap, de onderneming, de groep, het 

bedrijf) in het teken van grote veranderingen. Na het forse, nega-

tieve bedrijfsresultaat over het boekjaar 2013 is begin 2014 een 

nieuwe koers ingezet en een programma van herstructurering 

gestart. 

De onderneming heeft in het eerste 

kwartaal van 2014 afscheid genomen 

van 350 medewerkers. De veranderin-

gen hebben veel energie gekost, maar 

beginnen hun vruchten af te werpen. 

Eind 2014 hebben wij vastgesteld  

dat de organisatie efficiënter is gaan 

werken. Bovendien hebben we met 

elkaar successen geboekt: de keten-

kosten zijn onder controle en de 

leveringsbetrouwbaarheid is aanzienlijk 

verbeterd. Dankzij de beschikbaarheid 

van SAP in nagenoeg alle geledingen 

van de onderneming kunnen we de 

supply chain verder optimaliseren.

 

In maart 2014 is de inrichting van  

het Retail-DC in Barendrecht en het 

Trade-DC in Bleiswijk succesvol afge-

rond. Daarnaast wordt meer én beter 

gebruik gemaakt van gekwalificeerde 

telerslocaties voor rechtstreekse 

levering aan klanten. Door de keuze 

voor meer ‘thuisverlading’ en een 

efficiëntere inzet van het logistieke 

netwerk zijn de beheersbare keten- 

kosten met 1,7 miljoen euro gedaald 

ten opzichte van 2013.

De strategie van The Greenery richt  

zich nadrukkelijk op de Europese retail- 

markt, met Nederland, Duitsland en het 

Verenigd Koninkrijk als focusmarkten. 

De overige Europese markten zijn 

trade-markten. Daar werkt The Greenery 

enerzijds samen met (lokale) retailers, 

maar vindt ook afzet plaats in samen-

werking met lokale groothandelaren, 

zoals importeurs/exporteurs.  

Als gevolg van de blokkade die de 

Russische regering begin augustus 2014 

heeft afgekondigd, verlegt de onderne-

ming haar afzet naar nieuwe markten. 

Zo is in het najaar van 2014 de export 

van peren naar China gestart. De eerste 

afzetvolumes zijn veelbelovend.

Ten opzichte van 2013 is het tij ge-

keerd. Het bedrijfsresultaat is in 2014 

sterk verbeterd. Niettemin zijn wij ons 

ervan bewust dat de onderneming nog 

niet op het gewenste niveau presteert. 

Daarom zijn ook in 2015 belangrijke 

slagen noodzakelijk en moet de 

onderneming bouwen aan een verdere 

versterking van de bedrijfsvoering.

De nieuw ingezette koers heeft het  

vertrouwen van de leden van Coöperatie 

Coforta. Door beheersing van de 

bedrijfskosten kan The Greenery de 

leden van de coöperatie een markt- 

conforme uitbetaalprijs bieden. Het 

geringe aantal leden dat in 2014 

afscheid nam van de coöperatie 

bevestigt de positieve ontwikkeling. 

Nieuwe leden en de aanplant van 

extra areaal bij trouwe leden leiden  

tot de verwachting dat het beschikbare 

productvolume in 2015 vrijwel stabiel 

blijft ten opzichte van 2014.

Theo Ammerlaan

Voorzitter Coöperatie Coforta U.A.  

Ton Wortel 

Algemeen directeur The Greenery BV 

Barendrecht, 17 maart 2015

Theo Ammerlaan

Voorzitter Coöperatie Coforta

Ton Wortel Algemeen directeur  

The Greenery BV
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Bedrijfsprofiel

Kerncijfers

Iedere dag opnieuw streeft The Greenery ernaar om samen met  

haar telers, medewerkers, klanten en leveranciers, consumenten van 

natuurlijke, gezonde en dagverse groente, fruit en paddenstoelen  

te voorzien.

VISIE 
The Greenery is het meest gewaar-

deerde versbedrijf in haar focusmarkten 

Nederland, Duitsland en UK. Zij voorziet 

haar klanten van producten en diensten 

die de consument elke dag van het jaar 

in staat stellen zorgeloos te genieten 

van gezonde groente, fruit en padden-

stoelen. 

MISSIE
The Greenery maakt met haar telers 

groente en fruit waardevol.

PRODUCENTENORGANISATIE  
De aandelen van het internationale 

versbedrijf The Greenery zijn volledig in 

handen van Coöperatie Coforta. Hierbij 

zijn 591 teeltbedrijven aangesloten in 

Nederland en daarbuiten. Samen met 

haar telers heeft het bedrijf brede 

expertise in huis op het gebied van de 

teelt, het product, de consument en 

logistiek. 

PRODUCTEN

LANDEN

LANDEN

GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS

EIGEN TELERS  

MILJARD 

VERKOOPACTIVITEITEN IN

INKOOPACTIVITEITEN IN

5

41

9

0

6

6

02

1

0

0

0

0

1

RUIM

OMZET VAN CIRCA € 1,

MEER DAN

bedragen in miljoenen euro’s

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
  2014 2013
Netto-omzet   1.087 1.293 

Bruto bijdrage1)   170  180 

Personeelskosten  72 91
Afschrijvingen  19 23
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa  11 0
Overige bedrijfskosten  76 102
Totaal bedrijfslasten  178 216

Bedrijfsresultaat  (8) (36)

Financiële baten en lasten  (9) (6)
Belastingen op resultaat  0 9
Resultaat deelnemingen  10 12
Resultaat uit verkoop van minderheidsdeelnemingen  8 0
Aandelen van derden in het groepsresultaat  0 0
Netto winst  1 (21)

Kasstromen 
Investeringen en desinvesteringen materiële vaste activa  5 3
Desinvesteringen groepsmaatschappijen en deelnemingen  38 0

Kasstroom uit operationele- en investeringsactiviteiten  32 (10)

Vermogen en financiering 
Balanstotaal  382 464
Geïnvesteerd vermogen2)  265 314
Rendement op gemiddeld geïnvesteerd vermogen  -3,0% -11,7%
Rentedragende schulden  133 159
Ledenleningen  65 71

Aansprakelijk vermogen 
Eigen vermogen  72 73
Productfondsen  6 6
Voorziening latente belastingverplichtingen  24 26
Verplichte ledenleningen langlopend  49 53
Pensioenvoorziening (RJ271)3)  23 23
Totaal Aansprakelijk vermogen  174 181
Aansprakelijk vermogen in % balanstotaal  45,3% 39,1%

Aantal medewerkers 
Full time equivalenten op 31 december  1.409 1.645

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

Peildatum 31 december 2014
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1.  Verslag Bestuur  
Coöperatie Coforta

In het jaar 2014 hebben grote veranderingen plaats gevonden, na de uiterst 

zorgelijke resultaten van The Greenery in 2013. De Hoofddirectie heeft maat-

regelen getroffen en een strategisch plan 2014-2018 opgesteld. Het Bestuur 

en de Ledenraad gingen eind 2013 akkoord met de nieuwe aanpak. 

Zij onderschrijven de keuze van het 

bedrijf voor een retail-strategie. Deze 

keuze helpt de onderneming weer 

financieel gezond te worden. De 

financiële resultaten van The Greenery 

in 2014 zijn hierdoor sterk verbeterd 

ten opzichte van 2013. De herinrichting 

van het bedrijf, in combinatie met een 

ingrijpende reorganisatie, met een 

reductie van 350 FTE, heeft in het 

eerste halfjaar veel tijd en aandacht 

gevraagd van het management. 

BESTUURLIJKE VERNIEUWING 
Binnen het Coforta-bestuur is eind 

2013 gekozen voor vernieuwing. 

Bestuurslid de heer P. Oostveen heeft 

zich na twee periodes niet herkiesbaar 

gesteld. Bestuur en Ledenraad namen 

in maart 2014 afscheid van de heer 

Oostveen. Vervolgens heeft de Leden-

raad in september 2014 aardbeienteler 

de heer R. van der Wouw gekozen als 

lid van het Bestuur. In december 2014 

is fruitteler de heer G.W. Pronk gekozen 

als bestuurslid van Coforta. Hij volgt op 

31 maart 2015 de huidige voorzitter  

de heer Th. Ammerlaan op. De heer  

Th. Ammerlaan is gedurende twee 

periodes voorzitter geweest van 

Coöperatie Coforta. In maart 2015 

treedt, eveneens na twee periodes,  

de heer P. van Asseldonk af. Ook hij 

stelt zich niet herkiesbaar. Na invulling 

van deze vacature bestaat het bestuur 

medio 2015 weer uit zes personen.

In december 2014 is de heer P. Mak in 

verband met de beëindiging van zijn 

bedrijf afgetreden uit de Geschillen-

commissie. 

LEDENRAAD EN BESTUUR 
In 2014 kwam de Ledenraad negen 

keer bijeen. Het Bestuur is maandelijks 

bijeen geweest. In de vergaderingen 

kwamen aan de orde:

• Ontwikkelingen Ledenbestand

• Controle en ontheffing leveringsplicht

• Jaarrekening en jaarverslag  

The Greenery

• Ontwikkeling in tussentijdse  

resultaten The Greenery

• Uitrol van de nieuwe strategie en 

werkwijze van The Greenery

• GMO-erkenning Coforta

• GMO-Jaarplan en Evaluatie uitvoering 

programma

• Bestuurlijke vernieuwing

• Tarieven en Heffingen 2015

• Verzakelijking telersbeleid

• Beleidsvoorstellen invoering GRASP

• Aanpassing statuten Coforta

• Inrichting GroentenFruitHuis

• Evaluatie Toekomst DPA

• Begroting en FTE-reductie

Om het functioneren van de Ledenraad 

te verbeteren, heeft een commissie uit 

Ledenraad en Bestuur, samen met 

organisatieadviseur mevrouw I. Duit,  

in het voorjaar van 2014 verbetervoor-

stellen uitgewerkt. Deze voorstellen zijn 

aangenomen en worden de komende 

jaren uitgevoerd. 

ONTWIKKELING LEDENOMZET
In 2014 had de coöperatie te kampen 

met een aanzienlijke daling van de 

ledenomzet, vooral als gevolg van 

uittredende leden in 2013. Ook de 

slechte marktomstandigheden en een 

mindere prijsvorming bij een aantal 

hoofdproducten drukten op de omzet. 

Op 31 december 2014 waren er 979 

natuurlijke - en rechtspersonen lid van 

de coöperatie. Deze leden vertegen-

woordigen 591 lidbedrijven.

 

NIEUWE LEDEN IN  
VERSCHILLENDE SECTOREN
In 2014 heeft de coöperatie ook nieuwe 

leden kunnen verwelkomen, zowel 

Nederlandse als buitenlandse teelt- 

bedrijven. Zij telen paddenstoelen, 

vruchtgroente, vollegrondsgroente  

en zachtfruit. Coöperatie Coforta en  

The Greenery BV staan open voor 

ontwikkeling van telersactiviteiten 

buiten Nederland en ondersteunen  

de eigen leden bij de ontwikkeling  

van buitenlandse teelten. 

LEDENVERGADERINGEN COFORTA
In februari 2014 vonden Coforta 

Ledenvergaderingen plaats in Breda, 

Wervershoof en Houten. Het Bestuur 

van Coforta en de Hoofddirectie van 

The Greenery gaven tijdens deze 

bijeenkomsten een toelichting op de 

strategie en werkwijze van The Greenery. 

Op woensdag 28 mei werd een 

landelijke ledenvergadering gehouden 

in Bleiswijk. In deze vergadering zijn de 

heer G. Joosten uit Someren en de heer 

Het Bestuur van Coöperatie  

Coforta bestaat uit (v.l.n.r.):  

Th.L.J. Ammerlaan (Voorzitter), G.W. 

Pronk, A.W.G.M. Hop, B.J. Feijtel, R.J.G.J. 

van der Wouw, P.W.J.M. van Asseldonk 

(Vice-voorzitter) en T.W. van Noord. 
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2. Verslag Hoofddirectie

In 2014 stond de invoering van een 

retail-strategie centraal. Om dit tot een 

succes te maken, werden voor 2014 de 

volgende doelstellingen benoemd:

• de organisatie herinrichten,

• een ketensamenwerkingsmodel  

voor retail definiëren,

• de coöperatie moderniseren, 

• het optimaliseren van bedrijf- en 

proceskosten.

INRICHTEN ORGANISATIE
De organisatiestructuur van het 

kernbedrijf is in het eerste kwartaal 

van 2014 aangepast om een duidelijker 

rolverdeling in de verkoopactiviteiten 

te realiseren. Er is een heldere schei-

ding aangebracht tussen de units Retail 

en Trade, zodat de afdelingen beter 

passen bij de markt die zij bedienen. 

Vervolgens is een Retail distributiecen-

trum (DC) in Barendrecht en een Trade 

distributiecentrum (DC) in Bleiswijk 

ingericht. Zo sluiten de productstromen 

optimaal aan bij de verkoopunits.

COMMERCIËLE FOCUS  
EN KETENSAMENWERKING
De unit Retail heeft in 2014 de basis 

gelegd voor een internationaal keten- 

samenwerkingsmodel. Daarbij zijn de 

bestaande klanten en samenwerkingen 

in kaart gebracht. The Greenery past het 

samenwerkingsmodel op nationaal 

niveau al enige jaren toe. Dit heeft er in 

2014 toe geleid dat The Greenery, voor 

het derde opeenvolgende jaar, door 

Jumbo is benoemd tot Category Captain. 

Met de inzet van het ketensamenwer-

kingsmodel streeft de onderneming 

naar ketenoptimalisatie met als doel 

het prestatie niveau van de groente  

en fruit afdeling in de supermarkt te 

verhogen, en tezelfdertijd de ketenkos-

ten te verlagen. The Greenery streeft 

ernaar dit model ook internationaal toe 

te passen.

In de tweede helft van 2014 heeft de 

Unit Retail de bestaande product-markt-

combinaties in kaart gebracht. Dit 

onderzoek is uitgevoerd met het doel 

meer focus te leggen op het bewerken 

van (deel)markten.

2.1 STRATEGISCHE FOCUS 2014

A.J.M. Wortel, Algemeen Directeur

C.G. Boot, Financiël Directeur a.i.

P.R. Limvers, directielid

P. van Koppen uit Schipluiden herbe-

noemd in de Ledenraad. De heren  

H. Boekestijn uit de Lier en P. Verschuren 

uit Raamsdonk werden gekozen als lid. 

Tijdens deze landelijke vergadering gaf 

de Hoofddirectie van The Greenery een 

toelichting op de resultaten. 

Op donderdag 18 september vond een 

tweede landelijke Coforta Ledenbijeen-

komst plaats. Ook tijdens deze verga-

dering werden de ontwikkelingen en 

resultaten van The Greenery toegelicht, 

voor de eerste maal door de in juli 

benoemde algemeen directeur, Ton 

Wortel. 

TARIEVEN EN HEFFINGEN 
De Ledenraad streeft naar meer maat- 

werk in de methodiek van tarieven en 

heffingen. De afdeling Sourcing heeft 

hiervoor een voorstel gedaan met 

passende tarieven en heffingen voor  

de verschillende sectoren binnen de 

coöperatie. Dit voorstel is unaniem 

aangenomen door de Ledenraad.  

De nieuwe tarieven en heffingen zijn 

vanaf 1 januari 2015 van kracht. 

JONGERENRAAD
De Jongerenraad bevordert de betrok-

kenheid van jonge ondernemers bij de 

coöperatie. In 2014 zijn de heer S. van 

de Goorbergh uit Bavel en de heer A. 

van Garderen uit Schalkwijk door het 

Bestuur benoemd in de Jongerenraad. 

In 2014 is een aantal bijeenkomsten 

georganiseerd waarin onder andere de 

thema’s coöperatie- en bedrijfsstrategie, 

marketing en de ontwikkelingen bij 

Hessing aan de orde zijn geweest.

GMO ERKENNING COÖPERATIE 
COFORTA 
In 2013 heeft het Productschap Tuin-

bouw bij alle producentenorganisaties 

onderzoek gedaan naar de naleving 

van de criteria die gelden voor de 

erkenning in het kader van de  

Gemeenschappelijke Marktordening 

Groenten en Fruit (GMO). Coöperatie 

Coforta vernam in september 2013  

dat zij haar erkenning mocht behouden, 

onder voorwaarde dat eind 2014 aan 

een aantal aanvullende criteria is 

voldaan. Aan de vervulling van die 

voorwaarden is in 2014 hard gewerkt 

door medewerkers van de GMO 

Afdeling, Greenery Sourcing en de 

afdeling Coöperatiezaken. Het resultaat 

is dat Coforta haar erkenning heeft 

behouden.
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De unit Trade heeft de bestaande 

afzetmarkten gesegmenteerd naar 

omzet –en winstbijdrage en er is een 

inventarisatie gemaakt van het be-

staande klantportfolio. The Greenery 

streeft er naar de klant optimaal te 

bedienen door middel van het creëren 

van effi ciency in de supplychain. 

Betrouwbaarheid, snelheid en het 

hebben van een continue beschikbaar 

assortiment het gehele jaar door, zijn 

belangrijke pijlers van het verkoop 

programma. Door middel van de afzet 

van volle pallets is een effi ciëntere inzet 

van mensen en machines behaald. 

In 2014 is het percentage volle afge-

handelde pallets vanuit het Trade DC 

in Bleiswijk gestegen naar 70 procent. 

In 2015 zal dit percentage naar ver-

wachting oplopen tot 80 procent.

MODERNISEREN VAN 
DE COÖPERATIE
Duidelijke en heldere afspraken met 

leveranciers zijn een voorwaarde om 

snel en fl exibel te kunnen acteren in de 

steeds veranderende retail-markt. De 

unit Sourcing heeft in 2014 geïnves-

teerd in het totstandbrengen van een 

meer zakelijke relatie met middelgrote 

en grote telers. Een stabiel productvolu-

me is een voorwaarde om voor onze 

telers een marktconforme uitbetaalprijs 

te kunnen realiseren. De samenwerking 

met telers is in 2014 verder geprofessi-

onaliseerd waarbij een start is gemaakt 

met het overeenkomen van Service 

Level Agreements.

OPTIMALISEREN VAN DE KOSTEN
In 2014 zijn maatregelen genomen om 

de beheersbare ketenkosten terug te 

dringen. Zo zijn drie distributiecentra 

met een kanaalspecifi eke focus ingericht. 

Het assortiment portfolio bestaande uit 

meer dan 30.000 unieke artikel posities 

is met circa 20 procent verminderd. 

Voorts zijn tal van procedures aange-

scherpt om derf te minimaliseren en 

zijn vrijwel alle processen in onze 

distributiecentra gestandaardiseerd. 

Al deze maatregelen hebben in 2014 

geleid tot een besparing van 1,7 

miljoen euro op de ketenkosten.

Door aanpassing van de organisatie 

kon de unit SCM het logistieke netwerk 

effi ciënter benutten. The Greenery is 

in 2014 meer én beter gebruik gaan 

maken van gekwalifi ceerde telers-

locaties die rechtstreeks aan klanten 

leveren. In 2014 is dat aantal telerslo-

caties gegroeid naar vijfendertig. Door 

de inzet van deze locaties zijn minder 

vierkante meters nodig, terwijl het 

bedrijf wel dezelfde volumes blijft 

verwerken. 

Een goede afstemming van vraag en 

aanbod is nodig om goederenstromen 

optimaal te kunnen aansturen en tijdig 

de juiste beslissingen te kunnen 

nemen. Aan aanbodzijde vormt de 

input van onze leden en telers de basis 

van een goede prognose. Aan vraagzij-

de spelen accountmanagers en verko-

pers een cruciale rol. In 2014 is er veel 

tijd besteed om te komen tot betrouw-

bare prognoses en wekelijkse planning 

van vraag en afzet. De veranderende 

werkwijze heeft gevraagd om bewust-

wording bij telers en medewerkers. 

Teneinde dit proces goed te kunnen 

sturen zijn systemen ingericht, waarbij 

prognoses zchtbaar zijn gemaakt voor 

de organisatie. Dit is een ingewikkeld 

proces geweest, waarbij in de uitvoe-

ring een lichte vertraging is opgelopen 

ten opzichte van de planning aan het 

begin van 2014. Naar verwachting 

zullen de prognoses in 2015 geleidelijk 

betrouwbaarder worden, resulterend in 

een verdere besparing op de beheers-

bare ketenkosten.

In september 2014 is een leveranciers-voorraadlocatie Paddenstoelen in 

Ammerzoden gerealiseerd. Op deze locatie, centraal in het teeltgebied van 

champignons, worden alle paddenstoelen van aangesloten leden verpakt, 

gesorteerd en gereed gemaakt voor levering.

LVL Ammerzoden
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De nettowinst over 2014 komt uit op 

1,2 miljoen euro, ten opzichte van een 

netto verlies van 21,5 miljoen euro in 

2013. Wanneer kosten voor reorganisa-

tievoorzieningen, bijzondere waarde-

verminderingen en verkopen deelne-

mingen buiten beschouwing worden 

gelaten, is het nettoresultaat over 2014 

14 miljoen euro verbeterd ten opzichte 

van het voorgaande jaar.  

De uitvoering van het Phoenixplan 

zoals eind 2013 opgesteld heeft 

geresulteerd in maatregelen en 

organisatorische veranderingen zoals 

hiervoor onder 2.1 ‘Strategische focus 

2014’ genoemd. In het kader van deze 

reorganisatie is ook een personele 

reductie gerealiseerd van 350 fte in het 

voorjaar van 2014. Naast voortzetting 

van Phoenix zijn aanvullende kosten-

maatregelen genomen om de resulta-

ten in 2015 structureel verder te 

verbeteren. Kostenmanagement voor 

‘non-productrelated’ inkoop moet op 

termijn tot flinke jaarlijkse besparingen 

leiden. Verder is het besluit genomen 

tot een aanvullende personeelsreductie 

van circa 65 fte. Het streven is deze 

reorganisatie in het voorjaar van 2015 

te effectueren, waarbij circa 30 vaste 

arbeidsplaatsen verloren zullen gaan. 

De kosten hiervan zijn in de jaarreke-

ning van 2014 voorzien.

INVESTERINGEN EN  
DESINVESTERINGEN
In 2014 heeft The Greenery met de 

banken afspraken gemaakt over een 

desinvesteringsprogramma. Dit heeft 

geleid tot de verkoop van verschillende 

activa en deelnemingen. De belangrijk-

ste desinvestering betreft het minder-

heidsbelang in Hessing, dat eind 

oktober werd gerealiseerd. Overige 

desinvesteringen hebben betrekking op 

de verkoop van het distributiecentrum 

in Maasland, een klein distributiecen-

trum in Barendrecht, de verkoop van 

vastgoed en inventaris in Poeldijk en de 

verkoop van aandelen Van Dijk Foods 

Belgium en DAV Trans België. 

The Greenery waardeert haar vastgoed 

op actuele waarde. Jaarlijks wordt een 

evaluatie van de waardering gemaakt. 

Het resterende vastgoed is in 2014 0,4 

miljoen euro in waarde gestegen.

De investeringen van de groep betref-

fen met name vervangings- en onder-

houdsinvesteringen. De geconsolideer-

2.2 FINANCIËLE RESULTATEN EN ONTWIKKELINGEN

In 2014 heeft The Greenery het Phoenix-reorganisatieplan uitgevoerd, 

onder moeilijke marktomstandigheden voor de onderneming. Lagere 

volumes en een lager prijsniveau (versterkt door de Ruslandboycot) resul-

teerden in een lagere brutobijdrage en een te lage dekking op de groten-

deels vaste kosten.

kosten voor reorganisaties. Daarnaast 

is sprake van besparingen op nagenoeg 

alle kostensoorten.

Het saldo van financiële baten en 

lasten bestaat grotendeels uit rente-

kosten en is in 2014 met 3 miljoen 

euro gestegen ten opzichte van 2013. 

In 2014 is met de banken een over-

bruggingskrediet afgesloten ter 

financiering van de verliezen 2013 en 

de reorganisatiekosten. In dit kader is 

sprake van een hogere gemiddelde 

financieringsschuld en hogere tarieven. 

De minderheidsdeelnemingen van The 

Greenery, met name de groentesnijde-

rij Hessing en fustpool-bedrijf Euro Pool 

System, hebben in 2014 opnieuw goed 

gepresteerd. Het resultaat minder-

heidsdeelnemingen is uitgekomen op 

18,3 miljoen euro in 2014 tegen 11,7 

miljoen euro in 2013. Het resultaat 

deelnemingen is in 2014 eenmalig 

positief beïnvloed door de gerealiseer-

de boekwinst op de verkoop van het 

belang in Hessing.

De omzet is in 2014 met 16 procent 

afgenomen tot 1,1 miljard euro. Deze 

daling wordt enerzijds veroorzaakt door 

12 procent lagere volumes. Daarnaast is 

de daling te wijten aan lagere prijzen.  

Het lagere volume is met name het 

gevolg van minder bijkoop en een lager 

import volume. Het lagere prijsniveau 

reflecteert de marktomstandigheden in 

2014 van relatief veel aanbod, waarbij 

de Rusland boycot heeft geleid tot een 

extra prijsdruk in het 2e halfjaar. Door 

verbeteringen in de operationele 

performance is de marge in procenten 

van de omzet in 2014 licht verbeterd.

De personeelskosten in 2014 waren  

19 miljoen euro lager dan in 2013. Dit is 

vooral het gevolg van de begin 2014 

uitgevoerde reorganisatie. De overige 

bedrijfskosten bedroegen 76 miljoen 

euro; dit is 26 miljoen euro lager dan 

vorig jaar. Hiervan heeft per saldo  

17 miljoen euro betrekking op lagere 

de totale vaste activa zijn gedaald van 

321 miljoen euro in 2013 naar 266 

miljoen euro in 2014.

FINANCIERING
Het eigen vermogen van de vennoot-

schap is gedaald tot 72 miljoen euro 

tegen 73 miljoen euro in 2013. Deze 

afname is voor 1,7 miljoen euro het 

gevolg van mutaties in de pensioen-

voorziening. De herwaardering van 

vastgoed heeft een impact van 0,5 

miljoen euro positief. Het saldo van de 

ledenleningen is met 6,5 miljoen euro 

gedaald. De toevoeging van nieuwe 

ledenleningen in 2014 en rentebijschrij-

vingen is kleiner dan de terugbetalin-

gen van de vrijgevallen jaarlaag en de 

opgenomen vrijwillige ledenleningen. 

De ledenleningen vormen een belang-

rijk element van het aansprakelijk 

vermogen van Coforta. Het aansprake-

lijk vermogen van Coforta bedraagt 173 

miljoen euro. Dit is 8 miljoen euro lager 

dan in 2013. Het balanstotaal is, mede 

door de verkoop van activa, met 82 

miljoen euro gedaald ten opzichte van 

2013. Per saldo stijgt het aansprakelijk 

vermogen in percentage van het 

balanstotaal van 39,1 procent tot  

45,3 procent. 
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The Greenery heeft bestaande krediet-

faciliteiten bij banken van maximaal 

175 miljoen euro. In 2014 is daarnaast 

een nieuwe kredietfaciliteit aangetrok-

ken van 45 miljoen euro om de in 2013 

opgelopen verliezen en het plan 

Phoenix te fi nancieren. De looptijd van 

deze faciliteit is twee jaar. Inkomsten 

uit verkoop van activa zijn grotendeels 

aangewend voor afl ossing van deze 

lening. Het saldo ultimo 2014 bedraagt 

19 miljoen euro. In het kader van de 

fi nanciering zijn afspraken gemaakt 

met banken over te behalen doelen. 

De afspraken zijn gebaseerd op het 

hiervoor genoemde plan Phoenix en 

hebben betrekking op bruto resultaat 

(ebit, ebitda) en solvabiliteit. 

RISICO’S
The Greenery heeft te maken met 

diverse commerciële, operationele en 

fi nanciële risico’s. Deze risico’s zijn 

inherent aan de bedrijfsactiviteiten. 

The Greenery probeert deze risico’s te 

beperken tot een aanvaardbaar niveau, 

door een systematische benadering 

van deze risico’s. Acceptatie van een 

bepaald risico niveau is echter een 

noodzakelijke voorwaarde voor 

de realisering van de strategische 

renteposities is het beleid erop gericht 

om op de korte termijn de effecten van 

koers- en renteschommelingen op het 

resultaat te beperken. Valutatermijn-

transacties dekken grotendeels de 

vreemde valutapositie af. Tevens wordt 

een deel van de vreemde valutaposi-

ties afgedekt met optiecontracten. 

Met rentederivaten wordt het renterisico 

afgedekt. Hiermee is de rente over 50 

miljoen euro ingedekt tot 2017. Met de 

fi nanciële derivaten worden geen 

speculatieve posities ingenomen.

Gegeven de positie van The Greenery 

is het belangrijkste risico de beschik-

baarheid van voldoende fi nancierings-

faciliteiten. Voor 2015 zijn met de 

banken nieuwe afspraken gemaakt 

over fi nancieringsvoorwaarden, met 

doelstellingen voor EBITDA en EBIT 

passend bij de verwachtingen voor 

2015. De realisatie van verdere 

en fi nanciële doelstellingen van 

The Greenery. Risico’s en risicobeheer-

sing zijn een regelmatig terugkerend 

onderwerp in de vergaderingen van de 

hoofddirectie en het management van 

The Greenery. Ter beheersing van de 

operationele risico’s zijn diverse 

richtlijnen en procedures opgesteld, 

waaronder functiescheidingen en 

autorisatieprocedures. 

Ten aanzien van de operationele risico’s 

heeft The Greenery met name te 

maken met de tijdige beschikbaarheid 

van voldoende product. Hiertoe is 

beheersbaarheid van de aanvoer en 

daaraan gerelateerde mogelijke inkoop 

van producten van groot belang. Door 

middel van aanvoerprognoses en 

monitoring op de juistheid en volledig-

heid van deze productaanvoer wordt 

dit risico tot een aanvaardbaar niveau 

teruggebracht. Naast de beschikbaar-

heid van voldoende product is ook 

de beschikbaarheid van voldoende 

gekwalifi ceerd personeel een 

potentieel risico. 

Ten aanzien van de fi nanciële risico’s 

wordt veel aandacht besteed aan de 

beheersing van risico’s van onder 

andere krediet, liquiditeit en kasstroom. 

Het debiteurenrisico is grotendeels 

verzekerd bij een kredietverzekerings-

maatschappij. Voor de valuta- en 

verkopen van activa zijn daarnaast een 

belangrijke voorwaarde. Hierdoor zullen 

de bankschulden naar verwachting 

aanzienlijk afnemen. Management 

monitort de liquiditeitspositie en de 

operationele performance van The 

Greenery op wekelijkse basis. Daar-

naast worden op wekelijkse basis 

uitstaande vorderingen en voorschot-

ten beoordeeld. Creditmanagement 

speelt hierbij een belangrijke rol. 

De belangrijkste risico’s met betrekking 

tot de EBITDA en EBIT doelstellingen 

voor 2015 zijn tijdigheidsrisico’s 

waardoor geplande maatregelen later 

effect hebben, uitvoeringsrisico’s 

waardoor deze maatregelen niet het 

gewenste effect hebben alsmede een 

meer generiek marktrisico, wat kan 

leiden tot lagere prijzen en minder 

beschikbare volumes. 

De Hoofddirectie is op basis van de 

cashfl ow projecties gebaseerd op de 

begroting 2015 en het lopende desin-

vesteringsprogramma, rekening 

houdend met de condities en afspraken 

zoals vastgelegd in nieuwe fi nancie-

ringsvoorwaarden, van mening dat de 

groep voor een voorzienbare periode 

van ten minste twaalf maanden over 

voldoende fi nanciering beschikt.
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MARKTONTWIKKELINGEN 
Het jaar 2014 kenmerkte zich door 

een vroeg seizoen met hoge volumes 

vanuit heel Europa. Dit leidde tot een 

hoge prijsdruk in het eerste halfjaar. 

De lage prijzen als gevolg van deze 

prijsdruk hebben een negatieve invloed 

op het commerciële resultaat van 

The Greenery in 2014. 

In augustus 2014 stelde Rusland een 

handelsembargo op groente en fruit in. 

Daardoor zijn grote volumes producten 

beschikbaar gebleven op de Europese 

markt. Vooral hardfruit, tomaten en 

slasoorten hadden daar directe hinder 

van. Ook dit heeft een prijsdrukkend 

effect gehad. 

Nederland 

De omzet van The Greenery in Neder-

land is gegroeid ten opzichte van 2013. 

Dankzij een meer intensieve keten-

samenwerking met retail-partijen zal 

deze stijgende lijn zich ook in 2015 

naar verwachting verder voortzetten. 

We zien dat de begrippen vers en 

convenience aan betekenis winnen, 

zowel in als buiten de supermarkt. 

Duitsland

The Greenery ziet in 2014 een duidelijke 

groei van de afzet in Duitsland. Door de 

lagere prijzen van 2014 blijft de omzet-

groei achter bij de toename in afzet-

volume. Niettemin is er een stijging van 

2 procent ten opzichte van 2013.

De afzetgroei wordt vooral gerealiseerd 

in vruchtgroente en is onder andere 

een gevolg van een intensivering van 

de samenwerking met één van Duits-

lands grootste retailers. Door verschei-

dene prijs- en promotieactiviteiten is 

het afzetaandeel van The Greenery sterk 

toegenomen. En dankzij een succesvol-

le co-branding heeft een groot aantal 

Duitse consumenten kennis kunnen 

maken met de Sweet Sensation-peer. 

Met een relatief goed aanbod in lokale 

producten is The Greenery er in geslaagd 

vanaf mei 2014 vier distributiecentra bij 

een nieuwe afnemer te beleveren. Dit 

heeft bijgedragen aan de afzetgroei in 

Duitsland.

Retailers en andere distributiekanalen 

onderscheiden zich door de introductie 

van verswinkels en versmarkten. 

The Greenery volgt deze ontwikkelin-

gen nauwlettend en staat open voor 

samenwerking in deze initiatieven. 

Met behulp van het crossmediale plat-

form Verse Oogst (www.VerseOogst.nl) 

speelt The Greenery zelf in op trend 

ontwikkelingen in de markt.

Verse Oogst was het afgelopen jaar 

niet alleen zichtbaar op de supermarkt-

vloer. Zij presenteerde zich met een 

pop-up store in de Rotterdamse 

Markthal en was op de Wereldhaven-

dagen aanwezig met een promotie-

stand. Voorts heeft Verse Oogst in de 

tweede helft van 2014 een belangrijke 

rol gespeeld in de productpromotie die 

is opgezet nadat Rusland het handels-

embargo instelde. De campagne ‘Vers 

uit NL’ motiveerde consumenten om 

bewust voor het Nederlandse product 

te kiezen. 

Voor 2015 wordt een verdere groei 

verwacht. Met diverse klanten en 

retail-toeleveranciers wordt gesproken 

over een intensivering van de samen-

werkingen. Het aanbieden van lokaal 

geteeld product speelt hierin een 

centrale rol. 

Verenigd Koninkrijk

De concurrentiestrijd in AGF in het 

Verenigd Koninkrijk was in 2014 hevig, 

in alle schakels van de keten. Niet 

alleen aanbieders concurreerden, ook 

de retail-ketens moesten hard werken 

om hun marktaandelen te behouden. 

De komst en groei van discountformu-

les op de Engelse markt zorgt er voor 

dat traditionele retailers marktaandeel 

verliezen. Als reactie hierop schroeven 

retailers hun kwaliteitseisen op en 

wordt druk gezet op verlaging van de 

inkoopprijzen. Tegelijkertijd behoudt 

lokaal geteeld product de absolute 

voorkeur.

The Greenery zag het marktaandeel in 

het Verenigd Koninkrijk in 2014 afnemen. 

Vooral de verkoop van hardfruit en 

vruchtgroente was lager dan in 2013. 

Dit leidde tot een licht omzetverlies op 

de Engelse retail-markt. Met het oog op 

het beter bedienen van de lokale markt 

wordt vanaf januari 2015 in de unit 

Verenigd Koninkrijk een organisatie 

wijziging doorgevoerd. Het streven is in 

2015 een groei in de afzet te bewerk-

stelligen en de bijdrage van de business 

unit wederom te verhogen.

Scandinavië

De Scandinavische consument heeft 

een sterke voorkeur voor lokaal ge-

teeld product. De markt is niet geheel 

zelfvoorzienend en als gevolg hiervan 

is er ruimte voor een importstroom in 

vruchtgroenten. De Nederlandse export 

naar Scandinavië was tot 2013 redelijk 

stabiel. Door het Russische handelsem-

bargo is Scandinavië echter ook voor 

2.3 COMMERCIËLE ONTWIKKELINGEN

Pepers zijn een belangrijke smaakmaker voor een 

smakelijke en pittige maaltijd en horen in het basis-

assortiment van een service supermarkt. Het aan-

bieden van een assortiment pepers is, door de 

kostbare schapruimte, voor supermarkten vaak 

een uitdaging. The Greenery biedt haar Retail klanten 

een totaal peperassortiment in slechts 1 collo. Dit in 

2014 geïntroduceerde peperconcept is inmiddels een 

succes in Duitsland.

Productconcept Coop
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andere Europese productielanden een 

interessante afzetmarkt geworden. 

Daardoor nam in 2014 de concurrentie 

in de noordelijke landen toe. In combi-

natie met een verminderde beschik-

baarheid van trostomaten en paprika 

van eigen telers heeft dit geleid tot een 

daling van het marktaandeel. 

Overseas - Azië, Midden Oosten 

en Afrika 

Als gevolg van het handelsembargo in 

Rusland zien we veel nieuwe concur-

renten die actief worden op de over-

zeese markten. Dit heeft in 2014 geleid 

tot een daling van afzetvolume binnen 

de unit Overseas. 

Vele klanten in deze gebieden echter 

hebben een duidelijke voorkeur voor 

leveranciers die verbonden zijn met de 

teelt. De meerderheid van de klanten 

hebben we in 2014 dan ook kunnen 

behouden. Ook zien we een groeiende 

belangstelling voor biologische produc-

ten. The Greenery kan hier op inspelen 

omdat zij producten rechtstreeks van 

de teler kan aanbieden. Als gevolg van 

de relatief goede afzetprijzen blijft de 

bijdrage op de omzet in de unit Over-

seas op niveau, ondanks de gedaalde 

omzet.

Sterke producten voor export Overseas 

zijn onder andere paprika, diverse 

slasoorten, champignons, zachtfruit, 

diverse tomaten, witlof en exoten. 

The Greenery heeft een goede expertise 

in het internationaal vermarkten van 

deze producten.

In navolging van de afzet van Neder-

landse peren in China in 2014, start in 

2015 ook een pilot voor export van 

paprika naar China. Bij goed resultaat 

zal de Chinese markt zich in 2016 ook 

openen voor paprika uit Nederland. 

Overige markten

Vanaf 2014 bedient The Greenery de 

Russische markt vooral via de groot-

handel. De afzet naar Rusland is 

daarom in het tweede kwartaal 

verschoven van de unit Retail naar de 

unit Trade. Het handelsembargo leidt 

echter tot een sterke afname van de 

afzet naar Rusland. 

PRODUCTGROEPEN 
Als gevolg van het vertrek van enkele 

grote leden aan het einde van het jaar 

2013 is het totale volume van coopera-

tie leden in 2014 afgenomen. Vanwege 

de hoge Nederlandse oogstvolumes is 

in 2014 het besluit genomen minder 

appels en peren te importeren. Het 

volume van eigen leden van de Coöpe-

ratie Coforta was in 2014 11,6 procent 

lager dan in 2013, maar substantieel 

hoger dan verwacht.

De verminderde aanvoer van trostoma-

ten en paprika leidde tot de afname in 

het coöperatievolume. Deze lagere aan-

voer is het gevolg van de uittreding van 

een groep vruchtgroententelers eind 

2013. De aanvoer van vollegronds-

producten daalde licht door een lagere 

aanvoer van witlof. In de overige 

vollegrondsproducten zijn de beschik-

bare volumes gestegen. De gunstige 

prijzen in 2014 hebben geleid tot een 

lichte omzetstijging in vollegrond.

In het zachtfruit kende The Greenery, 

dankzij toetreding van nieuwe leden, 

een duidelijke groei in het volume. 

Ondanks een prijsdaling ten opzichte 

van 2013 ontwikkelde de omzet van 

zachtfruit zich goed. 

De volumes in hardfruit zijn in 2014 

sterk gestegen ten opzichte van het 

voorgaande jaar. Vanwege hoge 

oogstvolumes in heel Europa waren de 

prijzen laag. De omzet in hardfruit is 

hierdoor, ondanks het hoge beschikbare 

volume, vrijwel gelijk gebleven.

De gemiddelde prijs per kilogram over 

alle producten was 8 procent lager dan 

in 2013. Dit wordt vooral veroorzaakt 

door de prijsdruk in de hardfruitmarkt 

waar in 2014 zeer hoge volumes 

beschikbaar waren. Daarnaast hebben 

de volumeverschuivingen als gevolg 

van het Russische handelsembargo een 

grote invloed gehad op de prijsvorming 

en op de uitbetaalprijs voor telers. 

Dit is vooral terug te zien bij hardfruit, 

bladgewassen en trostomaten. 

DOCHTERBEDRIJVEN 
Hollander

Hollander is als supply chain-partner 

van retailers verantwoordelijk voor 

de distributie van verse en gekoelde 

producten naar supermarkten in 

Nederland. Deze activiteiten sluiten 

naadloos aan bij de retail-strategie 

van The Greenery. 

In 2014 heeft Hollander 55,1 miljoen 

colli verwerkt in haar distributiecentrum. 

Dit is een stijging van 6,5 procent ten 

opzicht van 2013. Hollander stuurt sterk 

op processen en kosten. De resultaten 

hiervan zijn zichtbaar in een productivi-

teitsstijging in het magazijn en een 

verhoogde omzet uit backhauling. 

Onderdeel van het strategisch plan van 

Hollander is om te komen tot een 

‘responsive supply chain’. Hiervoor is in 

2014 de organisatiestructuur aangepast, 

is er geïnvesteerd in IT-systemen en is 

een integraal ketentraject voor kwaliteits-

bewaking opgezet. 

Naturelle 

Naturelle is onze groothandel in 

biologische producten en levert gedu-

rende het gehele jaar een compleet 

assortiment biologische groente, fruit 

en paddenstoelen. 

De omzet van Naturelle is in 2014 

afgenomen door een lagere product-

beschikbaarheid in vruchtgroente. 

De omzet is eveneens negatief beïn-

vloed, doordat de leveringen in Bio+ 

kruiden zijn weggevallen. Besparingen 

in personele - en logistieke kosten 

zorgden ervoor dat de brutomarge van 

Naturelle zich heeft verbeterd en de 

winst toenam ten opzichte van 2013. 

De consumentenvraag naar bio-produc-

ten zal ook de komende jaren groeien. 

Tegelijkertijd stijgt het aantal aanbie-

ders van biologische groente en fruit. 

Eind december heeft The Greenery 

haar eerste Conference en Sweet 

Sensation-peren geleverd op de 

Chinese markt. De Chinese markt 

is medio 2014 opengesteld voor 

Nederlandse peren en biedt enorm 

veel perspectief als groeimarkt voor 

Conference en Sweet Sensation peren.

Peren China
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Dit zorgt voor extra prijsdruk in de 

markt. De verwachting is dat de 

aanbodstijging in 2015 verder doorzet.

Hoogsteder

Hoogsteder is een zelfstandig handels-

bedrijf in groente en fruit dat zich 

vooral richt op Frankrijk en Zuid-Europa. 

De onderneming levert in deze markten 

aan zowel retail- als groothandelsklanten. 

In Frankrijk is de afzet van Hoogsteder 

in 2014 licht teruggelopen. Een lagere 

afzet van trostomaten veroorzaakte 

deze afzetdaling. Het omzetverlies blijft 

beperkt, omdat in deze productgroep 

hogere prijzen zijn gerealiseerd. De 

brutomarge is licht toegenomen. De 

marktaandelen in Frankrijk en Italië zijn 

in 2014 gelijk gebleven ten opzichte 

van eerdere jaren. 

Om in 2015 groei te realiseren werkt 

Hoogsteder aan de ontwikkeling van  

de lokale teeltactiviteiten, aan de groei 

van het verkoopaandeel in Retail en het 

out of home-kanaal. Inmiddels levert 

Hoogsteder bij vrijwel elke retailer in 

Frankrijk een klein assortiment produc-

ten. In 2015 werkt zij aan uitbreiding 

van het assortiment. 

Wagenaar

Wagenaar is een zelfstandig handels- 

bedrijf met een focus op vollegronds- 

en industrieproducten. Haar belangrijk-

ste klanten zijn de industrie, groothan-

delsmarkten, snijderijen en gastronomie 

in Duitsland, Tsjechië, Roemenië, België, 

Verenigd Koninkrijk, Scandinavië en Italië. 

Door hoge volumes in de industrie-

markt en de daarmee gepaard gaande 

prijsdruk was de omzet in 2014 lager. 

Het is Wagenaar echter gelukt om het 

brutoresultaat op peil te houden. 

Vanwege een overaanbod op de vers- 

markt heeft Wagenaar in 2014 een 

relatief hoog volume in industriekom-

kommers verhandeld. Het is de onder-

neming gelukt een goede marge te 

realiseren op deze komkommers. De 

afzet van vollegrondproducten in Oost- 

Europa liet in 2014 een goede groei 

zien. Naar verwachting zal deze ontwik-

keling in 2015 gecontinueerd worden. 

Mulder Onions

Mulder Onions is gespecialiseerd in de 

handel in uien, aardappelen en knof-

look. Als gevolg van een hoge prijsdruk 

en sterke concurrentiestrijd in de 

uiensector heeft Mulder Onions haar 

activiteiten in 2014 sterk gericht op 

aardappelen. Dankzij deze verschuiving 

zijn de resultaten van Mulder stabiel 

gebleven. 

De prijzen van aardappelen waren in  

de eerste helft van 2014 op een goed 

niveau, maar verslechterden in de 

tweede helft van het jaar snel. Hoge 

beschikbare volumes op de beoogde 

afzetmarkten veroorzaakten vooral 

deze prijsdaling. De belangrijkste 

afzetmarkten voor Mulder blijven het 

Verenigd Koningrijk en Afrika. Dit zijn 

traditioneel de grootste afzetgebieden 

en zij blijven ook in de toekomst 

belangrijk. 

Duijvestijn Tomaten, één van teeltbedrijven met het Nature Counts 

certificaat van The Greenery, is tijdens het Tomaten Inspiratie Event 

in Berlijn uitgeroepen tot de Werelds Beste Tomatenteler. De jury 

roemde vooral de duurzame manier van telen en de daarmee 

gepaard gaande productinnovatie.

 

Zo was het bedrijf van Duijvesteijn een koploper in de keuze voor  

werken met geothermie. Inmiddels werken ze in een kas die 60 

procent minder energie verbruikt en experimenteren ze met het 

verwerken van afvalstromen tot nieuwe verpakkingsmaterialen.

2.4 DUURZAAMHEID

The Greenery heeft haar duurzaamheidsstrategie tot 2020 ingericht volgens 

de ISO 26000 richtlijnen. Om de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren 

zijn in 2014 ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de organisatie. 
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EEN GEZONDE TEELT 
The Greenery heeft zich met haar 

leveranciers ingespannen om haar 

doelstellingen voor 2014 binnen het 

Convenant Verduurzaming inkoop verse 

groente en fruit (IDH) te realiseren. 

De organisatie ligt op koers om het 

einddoel voor 2020 te behalen: de 

totale inkoop van verse groente en 

fruit uit Midden- en Zuid-Amerika, 

Afrika en Azië verduurzaamd volgens 

internationaal erkende social complian-

ce standaarden, zoals BSCI, ETI/SMETA 

en Fair Trade.

EEN GEZONDE KETEN REALISEREN
In 2014 is een begin gemaakt met de 

afbouw van het aantal distributiecentra 

(DC’s) van acht naar drie. Vanaf maart 

2014 zijn alle werkzaamheden heringe-

deeld naar drie DC’s: een Retail-DC in 

Barendrecht, een Trade-DC in Bleiswijk 

en een Zachtfruit-DC in Breda. Hierdoor 

is de inzet van vierkante meters in de 

DC’s sterk afgenomen.

 

Door een scherpere focus op de 

prestaties en de standaardisatie van 

processen in deze DC’s nam de tijdig-

heid in afwikkeling goederenstroom 

met 3 procent toe, en de productiviteit 

met 16 procent toe, ten opzichte van 

2013. 

In 2014 zijn nieuwe procedures vastge-

steld om voorraadderving te minimali-

seren. The Greenery verwacht dat de 

vernietiging van derfvoorraad met ca. 

30% kan afnemen ten opzichte van 

2014. Teneinde deze doelstelling te 

kunnen behalen start de onderneming 

een 100 procent inslagkeur in op het 

DC te Bleiswijk en verscherpen we de 

procedures op beheersing van voorra-

den.

EEN GEZONDE LEEFSTIJL 
BEVORDEREN
Het aantal contacten met de consu-

ment is in 2014 toegenomen door 

promotiecampagnes via sociale media, 

Ook voor de sociale aspecten van de 

tuinbouwproductie in Nederland zijn 

belangrijke stappen gezet. Na een 

aantal positief beoordeelde pilots met 

GRASP, heeft de Ledenraad eind 

december 2014 het besluit genomen 

om in 2015 voor alle Coforta-telers een 

audit te laten uitvoeren op de naleving 

van het GRASP-protocol. Overigens 

heeft in 2014 al tien procent van de 

telers op vrijwillige basis een 

GRASP-audit laten uitvoeren, met name 

aardbeien- en aspergetelers. GRASP is 

een aanvulling op GlobalGAP, een protocol 

waarbinnen sociale - en ethische 

omstandigheden worden gedocumen-

teerd. Het is een internationaal systeem 

dat voor alle AGF-productgroepen 

inzetbaar is.

De productie, verwerking en afzet van 

Nederlandse paddenstoelen voor de 

versmarkt vindt volledig onder Fair 

Produce keurmerk plaats. 

The Greenery hanteert voor de koplopers 

in duurzaamheid het predicaat Nature 

Counts. Inmiddels voeren zestien 

teeltbedrijven, nationaal en internatio-

naal, dit predicaat. Zij onderscheiden 

zich onder andere door aardwarmte te 

gebruiken voor de verwarming van hun 

kassen, door gebruik te maken van de 

principes van weerbaar telen, maar ook 

door duurzame productiemethoden te 

ontwikkelen, zoals teelt op water en 

gebruik van GPS in het bewerken van 

hun akkers. 

“Duurzaamheid is de lange termijnvisie waar wij voor 

gaan”, zegt Peter Duijvestijn. “Dat zie je bij ons niet alleen 

terug in de productiesystemen, maar ook uit dat zich in een 

duurzame relatie met onze medewerkers en in de samen-

werking met andere partijen.” Dat duurzaamheid duur zou 

zijn is een totaal verkeerde insteek, stelt hij. “Op de lange 

termijn betaalt duurzaamheid zich altijd terug.”

Duurzaamheid 

tijdens demonstraties op de winkel-

vloer en door generieke campagnes in 

samenwerking met andere partijen. Het 

crossmediale platform Verse Oogst 

(www.verseoogst.nl) is hierbij de 

succesvolle schakel tussen consumen-

ten en telers. 
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Voor het jaar 2015 zijn de volgende 

doelstellingen geformuleerd:

 

• versterking van de retail-positie in 

onze kernmarkten

• modernisering van de coöperatie

• ontwikkeling van nieuwe concepten

• het optimaliseren van het klanten-

portfolio in trade markten 

Voorts zet The Greenery onverminderd 

in op een gedegen kostenbeheersing 

en een verdere vereenvoudiging van 

bedrijfsprocessen en verbetering van 

de financiële positie.

GROEIEN NAAR RETAIL  
PARTNERSHIPS
Met behulp van het ketensamenwer-

kingsmodel wil The Greenery haar 

positie in de retailmarkt versterken.  

The Greenery verzekert de retailpartner 

het gehele jaar door van een volledig 

en continue beschikbaar assortiment  

in groente en fruit, inclusief import 

produkten. Ketenoptimalisatie en 

category management zijn belangrijke 

pijlers van het model dat dient om de 

2.5 VOORUITZICHTEN 2015

The Greenery verwacht in 2015 wederom sterk wisselende marktomstandig-

heden in groente en fruit. De onderneming verwacht niettemin de bestaande 

productvolumes vast te houden en het operationeel resultaat van het kern-

bedrijf verder te verbeteren. De ingrijpende wijzigingen in 2014 hebben 

geleid tot een versterking van de kernbedrijf activiteiten, en deze positieve 

ontwikkeling verwachten wij in 2015 verder te kunnen doorzetten. 

performance van de groente en fruit 

afdeling bij de retailer te versterken.

MODERNISERING VAN  
DE COOPERATIE
In het afgelopen jaar heeft The Greenery 

een belangrijke stap gezet om het 

vertrouwen van de leden van Coöpera-

tie Coforta terug te winnen. In 2015 

staat de modernisering van de relatie 

met telers en leveranciers centraal. 

Hiertoe zijn enkele initiatieven gestart 

die in de loop van het jaar zullen 

worden uitgewerkt en vervolgens 

geïmplementeerd. Onderwerpen  

als telersprestaties, beheer in prognoses, 

leverbetrouwbaarheid en kwaliteitsme-

ting komen hierbij aan de orde. Ook 

streeft de onderneming naar meer 

transparantie in de samenwerking met 

telers. Met behulp van nieuwe vormen 

van rapportages wil de onderneming 

tezamen met de aangesloten telers 

komen tot een verbetering in de keten 

prestaties.

ONTWIKKELING VAN NIEUWE  
CONCEPTEN
Als gevolg van het veranderende 

consumentengedrag worden nieuwe 

eisen gesteld aan de distributieketen. 

Nieuwe initiatieven worden ontwikkeld 

en internet distributie groeit. In de 

distributie van groente en fruit is 

convenience een factor van betekenis 

geworden. The Greenery zal in 2015 

investeren in de ontwikkeling van 

nieuwe initiatieven die aansluiten op 

voornoemde trends. Met behulp van  

de inzet van het crossmediale platform 

Verse Oogst wordt de teler en het in 

Nederland geteelde product zichtbaar 

gemaakt voor de consument.

OPTIMALISATIE VAN HET KLANTEN 
PORTFOLIO IN TRADE MARKTEN
In 2014 heeft de onderneming afscheid 

genomen van verliesgevende markten, 

en zijn doelstellingen geformuleerd in 

het bedienen van klanten op basis van 

keten efficiency in de bedrijfsvoering. 

The Greenery verwacht deze ontwikke-

ling in 2015 verder voort te zetten 

waarbij het klantenportfolio verder zal 

worden geoptimaliseerd. Dit betekent 

dat de onderneming streeft naar 

vollere klanten en per saldo minder 

klanten zal gaan beleveren.
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3.  Corporate Governance

LEDENRAAD VAN DE COÖPERATIE
De Ledenraad kwam in 2014 negen 

maal bijeen. In de Ledenraad komen 

zaken aan de orde als de benoeming 

van de leden van het bestuur van de 

coöperatie, de vaststelling van de 

jaarrekening van de coöperatie, de 

verlening van decharge aan het bestuur 

van de coöperatie, de wijziging van 

statuten en reglementen van de 

coöperatie en de vaststelling van 

tarieven en heffingen. Daarnaast wordt 

de Ledenraad geraadpleegd over 

besluiten van het bestuur tot het 

uitoefenen van stemrecht op de door 

de coöperatie gehouden aandelen in 

het kapitaal van The Greenery voor 

zover het de vaststelling van de 

jaarrekening betreft, het goedkeuren 

van het strategisch businessplan en het 

budget van The Greenery. Het bestuur 

is verplicht het besluit van de Leden-

raad tot het al dan niet vaststellen of 

goedkeuren te volgen. 

BESTUUR VAN DE COÖPERATIE
Het Bestuur van de coöperatie wordt 

benoemd door de Ledenraad en 

bestond ultimo 2014 uit zeven leden. 

Deze leden zijn allen lid van de Coöpe-

ratie. Het Bestuur bestaat zoveel 

mogelijk uit een evenwichtige afspie-

geling 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 dochterondernemin-

gen gedreven onderneming. 

ALGEMENE VERGADERING  
VAN THE GREENERY BV
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 Algemene Vergadering van 

The Greenery. Het stemrecht op de 

aandelen in de Algemene Vergadering 

van The Greenery wordt namens de 

coöperatie uitgeoefend door het 

bestuur van de coöperatie.

De cumulatief preferente aandelen B 

zijn, zonder medewerking van The 

Greenery, gecertificeerd. De coöperatie 

fungeert als administratiekantoor voor 

deze gecertificeerde aandelen. Het 

Bestuur van de coöperatie is tevens het 

Bestuur van het administratiekantoor. 

Aan de certificaathouders komen niet 

de rechten toe die de wet toekent aan 

houders van certificaten die met 

medewerking van een vennootschap 

zijn uitgegeven. 

Jaarlijks voorafgaand aan de jaarverga-

dering van The Greenery organiseert  

de coöperatie in haar hoedanigheid van 

administratiekantoor een certificaat-

houdersvergadering. Tijdens deze 

vergadering worden de certificaathou-

ders geïnformeerd en gehoord over de 

te nemen besluiten omtrent vaststel-

ling van de jaarrekening van The 

Greenery, alsmede de winstbestem-

ming. Daarnaast wordt in de certificaat-

houdersvergadering door het adminis-

tratiekantoor rekening en 

verantwoording afgelegd over het 

afgelopen boekjaar.

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 Verga-

dering vereist voor bepaalde in de 

statuten omschreven besluiten van de 

Hoofddirectie van The Greenery, zoals 

Coöperatie Coforta U.A. heeft haar onderneming ondergebracht in  

dochtervennootschap The Greenery B.V. Het bestuur van de twee juridische 

entiteiten en het toezicht daarop zijn als volgt vormgegeven:

het vaststellen van het strategisch 

businessplan en het budget.

HOOFDDIRECTIE VAN THE GREENERY
De statutaire Hoofddirectie, die ultimo 

2014 bestond uit een algemeen 

directeur en financieel directeur, 

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 Hoofd- 

directie legt hierover verantwoording  

af aan de Raad van Commissarissen  

en de Algemene Vergadering. 

De Raad van Commissarissen stelt de 

beloning en overige arbeidsvoorwaar-

den van de Hoofddirectie vast conform 

het bezoldigingsbeleid zoals goedge-

keurd door de Algemene Vergadering 

van The Greenery BV.

RAAD VAN COMMISSARISSEN  
VAN THE GREENERY 
De Raad van Commissarissen houdt 

toezicht op het gevoerde beleid van de 
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Hoofddirectie en op de algemene gang 

van zaken in The Greenery en de met 

haar verbonden onderneming. 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 Hoofddirectiebeslui-

ten. Daarnaast behoeven bepaalde in 

de statuten beschreven besluiten van 

de Hoofddirectie de voorafgaande 

goedkeuring van de Raad van Commis-

sarissen.

De Raad van Commissarissen bestond 

ultimo 2014 uit tien leden, zijnde de 

leden van het Bestuur van de coöpera-

tie en drie commissarissen die geen lid 

zijn van de coöperatie. De drie commis-

sarissen die geen lid zijn van de 

coöperatie vervullen de voorzittersrol-

len van de Raad en haar commissies. 

In de statuten van The Greenery is een 

van de wet afwijkende wijze van 

benoeming van de Raad van Commis-

sarissen bij structuurvennootschappen 

opgenomen, in die zin dat de benoe-

ming 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 Onderne-

BESTUURSORGANEN 

Bestuursorganen 

Bestuur Coöperatie Coforta U.A.

Th.L.J. Ammerlaan, voorzitter

P.W.J.M. van Asseldonk, vice-voorzitter

B.J. Feijtel

A.W.G.M. Hop

T.W. van Noord 

P.S.C. Oostveen (tot 17 april 2014)

G.W. Pronk (vanaf 16 december 2014)

R.J.G.J. van der Wouw 

(vanaf 16 september 2014)

Raad van Commissarissen 

The Greenery B.V.

B.C. Jansen, voorzitter 

Th.L.J. Ammerlaan, vice-voorzitter

P.W.J.M. van Asseldonk

M. Bello

B.J. Feijtel

mingsraad en de benoeming van de 

leden van de Raad van Commissarissen. 

De Raad van Commissarissen heeft uit 

haar midden een selectie- en een 

auditcommissie ingesteld.

EVENWICHTIGE VERDELING
Bestuurders en commissarissen worden 

benoemd op basis van vastgestelde 

competentieprofi elen die regelmatig 

geëvalueerd worden. Bij de invulling 

van vacatures wordt zoveel mogelijk 

rekening gehouden met een evenwich-

tige verdeling tussen mannen en 

vrouwen. Binnen het Bestuur van de 

coöperatie, de statutaire Hoofddirectie 

van de vennootschap en de Raad van 

Commissarissen van de vennootschap 

is geen sprake van een evenwichtige 

verdeling tussen mannen en vrouwen 

als bedoeld in artikel 2:276 BW. Bij de 

invulling van vacatures in 2014 is 

getracht tot een evenwichtigere 

verdeling te komen, door bij gelijke 

geschiktheid van kandidaten de 

voorkeur te geven aan benoeming van 

een vrouwelijke kandidaat. Helaas is 

het niet mogelijk gebleken de in 2014 

ontstane vacatures in te vullen met 

vrouwelijke kandidaten. Teneinde in de 

toekomst te komen tot een evenwich-

tige verdeling, zal bij de benoeming van 

nieuwe bestuurders of commissarissen 

het eerder vermelde uitgangspunt 

gelden dat bij gelijke geschiktheid de 

voorkeur wordt gegeven aan een 

vrouwelijke kandidaat. 

A.W.G.M. Hop

T.W. van Noord 

P.S.C. Oostveen (tot 17 april 2014)

G.W. Pronk (vanaf 16 december 2014)

A. Vos 

R.J.G.J. van der Wouw 

(vanaf 17 september 2014)

 

Hoofddirectie The Greenery B.V.

O & M Holding B.V./O. Koo, algemeen 

directeur (tot 1 juli 2014)

A.J.M. Wortel, algemeen directeur 

(vanaf 1 juli 2014)

A.W. Knol, fi nancieel directeur 

(tot 5 mei 2014)

C.G. Boot, fi nancieel directeur a.i. 

(vanaf 7 mei 2014)

P.R. Limvers, directielid 

(vanaf 9 februari 2015)

Coöperatie Coforta U.A.

The Greenery B.V.

Leden

Algemene vergadering 
van aandeelhouders

Ledenraad

Raad van Commisarissen

Bestuur

Hoofddirectie

Dochterondernemingen
Handelsorganisatie 

The Greenery

100% eigenaar
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4.  Verslag van de Raad  
van Commissarissen 

De jaarrekening 2014 is in eerste 

instantie door de Auditcommissie en 

daarna door de voltallige Raad van 

Commissarissen met de Hoofddirectie 

en de accountant, Deloitte Accountants, 

besproken. De Raad van Commissaris-

sen heeft hierna, met inachtneming 

van het door Deloitte Accountants 

uitgebrachte verslag over de jaarreke-

ning en de afgegeven goedkeurende 

controleverklaring, ter instemming de 

jaarrekening ondertekend. De Raad  

van Commissarissen heeft tevens haar 

goedkeuring verleend aan het voorstel 

van de Hoofddirectie om het resultaat 

te verwerken, zoals opgenomen in de 

overige gegevens. 

De jaarrekening is vervolgens voor 

behandeling en vaststelling aan de 

Algemene Vergadering van Aandeel-

houders voorgelegd. De Raad van 

Commissarissen stelt aan de Algemene 

Vergadering voor de jaarrekening vast 

te stellen, de verwerking van het 

resultaat te aanvaarden en de Hoofddi-

rectie en de Raad van Commissarissen 

decharge te verlenen voor het gevoer-

de beleid over het afgelopen boekjaar, 

respectievelijk voor het toezicht daarop. 

Begin 2014 is een forse reorganisatie 

doorgevoerd. Dit heeft geleid tot het 

vervallen van 350 arbeidsplaatsen om 

de kosten te verlagen. Deze pijnlijke 

stap was noodzakelijk vanwege de 

krimp in voorgaande jaren. De Russische 

boycot heeft vervolgens geleid tot prijs-

druk in de markt. Desondanks is de 

onderneming er in geslaagd om een 

klein positief resultaat te realiseren.  

De Raad realiseert zich dat er verdere 

strategische besluiten moeten worden 

genomen om een stabiele en winstge-

vende onderneming te creëren. Naast 

verdere kostenverlagingen zijn er flinke 

stappen nodig om het juiste verdien-

model vorm en inhoud te geven. Net 

als voorheen zal de besluitvorming 

gericht blijven op het belang en de 

continuïteit van de onderneming en  

de daarbij betrokken partijen. 

SAMENSTELLING RAAD VAN  
COMMISSARISSEN EN COMMISSIES
De Raad van Commissarissen bestaat 

ultimo 2014 uit tien leden. De voorzit-

ter van de Raad van Commissarissen is 

de heer B.C. Jansen. De heer Th.L.J. 

Ammerlaan, voorzitter van het bestuur 

van de coöperatie, is vice-voorzitter van 

de Raad. 

Op 17 april 2014 is de heer P.S.C. 

Oostveen afgetreden als lid van de 

Raad van Commissarissen. De Raad is 

de heer Oostveen zeer erkentelijk voor 

zijn inzet en bijdrage tijdens zijn 

zittingsperiode. Op 17 september 2014 

respectievelijk op 16 december 2014 

zijn de heer R.J.G.J. van der Wouw, 

respectievelijk de heer G.W. Pronk, 

toegetreden tot de Raad van Commis-

sarissen. 

De Raad heeft twee commissies: de 

Auditcommissie en de Selectiecommissie. 

De Auditcommissie van de Raad van 

Commissarissen werd in 2014 gevormd 

door de heren A. Vos (voorzitter),  

B.C. Jansen, Th.L.J. Ammerlaan, P.S.C. 

Oostveen (tot 17 april) en B.J. Feijtel 

(vanaf 11 juni 2014). 

De Selectiecommissie van de Raad van 

Commissarissen bestond in het verslag-

jaar uit mevrouw M. Bello (voorzitter), 

de heer B.C. Jansen, de heer Th.L.J. 

Ammerlaan en de heer P.W.J.M. van 

Asseldonk.

WERKZAAMHEDEN RAAD  
VAN COMMISSARISSEN
In het boekjaar 2014 is de Raad van 

Commissarissen vijftien keer in verga-

dering bijeen geweest. Er werd zowel 

in als buiten aanwezigheid van de 

Hoofddirectie vergaderd. Vier van de 

vergaderingen betroffen sessies die in 

het teken stonden van de strategische 

review. Belangrijke onderwerpen 

tijdens de overige vergaderingen waren 

de reorganisatie, (de voortgang van 

het) herstructureringsplan Phoenix en 

de financiering van de vennootschap  

en haar groepsmaatschappijen. Verder 

heeft de Raad van Commissarissen 

uitgebreid gesproken over de financiële 

resultaten, de strategie, de samenwer-

king tussen de coöperatie en de 

vennootschap, de commerciële ontwik-

kelingen en het functioneren van de 

(leden van de) Hoofddirectie. 

Met ingang van 1 juli 2014 heeft de 

heer A.J.M. Wortel de functie van 

algemeen directeur overgenomen van 

de heer O. Koo. Per 5 mei 2014 is de 

heer A.W. Knol afgetreden als financieel 

directeur van de vennootschap; per 7 

mei 2014 is deze functie op ad interim 

basis ingevuld door de heer C.G. Boot. 

De Raad is een procedure gestart om  

te komen tot definitieve invulling van 

de positie van financieel directeur.  

Op 9 februari 2015 is de heer P.R. Limvers 

gestart als Chief Restructuring Officer. 

Deze tijdelijke statutaire directiefunctie 

wordt noodzakelijk geacht om het 

gewenste strategische veranderings-

proces te versnellen. In de loop van 

2015 is voorzien dat hij de heer C.G. 

Boot zal opvolgen als CFO. 

Medio 2014 heeft de Raad tijdens een 

aparte sessie, onder leiding van een 

onafhankelijke adviseur, haar eigen 

functioneren geëvalueerd. 

WERKZAAMHEDEN AUDITCOMMISSIE
De Auditcommissie is in het verslagjaar 

vier maal bijeengeweest en heeft twee 

maal telefonisch vergaderd om besluit-

vorming door de Raad van Commissa-

rissen over onder andere de financie-

ring van de vennootschap en haar 

groepsmaatschappijen, het jaarverslag 

en de jaarrekening 2013 en om het 

budget 2015 voor te bereiden. De opzet 

van de accountantscontrole 2014 is 

voorbereid en er is onder meer gespro-

ken over de liquiditeitspositie van de 

onderneming, de (opvolging van 

bevindingen in de) managementletter, 

risicobeheersing en de herinrichting van 

de afdeling finance. Waar nodig en 

nuttig worden onderwerpen behandeld 

in het bijzijn van Deloitte Accountants. 

WERKZAAMHEDEN  
SELECTIECOMMISSIE
In het afgelopen boekjaar heeft de 

Selectiecommissie zes maal vergaderd. 

Eén van de externe commissarissen, de 

voorzitter van de Auditcommissie is in 

2015 aftredend, zodat de Selectiecom-

missie in het afgelopen jaar reeds is 

gestart met de werving en selectie van 

een nieuwe commissaris. Daarnaast 

heeft de Selectiecommissie de evalua-

tie van het functioneren van de Raad 

voorbereid en zijn het functioneren en 

de taakverdeling van de (leden van de) 

Hoofddirectie besproken. Naar aanlei-

ding van het vertrek van de heren Koo 

en Knol heeft de Selectiecommissie het 

profiel van de algemeen en financieel 

directeur besproken en is de werving 

en selectie daarvan ter hand genomen. 

De Raad van Commissarissen dankt de 

Hoofddirectie, het management en alle 

medewerkers van The Greenery voor 

hun betrokkenheid en inzet in het 

afgelopen jaar.

Barendrecht, 17 maart 2015.

Raad van Commissarissen  

The Greenery B.V.

De Raad van Commissarissen heeft kennis genomen van het door de Hoofddirectie 

opgestelde jaarverslag van The Greenery over het boekjaar 2014, inclusief de 

jaarrekening bestaande uit de balans per 31 december 2014, de winst- en verlies-

rekening over het boekjaar 2014 en de toelichtingen daarop. 
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1. GECONSOLIDEERDE BALANS PER 
 31 DECEMBER 2014 

Activa Toelichting 2014 2013

Vaste activa

Immateriële vaste activa 6.1 16.896 23.577

Materiële vaste activa 6.2 215.373 252.144

Financiële vaste activa 6.3 33.322 45.543

  265.591 321.264

Vlottende activa    

Voorraden 6.4 13.476 14.976

Vorderingen 6.5 98.571 124.978

Liquide middelen  4.682 2.639

  116.729 142.593

Totaal activa  382.320 463.857

Passiva Toelichting 2014 2013

Groepsvermogen 6.6  

Aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen  71.890 72.783

Aandeel van derden in het groepsvermogen  (139) (103)

  71.751 72.680

Productfondsen 6.7 5.967 5.909

Voorzieningen 6.8 64.825 85.042

Langlopende schulden 6.9 56.349 61.963

Kortlopende schulden 6.10 183.428 238.263

  310.569 391.177

Totaal passiva  382.320 463.857

    

2. GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 
OVER 2014

 Toelichting 2014 2013 

Netto-omzet 7.1 1.086.828 1.292.612

Inkoop handelsproducten en uitbesteed werk  917.095 1.112.849

Lonen en salarissen  56.838 71.494

Sociale lasten  9.850 10.967

Pensioenlasten  5.147 8.931

Afschrijvingen  7.2 19.357 22.912

Bijzondere waardeverminderingen vaste activa 7.3 11.582 0

Overige bedrijfskosten  75.666 101.650

Totaal bedrijfslasten  1.095.535 1.328.803

Bedrijfsresultaat  (8.707) (36.191)

Financiële baten en lasten 7.5 (8.691) (5.833)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  (17.398) (42.024)

Belastingen op resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 7.6 276 8.832

Aandeel in resultaat niet geconsolideerde deelnemingen 6.3 10.489 11.719

Resultaat uit verkoop van niet geconsolideerde deelnemingen  7.800 0

Groepsresultaat na belastingen  1.167 (21.473)

Aandeel van derden in het groepsresultaat  25 5

Resultaat toekomend aan de rechtspersoon  1.192 (21.468)

(VOOR RESULTAATBESTEMMING)

in duizenden euro’s in duizenden euro’s
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Liquide middelen  2014  2013

Saldo 1 januari  2.639  2.404

Mutatie  2.043  235

Saldo 31 december  4.682  2.639

4. OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT  
OVER 2014 

  2014  2013

Groepsresultaat na belastingen  1.167  (21.473)

   

Herwaardering pensioenvoorziening UK  (1.751)  1.713

Herwaardering van onroerend goed  522  6.087

Mutaties ten gevolge van koersverschillen  (867)  (1.200)

Saldo totaalresultaat  (929)  (14.873)

  2014  2013

Totaalresultaat toekomend aan de rechtspersoon  (893)  (14.870)

Aandeel van derden in het totaalresultaat  (36)  (3)

Saldo totaalresultaat  (929)  (14.873)

in duizenden euro’s

3. GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT  
2014 

  2014  2013

Operationele activiteiten     

Bedrijfsresultaat  (8.707)  (36.191) 

Afschrijvingen  19.357  22.912 

Bijzondere waardevermindering vaste activa 11.582  0 

Vrijval EU-bijdragen materiële vaste activa (3.043)  (5.019) 

Boekresultaat op verkoop groepsmaatschappijen (160)  249 

Mutatie voorzieningen (17.503)  7.961 

Mutatie werkkapitaal (12.489)  (13.329) 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  (10.963)  (23.417)

(Betaalde) / ontvangen rente  (5.959)  (4.036)

(Betaalde) / ontvangen VPB  235  999

Kasstroom uit operationele activiteiten  (16.687)  (26.454)

     

Investeringsactiviteiten     

Investeringen in materiële vaste activa (5.484)  (10.935) 

Desinvesteringen in materiële vaste activa 10.842  14.294 

Verstrekte leningen (50)  0 

Aflossing leningen u.g. 20  95 

Ontvangen dividenden 5.500  12.559 

Koop van deelnemingen (5)  (29) 

Verkoop van groepsmaatschappijen 12.226  250 

Verkoop van deelnemingen 26.000  0 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  49.049  16.234

     

Kasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten  32.362  (10.220)

    

Financieringsactiviteiten     

Mutatie bankleningen en overig krediet (19.873)  18.742  

Mutatie ledenleningen (8.950)  (6.296)  

Mutatie productfondsen (1.802)  (1.856)  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  (30.625)  10.590

Netto kasstroom  1.737  370

Koers- en omrekeningsverschillen in de liquide middelen  306  (135)

Mutatie saldo liquide middelen  2.043  235
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5. TOELICHTING ALGEMEEN

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN
De Coöperatie houdt alle aandelen in 

The Greenery B.V.. The Greenery is een 

toonaangevend, internationaal opere-

rend bedrijf dat jaarrond een volledig 

assortiment groente, fruit en padden-

stoelen van over de hele wereld 

samenbrengt en dagelijks vers aan 

haar klanten levert. Deze klanten zijn 

vooral de groothandel en supermarkt-

ketens in Europa en Noord-Amerika. 

Daarnaast levert het bedrijf aan 

foodservice bedrijven en de industrie. 

The Greenery heeft vestigingen in 

twaalf landen en richt zich in haar 

beleid en aanpak vooral op marktge-

richtheid, voedselveiligheid, duurzaam-

heid, innovatie en logistieke effi ciency. 

FINANCIERING EN RISICO’S
In oktober 2013 heeft het management 

een strategisch heroriënteringsproject, 

genaamd Phoenix, opgezet. Het doel 

van Phoenix is om de winstgevendheid 

van de kernactiviteiten van de groep  

sterk te verbeteren en daarmee de 

continuïteit te waarborgen. Een verbe-

tering van de winstgevendheid van de 

groep door kostenbesparing zal ook 

leiden tot een beter rendement voor de 

aangesloten telers. Daarnaast voorziet 

plan Phoenix in de verkoop van activa 

en mede daardoor versteviging van de 

fi nanciële positie. De logistieke infra-

structuur zal worden vereenvoudigd. 

Door de vereenvoudigingen heeft het 

bedrijf op termijn minder behoefte aan  

vierkante meters bedrijfsruimte. De niet 

meer benodigde ruimtes zullen worden 

verkocht.

In 2014 is uitvoering gegeven aan 

het plan op basis waarvan een sterke 

reductie van het aantal medewerkers 

is gerealiseerd. Voor uitvoering van het 

plan Phoenix is, naast de bestaande 

kredietfaciliteiten van maximaal 

EUR 175 miljoen, een nieuwe krediet-

faciliteit van EUR 45 miljoen aangetrok-

ken. De looptijd van deze faciliteit is 

twee jaar. Door de omvang van het 

totaal benodigde krediet zijn de 

aandelen in het kapitaal van Houdster-

maatschappij Verpakkingsbedrijven B.V., 

Hessing B.V. en de Nederlandse 100% 

groepsvennootschappen van de 

vennootschap, alsmede de activa van 

de vennootschap en de Nederlandse 

100% groepsvennootschappen in 

zekerheid gegeven. 

Naast genoemde personele reorganisa-

tie zijn diverse activa in 2014 verkocht. 

Dit betreft zowel de verkoop van 

vastgoed, verkoop van enkele kleinere 

groepsmaatschappijen als verkoop van 

de minderheidsdeelneming in Hessing. 

Als gevolg van deze maatregelen is de 

fi nanciële positie verbeterd en is het 

overbruggingskrediet voor een belang-

rijk deel reeds afgelost. 

Gegeven de positie van The Greenery is 

het belangrijkste risico de beschikbaar-

heid van voldoende fi nancieringsfacili-

teiten. Voor 2015 zijn met de banken 

nieuwe afspraken gemaakt over 

fi nancieringsvoorwaarden, met doel-

stellingen voor EBITDA en EBIT passend 

bij de verwachtingen voor 2015. De 

realisatie van verdere verkopen van 

activa zijn daarnaast een belangrijke 

voorwaarde. Hierdoor zullen de bank-

schulden naar verwachting aanzienlijk 

afnemen. Het management monitort 

de liquiditeitspositie en de operationele 

performance van The Greenery op 

wekelijkse basis. Daarnaast worden 

op wekelijkse basis uitstaande vorde-

ringen en voorschotten beoordeeld. 

Creditmanagement speelt hierbij een 

belangrijke rol. 

De belangrijkste risico’s met betrekking 

tot de EBITDA en EBIT doelstellingen 

voor 2015 zijn tijdigheidsrisico’s 

waardoor geplande maatregelen later 

effect hebben, uitvoeringsrisico’s 

waardoor deze maatregelen niet het 

gewenste effect hebben alsmede een 

meer generiek marktrisico, wat kan 

leiden tot lagere prijzen en minder 

beschikbare volumes. 

De Hoofddirectie is op basis van de 

cashfl ow projecties gebaseerd op de 

begroting 2015 en het lopende desin-

vesteringsprogramma, rekening 

houdend met de condities en afspraken 

zoals vastgelegd in nieuwe fi nancie-

ringsvoorwaarden, van mening dat de 

groep voor een voorzienbare periode 

van ten minste twaalf maanden over 

voldoende fi nanciering beschikt.

DESINVESTERINGEN
In 2014 zijn de tot de groep behorende 

vennootschappen Greenery O.G. 

Maasland I B.V., Greenery Belgium N.V. 

en DAV Trans N.V. verkocht voor een 

bedrag van in totaal EUR 12,2 miljoen, 

met een boekwinst van in totaal 

EUR 2,1 miljoen. Verder is in 2014 het 

minderheidsbelang in de vennootschap 

Hessing B.V. voor een bedrag van EUR 

26 miljoen verkocht, met een boek-

winst van EUR 7,8 miljoen. 

GRONDSLAGEN VAN 
DE CONSOLIDATIE
In de geconsolideerde jaarrekening van 

de Coöperatie zijn de fi nanciële gege-

vens verwerkt van de tot de groep 

behorende maatschappijen waarin 

beslissende zeggenschap is. De gecon-

solideerde jaarrekening is opgesteld 

met toepassing van de grondslagen 

voor de waardering en de resultaatbe-

paling van de Coöperatie.

De fi nanciële gegevens van de Coöpe-

ratie zijn verwerkt in de geconsolideer-

de jaarrekening zodat, gebruikmakend 

van artikel 2:402 BW, is volstaan met 

een verkorte winst-en verliesrekening 

in de enkelvoudige jaarrekening.

De fi nanciële gegevens van de groeps-

maatschappijen en de andere in de 

consolidatie meegenomen rechtsperso-

nen en vennootschappen zijn volledig 

in de geconsolideerde jaarrekening 

opgenomen onder eliminatie van de 

onderlinge verhoudingen en transac-

ties. 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 de andere in 

Coöperatie Coforta U.A (“de Coöperatie”) is op 25 oktober 1996 

opgericht en is statutair gevestigd te Den Haag. De Coöperatie is 

enig aandeelhouder van The Greenery B.V. (“de vennootschap”). 

De in de toelichting opgenomen bedragen luiden in duizenden 

euro’s, tenzij anders vermeld.
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de consolidatie meegenomen rechts-

personen en vennootschappen worden 

geconsolideerd vanaf de overnameda-

tum tenzij anders vermeld. De resulta-

ten van afgestoten deelnemingen 

worden in de consolidatie verwerkt tot 

het tijdstip waarop de groepsband 

wordt verbroken.

De namen en zetels van groepsmaat-

schappijen en niet geconsolideerde 

deelnemingen zijn gedeponeerd bij de 

Kamer van Koophandel te Rotterdam. 

Een verkorte lijst van de groepsmaat-

schappijen is opgenomen op pagina 35.

ALGEMENE GRONDSLAGEN  
VOOR DE OPSTELLING VAN DE 
GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
De geconsolideerde jaarrekening is 

opgesteld volgens de bepalingen van 

Titel 9 Boek 2 BW.

De waardering van activa en passiva en 

de bepaling van het resultaat vinden, 

tenzij anders vermeld, plaats op basis 

van historische kosten. Indien bij de 

desbetreffende grondslag voor de 

specifieke balanspost geen specifieke 

waarderingsgrondslag wordt vermeld, 

worden activa en passiva opgenomen 

tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend 

aan het jaar waarop ze betrekking 

hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansda-

tum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun 

oorsprong vinden voor het einde van 

het verslagjaar, worden in acht geno-

men indien zij voor het opmaken van  

de jaarrekening bekend zijn geworden.

 

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 Coöperatie 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, liquiditeit en kasstroom. Het 

debiteurenrisico is grotendeels verzekerd 

bij een kredietverzekeringsmaatschap-

pij. De vreemde valuta posities worden 

grotendeels afgedekt door valutatermijn 

transacties. Tevens wordt een deel van 

de vreemde valuta posities afgedekt 

door middel van optiecontracten. 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 beursgeno-

teerd is, of waarvoor geen hedge 

accounting wordt toegepast, worden 

gewaardeerd tegen kostprijs of lagere 

marktwaarde.

De Coöperatie past hedge accounting 

toe op basis van individuele documen-

tatie voor financiële instrumenten met 

een specifieke individuele hedgerelatie. 

Voor financiële instrumenten met een 

niet specifieke hedgerelatie wordt 

generieke documentatie toegepast.  

De Coöperatie 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-verliesre-

kening verwerkt indien en voor zover 

dit (cumulatief) een verlies betreft.

Kostprijshedge-accounting inzake  

afdekking van het renterisico

Voor de rentederivaten wordt kostprijs-

hedge-accounting toegepast en 

worden gedurende de looptijd gewaar-

deerd tegen de kostprijs. Veranderingen 

in de reële waarde worden niet 

verwerkt in de winst- en verliesreke-

ning voor zover er sprake is van een 

effectieve hedge.

GRONDSLAGEN VAN  
VALUTAOMREKENING
Vorderingen, schulden en verplichtingen 

in vreemde valuta’s worden omgere-

kend tegen de koers per balansdatum. 

De uit de omrekening per balansdatum 

voortvloeiende koersverschillen wor-

den, rekening houdend met eventuele 

dekkingstransacties, opgenomen in de 

balans en winst- en verliesrekening. 

Transacties in vreemde valuta’s gedu-

rende de verslagperiode worden in de 

jaarrekening verwerkt tegen de koers 

van afwikkeling.

De buitenlandse groepsmaatschappijen 

en niet-geconsolideerde deelnemingen 

kwalificeren als zelfstandige (buiten-

landse) eenheden. Voor de omrekening 

van de jaarrekening van de buitenland-

se eenheden wordt de koers op 

balansdatum gehanteerd voor de 

balansposten en de gemiddelde koers 

voor de posten van de winst- en verlies-

rekening. De omrekeningsverschillen die 

optreden, worden rechtstreeks ten 

gunste of ten laste van het groepsver-

mogen gebracht.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAAR-
DERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Immateriële vaste activa

De goodwill die ontstaat bij de aankoop 

van aandelen en overname van bedrijfs- 

activiteiten 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 mogelijke herziening  

van de waardering van de geactiveerde 

goodwill wordt een impairment 

analyse uitgevoerd.
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toereikend is. Latente belastingen 

worden opgenomen in de voorziening 

voor latente belastingen, nader toege-

licht onder 6.8 op pagina 29.

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, rekening houdend 

met een eventuele residuwaarde en 

verminderd met per categorie vastge-

stelde lineaire afschrijvingen gebaseerd 

op de verwachte economische levens-

duur. Er wordt afgeschreven vanaf het 

moment van ingebruikname. De waarde 

wordt verminderd met ontvangen 

EU-bijdragen.

Financiële vaste activa 

De niet-geconsolideerde deelnemingen 

waarin invloed van betekenis op het 

zakelijke en financiële beleid wordt 

uitgeoefend, worden gewaardeerd op 

de nettovermogenswaarde, doch niet 

lager dan nihil. Deze nettovermogens-

waarde wordt berekend op basis van  

de grondslagen van de Coöperatie. 

Wanneer The Greenery B.V.  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 voorzie-

ningen ter grootte van het resterende 

aandeel in de door de deelneming 

geleden verliezen, dan wel voor de 

verwachte betalingen door de vennoot-

schap ten behoeve van deze deelne-

mingen.

De vorderingen op en leningen aan 

deelnemingen alsmede de overige 

vorderingen worden opgenomen tegen 

nominale waarde, onder aftrek van 

noodzakelijk geachte voorzieningen.

De onder de financiële vaste activa 

opgenomen effecten worden gewaar-

deerd op de marktwaarde per balans-

datum.

 

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd 

tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere 

marktwaarde, waar nodig onder aftrek 

van een voorziening voor incourante 

delen van de voorraad. 

De voorraad meermalige emballage 

wordt, voor zover deze niet in consig-

natie is verkregen, gewaardeerd tegen 

statiegeldwaarde.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd 

tegen nominale waarde, onder aftrek 

van de noodzakelijk geachte voorzie-

ningen in verband met mogelijke 

oninbaarheid. Deze voorzieningen 

worden bepaald op basis van individue-

le beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaar-

deerd 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 telers-  

afvaardiging aangewend worden voor 

de bekostiging van commerciële 

maatregelen zoals promoties, product-

onderzoek en zorgsystemen.

Voorzieningen

Voorzieningen voor pensioenen

Met ingang van 1 januari 2012 is een 

stelselwijziging toegepast. De voorzie-

ningen voor pensioenen zijn gewaar-

deerd in overeenstemming met de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, 

artikel 271.3 “Personeelsbeloningen 

- Pensioenen”.

De vennootschap en haar dochteronder-

nemingen kennen verschillende pensioen- 

regelingen. Voor het bedrijfstakpensioen- 

fonds van de Stichting Bedrijfspensioen-

fonds voor de Agrarische en Voedsel-

voorzieningshandel, het Pensioenfonds 

Vervoer alsmede de Beschikbare 

Premieregeling wordt geen voorziening 

gevormd. De door de Stichting Bedrijfs- 

pensioenfonds voor de Agrarische  

en Voedselvoorzieningshandel en  

het Pensioenfonds Vervoer verzorgde 

pensioenregeling is toegezegde  

pensioenregeling. 

Nederlandse pensioenregelingen:

De pensioenverplichtingen uit de Neder-

landse regelingen worden gewaardeerd 

volgens de ‘verplichting aan de pensioen- 

uitvoerder benadering’. In deze bena-

dering wordt de aan de pensioenuit-

voerder te betalen premie als last in de 

winst- en verliesrekening verantwoord 

in de periode waarop deze betrekking 

hebben.

Aan de hand van de uitvoeringsover-

eenkomst wordt beoordeeld of en zo ja 

welke verplichtingen naast de betaling 

van de jaarlijkse aan de pensioenuit-

voerder verschuldigde premie bestaan. 

Deze additionele verplichtingen, waar 

onder eventuele verplichtingen uit 

herstelplannen van de pensioenuitvoer-

der, leiden tot lasten voor de groep en 

worden in de balans opgenomen in een 

voorziening. De op de balans opgenomen 

pensioenvoorziening betreft uit ver-

wachte toekomstige salarisstijgingen 

voortvloeiende aanpassingen of 

verwachte indexatietoekenningen van 

per balansdatum opgebouwde aanspra-

ken die voor rekening van de Coöperatie 

komen.

De waardering van de verplichting is  

de beste schatting van de bedragen die 

noodzakelijk zijn om deze per balans- 

datum 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 ondernemings- 

obligaties.

Toevoegingen aan en vrijval van de 

verplichtingen komen ten laste respec-

tievelijk ten gunste van de winst- en 

verliesrekening.

Immateriële vaste activa, niet zijnde 

goodwill, zoals de kosten van licenties, 

concessie en vergunningen en vooruit-

betalingen worden geactiveerd bij 

ingebruikname. De afschrijvingen 

worden lineair gebaseerd op de 

verwachte economische levensduur 

(20 jaar).

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 

worden gewaardeerd tegen actuele 

waarde. Gebouwen en terreinen welke 

strategisch worden aangehouden, 

worden gewaardeerd tegen vervan-

gingswaarde. Gebouwen en terreinen 

waarvan het voornemen  is deze 

binnen afzienbare tijd af te stoten en 

niet te vervangen, worden gewaar-

deerd tegen de benaderde netto 

opbrengstwaarde. De aldus bepaalde 

waarde wordt verminderd met ontvan-

gen EU-bijdragen.

Vervangingswaarde en opbrengstwaar-

de zijn bepaald op basis van uitgevoer-

de taxaties door externe deskundigen. 

De taxaties zijn geactualiseerd op basis 

van verworven inzicht en van specifie-

ke indexcijfers en marktgegevens per 

locatie. Waardeveranderingen in het 

boekjaar worden na een aftrek voor 

latente belastingen ten gunste respec-

tievelijk ten laste van de herwaarde-

ringsreserve gebracht, voor zover deze 
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Buitenlandse pensioenregelingen:

Buitenlandse pensioenregelingen die 

vergelijkbaar zijn met de wijze waarop 

het Nederlandse pensioenstelsel is inge-

richt en functioneert worden op dezelf-

de wijze behandeld als Nederlandse 

pensioenregelingen.

Voor buitenlandse pensioenregelingen 

die niet vergelijkbaar zijn met de wijze 

waarop het Nederlandse pensioenstel-

sel is ingericht, worden verplichtingen 

uit hoofde van deze buitenlandse 

pensioenregelingen gewaardeerd op 

basis van een in Nederland algemeen 

aanvaardbare actuariële waarderings-

methodiek 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 personeels- 

beloningen op lange termijn:

Overige langlopende personeelsbelo-

ningen zijn die welke deel uitmaken 

van het beloningspakket, zoals belonin-

gen wegens jubilea, tijdelijk verlof en 

dergelijke, met een langlopend karak-

ter. 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 belastingverplichtin-

gen, voortvloeiende uit verschillen 

tussen de waardering in de jaarreke-

ning en de fiscale waardering van 

activa en passiva, wordt een voorzie-

ning gevormd.

Op deze voorziening worden in minde-

ring 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 aangehou-

den terreinen, waarvoor een tarief van 

20% wordt gehanteerd.

Reorganisatievoorziening

Deze voorziening heeft betrekking op 

kosten in verband met de herstructure-

ring van activiteiten en wordt gevormd 

indien voor de groep een feitelijke of 

juridische verplichting is ontstaan. Voor 

reorganisaties waarvoor per balansda-

tum een plan is geformaliseerd, maar 

waarvoor pas na balansdatum hetzij de 

gerechtvaardigde verwachting is 

gewekt richting betrokkenen dat de 

reorganisatie zal worden uitgevoerd, 

hetzij is gestart met de implementatie 

van het herstructureringsplan, is geen 

voorziening opgenomen.

Overige voorzieningen

Tenzij anders vermeld worden de 

overige voorzieningen gewaardeerd 

tegen de nominale waarde van de 

uitgaven die naar verwachting noodza-

kelijk zijn om de betreffende verplichtin-

gen af te wikkelen.

Langlopende schulden

Deze zijn opgenomen tegen nominale 

waarde.

GRONDSLAGEN VAN  
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. Voor 

verkopen met het karakter van com-

missiehandel wordt de commissie als 

netto-omzet verantwoord. Exploitatie-

subsidies worden ten gunste van de 

winst- en verliesrekening gebracht in 

het jaar waarin de gesubsidieerde 

uitgaven worden verwerkt. Opbreng-

sten 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 goede-

ren wordt aan dezelfde periode toege-

rekend.

Kosten

De kosten worden bepaald met 

inachtneming van de vermelde grond-

slagen van waardering en toegerekend 

aan het verslagjaar waarop zij betrek-

king hebben.

Belastingen

De vennootschapsbelasting wordt bere-

kend tegen het geldende tarief over 

het resultaat van het boekjaar, waarbij 

rekening wordt gehouden met perma-

nente verschillen tussen de winstbere-

kening volgens de jaarrekening en de 

fiscale winstberekening. Actieve 

latenties worden slechts gewaardeerd 

voor zover realiseerbaarheid daarvan 

waarschijnlijk is.
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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 Coöpera-

tie toekomende aandeel in het resultaat 

van deze deelnemingen. Dit resultaat 

wordt bepaald op basis van de bij de 

Coöperatie geldende grondslagen voor 

waardering en resultaatbepaling.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTEL-
LING 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 investeringsactivitei-

ten. 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 balans- 

posten.

Kasstromen in vreemde valuta worden 

omgerekend tegen een gemiddelde 

koers. Koersverschillen inzake geld- 

middelen worden afzonderlijk in het 

kasstroomoverzicht getoond. Winstbe-

lastingen en interest worden opgenomen 

onder de kasstroom uit operationele 

activiteiten. Ontvangen dividenden 

worden opgenomen onder de kas-

stroom uit investeringsactiviteiten. 

6. TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

6.1  IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

  2014 2013

Goodwill  10.324 16.597

Overige immateriële vaste activa  6.572 6.980

Boekwaarde 31 december  16.896 23.577

Goodwill  2014 2013

   

Boekwaarde 1 januari  16.597 18.666

Impairment  (3.438) 0

Verkoop deelneming  (975) 0

Overige mutaties  67 67

Koersverschillen  121 (83)

Afschrijvingen  (2.048) (2.053)

Boekwaarde 31 december  10.324 16.597

   

Cumulatieve aanschafwaarde  34.722 40.675

Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen  (24.398) (24.078)

Boekwaarde 31 december  10.324 16.597

Het onder impairment verantwoorde bedrag heeft betrekking op North Bank Growers. Het onder verkoop 
deelneming verantwoorde bedrag heeft betrekking op de verkoop van het minderheidsbelang in Hessing B.V. 
Onder de overige mutaties wordt de vrijval van ontvangen EU-bijdragen verantwoord.

Overige immateriële vaste activa  2014 2013

   

Boekwaarde 1 januari  6.980 7.388

Afschrijvingen  (408) (408)

Boekwaarde 31 december  6.572 6.980

   

Cumulatieve aanschafwaarde  7.701 7.701

Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen  (1.129) (721)

Boekwaarde 31 december  6.572 6.980

Onder overige immateriële vaste activa worden 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. in duizenden euro’s
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Boekwaarde 1 januari 2014 216.874 22.340 4.591 8.321 18 252.144

Deconsolidatie (10.826) (385) (36) (60) 0 (11.307)

Investeringen 402 1.406 101 108 3.467 5.484

Desinvesteringen (6.552) (3.956) (323) (11) 0 (10.842)

Impairments (7.623) (504) 0 (17) 0 (8.144)

Herwaarderingen 390 0 0 0 0 390

Overboekingen 151 (214) 8 29 26 0

Afschrijvingen (7.668) (5.209) (1.558) (2.466) 0 (16.901)

Overige mutaties 1.686 2.239 543 81 0 4.549

Boekwaarde 31 december 2014 186.834 15.717 3.326 5.985 3.511 215.373
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6.2  MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het onder deconsolidaties verantwoorde bedrag hangt samen met de verkoop van groepsmaatschappijen 

Greenery OG Maasland I B.V., Van Dijk Foods Belgium N.V. en DAV Trans N.V. In het bedrag aan desinvesteringen 

zijn onder meer verantwoord de verkopen van een loods en een kantoorpand in Barendrecht.

Het onder impairments verantwoorde bedrag heeft betrekking op bijzondere waardeverminderingen van 

North Bank Growers (EUR 6,4 miljoen) en PTLA (EUR 1,7 miljoen).

Verder heeft de evaluatie van de actuele waarde van het onroerend goed per saldo geleid tot een herwaardering 

ad EUR 0,4 miljoen.

De investeringen ad EUR 5,5 miljoen (2013: EUR 8,8 miljoen) zijn na aftrek van ontvangen EU-bijdragen van  

EUR 2,3 miljoen (2013: EUR 2,4 miljoen). 

In de boekwaarde per 31 december 2014 is EUR 10,2 miljoen begrepen uit hoofde van investeringen op 

teeltbedrijven van leden van de Coöperatie, waarvan EUR 2,0 miljoen in 2014 is geïnvesteerd. De vrijval van  

de ontvangen EU-bijdragen wordt verantwoord onder de overige mutaties.

De aanschafwaarden, cumulatieve herwaardering, cumulatieve afschrijvingen en boekwaarden  

per 31 december 2014 kunnen als volgt worden weergegeven:

 

De cumulatieve ongerealiseerde herwaardering per 31 december 2014 bedraagt EUR 110.318  

(2013: EUR 107.863) waarvoor een belastinglatentie is gevormd. Het verloop van de cumulatieve  

ongerealiseerde herwaardering kan als volgt worden weergegeven:

Realisatie van herwaardering wordt via het eigen vermogen verwerkt.

  2014 2013

Boekwaarde 1 januari  107.863 99.689

Afschrijvingen  (704) (794)

Desinvesteringen  2.769 (332)

Herwaardering  390 9.300

Boekwaarde 31 december  110.318 107.863

in duizenden euro’s

Bedrijfsgebouwen en terreinen   199.339 110.318 (122.823) 186.834

Machines en installaties   44.975 0 (29.258) 15.717

Transportmiddelen   18.657 0 (15.331) 3.326

Andere vaste bedrijfsmiddelen   25.563 0 (19.578) 5.985

Vaste bedrijfsmiddelen in bewerking   3.511 0 0 3.511

Totaal   292.045 110.318 (186.990) 215.373
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  2014 2013 

Niet geconsolideerde deelnemingen  31.423 43.651

Overige langlopende vorderingen  1.899 1.892

Totaal  33.322 45.543

Niet geconsolideerde deelnemingen  2014 2013

   

Netto vermogenswaarde per 1 januari  43.651 44.462

Aankopen  5 29

Verkopen  (17.222) 0

Aandeel in resultaat  10.489 11.719

Ontvangen dividenden  (5.500) (12.559)

Overige mutaties  0 0

Netto vermogenswaarde 31 december  31.423 43.651

Het onder verkopen verantwoorde bedrag heeft betrekking op de verkoop van het minderheidsbelang in 

Hessing B.V.

Overige langlopende vorderingen   

   

Boekwaarde 1 januari  1.892 1.731

De-consolidatie  (23) 0

Verstrekte leningen  50 1.256

Voorziening  0 (1.000)

Aflossing leningen  (20) (95)

Boekwaarde 31 december  1.899 1.892

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 duizenden euro’s

6.3  FINANCIËLE VASTE ACTIVA 6.4  VOORRADEN

 2014  2013

Emballage 7.126  7.891

Handelsgoederen 6.350  7.085

Totaal 13.476  14.976

In de post voorraden is rekening gehouden met een voorziening voor incourantheid van EUR 1,4 miljoen 

(2013: 1,0 miljoen).

6.5  VORDERINGEN

 2014  2013

Handelsdebiteuren 85.602  104.758

EU-bijdrage 5.244  2.628

Overige vorderingen 3.622  8.540

Overlopende activa 4.103  9.052

Totaal vorderingen 98.571  124.978

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

oninbaarheid van EUR 5,9 miljoen (2013: EUR 4,8 miljoen). 

6.6  GROEPSVERMOGEN

Het verloop van het groepsvermogen is als volgt:

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 op pagina 34, 

noot 10.2. 

in duizenden euro’s

1 januari 2014 72.783 (103) 72.680

Herwaardering onroerend goed 522 0 522

Herwaardering pensioenvoorziening UK (1.751) 0 (1.751)

Resultaat boekjaar 1.192 (25) 1.167)

Koersverschillen (856) (11) (867)

Totaalresultaat over 2014 (893) (36) (929)

31 december 2014 71.890 (139) 71.571
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6.7  PRODUCTFONDSEN

 2014  2013
Boekwaarde 1 januari 5.909  5.845

Onttrekkingen (1.802)  (1.856)

Toevoegingen ten laste van het resultaat 1.822  1.884

Rentevergoeding 38  36

Boekwaarde 31 december 5.967  5.909

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%.

6.8  VOORZIENINGEN

De voorzieningen bestaan uit:

 2014  2013

Pensioenen 22.762  23.079

Latente belastingen 23.676  26.390

Overige voorzieningen 18.387  35.573

Boekwaarde 31 december 64.825  85.042

Van het totaalbedrag voorzieningen per 31 december 2014 zal circa EUR 15 miljoen (2013: EUR 24 miljoen) 

binnen één jaar en circa EUR 37 miljoen (2013: EUR 31 miljoen) na vijf jaar worden afgewikkeld.

in duizenden euro’s in duizenden euro’s

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen bestaan uit:

1 januari 2014 23.079 26.390 35.573 85.042

Onttrekkingen (98) 0 (16.250) (16.348)

Toevoegingen tlv resultaat 18 0 5.673 5.691

Vrijval tgv resultaat (1.898) 0 (6.609) (8.507)

Overige mutaties 1.661 (2.714) 0 (1.053)

31 december 2014 22.762 23.676 18.387 64.825
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  2014 2013

Reorganisatievoorziening  5.050 20.000

Voorziening voor juridische claims  4.727 6.666

Voorziening voor voorwaarderlijke earn out verplichting  3.360 3.555

Overige voorzieningen  5.250 5.352

Boekwaarde 31 december  18.387 35.573

6.9  LANGLOPENDE SCHULDEN

  2014 2013

Verplichte ledenleningen  49.237 53.344

Overige leningen  7.112 8.619

Totaal  56.349 61.963

De overige mutaties bij de latente belastingen zijn met 

name het gevolg van beperking van fiscale afschrijvingen 

op onroerend goed.

Pensioenvoorziening

De groep draagt bij aan een aantal toegezegde pensioen-

regelingen in Nederland en Engeland. Het toegezegde 

pensioen is grotendeels gebaseerd op middelloon en 

deels op eindloon. Indexatie van opgebouwde en 

ingegane rechten is over het algemeen voorwaardelijk 

en in belangrijke mate afhankelijk van schattingen van 

het management over de hoogte van toekomstige 

indexatie. Een stijgende marktrente, resulterend in een 

hogere disconteringsvoet en een stijging van het gemid-

delde indexatiepercentage van 0,5%, zou leiden tot een 

toename van de voorziening van ongeveer EUR 7 miljoen. 

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.

Voorziening latente belastingen

De voorziening latente belastingen heeft met name 

betrekking op de herwaardering van materiële vaste 

activa alsmede de voorziening uit hoofde van RJ271.3. 
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(Verplichte) ledenleningen

De verplichte ledenlening wordt 

opgebouwd op basis van de liquiditeits-

heffing. 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 

49,2 miljoen (2013: EUR 53,3 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 2014 varieerde dit percentage voor 

de verschillende leningen tussen de 

2,10% en 5,70%. 

Daarnaast zijn er per 31 december 2014 

vrijwillige ledenleningen van totaal EUR 

7,0 miljoen (2013: EUR 10,6 miljoen) 

waarover een rentepercentage tussen 

de 2,05% en 3,50% wordt vergoed.  

De vrijwillige ledenleningen zijn 

opgenomen onder de kortlopende 

schulden.

Op 1 januari 2015 vervallen verplichte 

ledenleningen voor een bedrag van 

totaal EUR 8,5 miljoen. Over 2014 is 

over deze leningen rente vergoed met 

een percentage tussen de 3,05% en 

4,55%. 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 18,8 miljoen 

(2013: 21,2 miljoen). De gedurende het 

jaar opgelopen en verschuldigde rente 

over zowel de verplichte als de vrijwilli-

ge ledenleningen wordt verantwoord 

als achtergesteld vermogen per 31 

december van het boekjaar. De leden-

leningen zijn achtergesteld ten opzichte 

van de bankleningen.

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 2014 0,555% (2013: varieerde 

tussen 0,33% en 0,574%), afhankelijk 

van ingangsdatum en looptijd. De 

schuld opeisbaar na 5 jaar is EUR 2,9 

miljoen (2013: EUR 5,2 miljoen).

INFORMATIE OVER FINANCIËLE 
INSTRUMENTEN
Per 31 december 2014 heeft de 

vennootschap rentederivaten uitstaan 

met een hoofdsom van totaal EUR 50 

miljoen. Deze rentederivaten vervallen 

per 1 januari 2017. De rentederivaten 

zijn gerelateerd aan de langlopende 

financieringen en worden gebruikt voor 

het indekken van renterisico’s. De 

waarde in het economisch verkeer is 

per 31 december 2014 EUR 1,9 miljoen 

negatief. Voor de rentederivaten wordt 

kostprijshedge-accounting toegepast 

en derhalve wordt geen voorzienig 

gevormd voor de lagere waarde in het 

economisch verkeer.

Daarnaast zijn er valuta-termijncontrac-

ten afgesloten welke worden gebruikt 

6.10  KORTLOPENDE SCHULDEN

  2014 2013

Kredietinstellingen  54.742 73.108

Handelscrediteuren  55.964 60.952

Crediteurentelers  11.343 12.502

Verplichte ledenleningen  8.539 7.394

Vrijwillige ledenleningen  7.010 10.588

Belastingen en premies sociale verzekeringen  3.855 374

Pensioenpremies  652 3.940

Overige schulden  27.089 43.646

Overlopende passiva  14.234 25.759

Totaal  183.428 238.263

De onder kredietinstellingen verantwoorde bedragen hebben betrekking op:

- revolverende kredietfaciliteiten van EUR 50 miljoen (waarvan EUR 20 miljoen af te lossen uiterlijk  

op 1 november 2015);

- bevoorschottingsfaciliteiten voor debiteuren van maximaal; EUR 125 miljoen; 

- overbruggingskrediet van EUR 19 miljoen (af te lossen uiterlijk op 1 november 2015).

Deze arrangementen kennen een variabele intrestvergoeding gebaseerd  

op EURIBOR 1-maands met een variabele opslag. in duizenden euro’s

om valuta-risico’s voortvloeiend uit 

debiteurenposities in vreemde valuta  

in te dekken. Tevens zijn er optiecon-

tracten afgesloten ter afdekking van 

valutarisico’s voortvloeiend uit termijn-

leveringen aan bepaalde afnemers. Per 

ultimo boekjaar zijn er nog openstaande 

opties ter waarde van totaal GBP 0,4 

miljoen lopend tot 27 februari 2015.

De totale contractwaarde van de per 31 

december 2014 openstaande valuta- 

termijn- en optiecontracten bedraagt 

circa EUR 5,0 miljoen (2013: EUR 15,9 

miljoen), welke binnen één jaar vervallen.

De benaderde reële waarde van de 

valuta-termijncontracten is per balans-

datum circa EUR 0,1 miljoen hoger dan 

de boekwaarde. Alle contracten hebben 

een vervaltermijn korter dan 1 jaar.
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Zakelijke zekerheidsstellingen

Per ultimo 2014 zijn voor de schulden aan kredietinstellingen de volgende zekerheden verstrekt:

• eerste hypotheek op onroerende zaken;

• verpanding van vorderingen; 

• verpanding van rechten uit verzekeringspolissen;

• verpanding van aandelen in de Nederlandse 100% groepsmaatschappijen;

• verpanding van de aandelen in het kapitaal van Houdstermaatschappij Verpakkingsbedrijven B.V.;

• verpanding van alle overige activa;

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN
De vennootschap heeft in 2014 transacties met de niet-geconsolideerde deelnemingen Europool System B.V., 

Hessing B.V. en Inova Fruit B.V. gedaan. 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.

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

Het in investeringsverplichtingen begrepen bedrag heeft betrekking op roerende goederen van EUR 0,2 

miljoen (2013: EUR 0,2 miljoen) en voor EUR 0,8 miljoen op ICT-gerelateerde investeringen.

 

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

• Te betalen in 2015:  EUR 4.212

• Te betalen totaal in 2016 tot en met 2019:   EUR 4.381

Het bedrag aan lease- en huurverplichtingen heeft vooral betrekking op rollend materieel.

Het bedrag aan overige verplichtingen heeft vooral betrekking op ICT-gerelateerde contractuele verplichtingen. 

De stijging ten opzichte van 2013 hangt grotendeels samen met de outsourcing van ICT-diensten.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 2014  2013

Garanties en borgstellingen 8.322  14.885

Investeringsverplichtingen 1.019  220

Lease- en huurverplichtingen 8.593  10.086

Overige verplichtingen 6.260  3.863

Totaal 24.194  29.054

7. TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE  
WINST- EN VERLIESREKENING

7.1  NETTO OMZET

Geografische spreiding 2014  2013

Nederland 688.213  705.456

Duitsland 141.454  149.633

Verenigd Koninkrijk 70.081  98.150

Overig Europa 126.999  262.487

Rest van de wereld 60.081  76.886

Totaal 1.086.828  1.292.612

Segmentatie naar categorieën   

Groente en fruit 1.004.480  1.203.878

Dienstverlening en overige opbrengsten 82.348  88.734

Totaal 1.086.828  1.292.612

Dienstverlening en overige opbrengsten

Hieronder zijn onder meer opgenomen logistieke dienstverlening, transport, huuropbrengsten, alsmede 

overige bedrijfsopbrengsten waaronder een bedrag van EUR 5,2 miljoen (2013: EUR 7,2 miljoen) uit hoofde 

van EU-bijdragen.

7.2  AFSCHRIJVINGEN

 2014  2013 

Immateriële vaste activa (2.456)  (2.461)

Materiële vaste activa (16.901)  (20.451)

Totaal (19.357)  (22.912)

Immateriële vaste activa   

Goodwill (2.048)  (2.053)

Overige immateriële vaste activa (408)  (408)

Totaal (2.456)  (2.461)
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7.2  AFSCHRIJVINGEN (VERVOLG)

 2014  2013

Materiële vaste activa   

Bedrijfsgebouwen en terreinen (7.668)  (9.201)

Machines en installaties (5.209)  (6.100)

Transportmiddelen (1.558)  (2.254)

Andere vaste bedrijfsmiddelen (2.466)  (2.896)

Totaal (16.901)  (20.451)

7.3  BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN VASTE ACTIVA

De bijzondere waardeverminderingen op vaste activa zijn als volgt te specificeren:

North Bank Growers    (3.438) (6.394) (9.832)

PTLA    0 (1.750) (1.750)

31 december 2014    (3.438) (8.144) (11.582)
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7.4  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 632 duizend 

(2013 EUR 440 duizend) opgenomen. Dit bedrag is als volgt onder te verdelen.

Controle van de jaarrekening  375 72 447 255 90 345

Andere controle opdrachten  185 0 185 80 0 80

Andere niet-controleopdrachten  0 0 0 15 0 15

Totaal 560 72 632 350 90 440
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in duizenden euro’s

7.5  FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

 2014  2013

Financiële baten 148  335

Financiële lasten (8.839)  (6.168)

Totaal (8.691)  (5.833)

De financiële baten en lasten betreffen hoofdzakelijk rentebaten en -lasten. Het saldo van betaalde rente aan 

en ontvangen rente van verbonden partijen is nihil (2013: 333 duizend).

7.6  BELASTINGEN

De verschuldigde belasting is als volgt te berekenen:

 Bruto resultaat  Vennoot schaps belasting

Resultaat 2014 (17.398) (4.350) 25,0%

Permanente verschillen 1.440 360 (2,1%)

  (3.990) 22,9%

Afwijkend belastingpercentage buitenlandse deelnemingen  53 0,0%

Niet-geactiveerde resultaten  4.459 (25,9%)

Correcties op aangiftes voorgaande jaren  37 (0,2%)

Diversen  (835) 4,8%

Belastingen volgens de winst- en verliesrekening  276 (1,6%)

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.

Het saldo van in geconsolideerde vennootschappen gewaardeerde fiscaal verrekenbare verliezen uit voor-

gaande jaren bedraagt op balansdatum EUR 3,8 miljoen. De hieraan gerelateerde belastingvordering is 

volledig opgenomen onder de overige vorderingen.

7.7  PERSONEELSGEGEVENS

Aantal Full Time Equivalents (FTE) op jaareinde in dienst 2014  2013

Directie/MT/kantoor 438  523

Logistieke diensten 830  964

Transport en overige 141  158

Totaal 1.409  1.645

Het gemiddeld aantal werknemers (FTE) in vaste dienst gedurende 2014 was 1.423 (2013: 1.764).  

Het gemiddeld aantal ingehuurde uitzendkrachten (FTE) was 675 (2013: 719).

De afname van het aantal FTE in vaste dienst is het gevolg  van de in 2014 doorgevoerde reorganisatie.

in duizenden euro’s

8. ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2014  

Activa Toelichting 2014 2013

Vaste activa

Financiële vaste activa    

Groepsmaatschappij 10.1 79.346 80.239

  79.346 80.239

Vlottende activa    

Te vorderen EU bijdrage  3.249 2.421

Overige vorderingen  0 4

Liquide middelen  1 0

Totaal activa  82.596 82.664

Passiva Toelichting 2014 2013

Eigen vermogen 10.2   

Herwaarderingsreserve  85.389 83.318

Overige wettelijke reserves  28.948 40.143

Algemene reserve  (43.639) (29.210)

Resultaat boekjaar  1.192 (21.468)

  71.890 72.783

Langlopende schulden    

Groepsmaatschappij 10.3 5.870 5.870

Kortlopende schulden    

Crediteuren  97 31

Groepsmaatschappij  4.739 3.980

  4.836 4.011

Totaal passiva  82.596 82.664

9.  ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING  
OVER 2014 

  2014 2013

Contributies en overige inkomsten  716 789

Overige kosten  (239) (312)

Financiële baten en lasten  (477) (477)

Resultaat na belasting  0 0

Resultaat deelneming na belasting  1.192 (21.468)

Vennootschappelijk resultaat  1.192 (21.468)

(VOOR RESULTAATBESTEMMING)
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10. TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens 

de bepaling van Titel 9 Boek 2 BW.

De grondslagen van waardering en 

resultaatbepaling voor de jaarrekening 

zijn dezelfde als voor de geconsolideer-

de jaarrekening. Voor een uiteenzetting 

van deze grondslagen wordt verwezen 

naar de toelichting behorende bij de 

geconsolideerde jaarrekening. 

Deelnemingen in groepsmaatschappij-

en waarin invloed van betekenis op het 

zakelijke en financiële beleid wordt 

uitgeoefend, worden gewaardeerd op 

de nettovermogenswaarde, doch niet 

lager dan nihil. Deze nettovermogens-

waarde wordt berekend op basis van 

de grondslagen van de Coöperatie.

Het verloop van het eigen 

vermogen van de vennoot-

schap is als volgt:

Het resultaat deelneming komt over-

een met het aandeel in het resultaat 

over het boekjaar van de desbetreffen-

de vennootschap vanaf het moment 

van opnemen in de groep / verkrijging.

De winst- en verliesrekening is opge-

steld met inachtneming van artikel 

2:402 BW. 

10.1  FINANCIËLE VASTE ACTIVA

De Coöperatie houdt alle aandelen in 

de vennootschap. Het betreft 281.000 

aandelen A en 259.000 cumulatief 

preferente aandelen B. De Coöperatie 

heeft certificaten van aandelen B 

uitgegeven aan haar leden, waarvan in 

de jaren 2008, 2011 en 2012 in totaal 

ruim 81% is ingekocht.

1 januari 2014 61.262 834 83.318 40.143 (83.850) (21.468) 80.239

Herwaardering van onroerend goed 0 0 522 0 0 0 522

Herwaardering pensioenvoorziening UK 0 0 0 0 (1.751) 0 (1.751)

Gerealiseerde herwaardering i.v.m. 
desinvesteringen en afschrijvingen 0 0 1.549 0 (1.549) 0 0

Realisatie wettelijke reserve deelnemingen 0 0 0 (20.836) 20.836 0 0

Resultaatbestemming vorig boekjaar 0 0 0 0 (21.468) 21.468 0

Dotatie reserve deelnemingen 0 0 0 10.497 (10.497) 0 0

Resultaat boekjaar 0 0 0 0 0 1.192 1.192

Koersverschillen 0 0 0 (856) 0 0 (856)

31 december 2014 61.262 834 85.389 28.948 (98.279) 1.192 79.346

1 januari 2014   83.318 40.143 (29.210) (21.468) 72.783

Inkoop certificaten   0 0 0 0 0

Herwaardering van onroerend goed   522 0 0 0 522

Herwaardering pensioenvoorziening UK   0 0 (1.751) 0 (1.751)

Gerealiseerde herwaardering i.v.m. desinvesteringen 
en afschrijvingen   1.549 0 (1.549) 0 0

Realisatie wettelijke reserve deelnemingen   0 (20.836) 20.836 0 0

Resultaatbestemming vorig boekjaar   0 0 (21.468) 21.468 0

Dotatie reserve deelnemingen   0 10.497 (10.497) 0 0

Resultaat boekjaar   0 0 0 1.192 1.192

Koersverschillen en overige mutaties   0 (856) 0 0 (856)

31 december 2014   85.389 28.948 (43.639) 1.192 71.890

1 januari 2014     41.763 (1.620) 40.143

Realisatie wettelijke reserve deelnemingen     (20.836) 0 (20.836)

Dotatie reserve deelnemingen     10.497 0 10.497

Koersverschillen     0 (856) (856)

31 december 2014     31.424 (2.476) 28.948
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Onder de overige wettelijke reserves is 

naast de reserve deelnemingen tevens 

de reserve koersverschillen opgenomen. 

Het verloop van deze reserves is als volgt:

De herwaarderingsreserve houdt verband met waardewijzigingen van de materiële vaste activa van Greenery 

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

het eigen vermogen verwerkt.

10.2  EIGEN VERMOGEN

De herwaarderingsreserve houdt 

verband met waardewijzigingen van de 

materiële vaste activa, welke gewaar-

deerd worden op actuele waarde. 

Realisatie van herwaarderingsreserve 

wordt via het eigen vermogen verwerkt.
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10.3  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 5,9 miljoen (2012: EUR 5,9 miljoen), 

met een rentepercentage van 8%.  

De lening is verstrekt voor onbepaalde 

tijd vanaf 1 januari 2009.

BELONINGEN BESTUURDERS
De totale last voor de Coöperatie 

samenhangend met de bezoldiging  

van het bestuur bedroeg over 2014: 

182.000 (2013: EUR 193.000).

Barendrecht, 17 maart 2015

Bestuur Coöperatie Coforta U.A.

Th.L.J. Ammerlaan, Voorzitter

P.W.J.M. van Asseldonk, Vice-voorzitter

B.J. Feijtel

A.W.G.M. Hop

T.W. van Noord

G.W. Pronk

R.J.G.W. van der Wouw 

 

11. OVERZICHT DEELNEMINGEN

Activa Toelichting 2012 2011

Op 31 december 2014 behoorden onder meer de volgende 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 (%) 

The Greenery B.V. Den Haag 100

Hollander Barendrecht B.V. Barendrecht 100

Disselkoen Airfreight B.V. De Lier 100

Greenery Belgium N.V. St. Katelijne Waver (B) 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 (E) 100

Internationaal Transportbedrijf Dijco B.V. Delft 100

J.H. Wagenaar GmbH Kempen (D) 100

J.H. Wagenaar B.V. Zwaagdijk 100

Greenery Italia Srl.  Verona (I) 100

Greenery Vastgoed B.V. Den Haag 100

Mulder Onions B.V. Bleiswijk 100

Greenery Produce B.V. Maasland 100

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

PTLA Holding Participacões LTDA Beberibe (BR) 491 

Niet geconsolideerde deelnemingen

Houdstermaatschappij Verpakkingsbedrijven B.V. Zoetermeer 78,572

Inova Fruit B.V. Geldermalsen 49,5

   

1 Op grond van overeenkomsten bestaat overheersende zeggenschap.
2 Op grond van statutaire bepalingen bestaat geen overheersende zeggenschap.
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12. OVERIGE GEGEVENS

12.1  STATUTAIRE 
WINSTBESTEMMINGSREGELING

Omtrent de winstbestemming is  

in artikel 52 van de statuten het 

volgende bepaald:

Artikel 52

Omtrent bestemming van een even- 

tueel positief resultaat besluit de 

Ledenraad op voorstel van het Bestuur. 

Indien de Ledenraad tot uitkering van 

een deel van of het gehele positieve 

resultaat besluit, wordt het aldus 

vastgestelde bedrag aan de leden 

uitgekeerd naar rato van het bedrag 

van hun omzet in het laatste afgelopen 

boekjaar. Een dergelijke uitkering kan 

ook geschieden anders dan in geld, 

onder andere in vermogenstitels: 

certificaten van aandelen in het 

kapitaal van The Greenery B.V.

 

12.2  VOORSTEL  
RESULTAATBESTEMMING

Het Bestuur van de Coöperatie stelt 

voor de winst over 2014 ad EUR 1.192 

ten gunste te brengen van het eigen 

vermogen van de Coöperatie, met 

inachtneming van een dotatie aan de 

wettelijke reserve deelnemingen ad 

EUR 10.497. Dit voorstel is nog niet in 

de jaarrekening verwerkt.

12.3 GEBEURTENISSEN  
NA BALANSDATUM

The Greenery heeft op 23 januari 2015 

bekend gemaakt een verdere vereen-

voudiging van het bedrijfsmodel door 

te voeren. Dit leidt in 2015 tot een 

van de jaarrekening die het vermogen 

en het resultaat getrouw dient weer te 

geven, alsmede voor het opstellen van 

het verslag Bestuur coöperatie Coforta, 

beide in overeenstemming met Titel 9 

Boek 2 van het in Nederland geldende 

Burgerlijk Wetboek (BW). Het Bestuur  

is tevens verantwoordelijk voor een 

zodanige interne beheersing als zij 

noodzakelijk acht om het opmaken  

van de jaarrekening mogelijk te maken 

zonder afwijkingen van materieel 

belang als gevolg van fraude of fouten.

VERANTWOORDELIJKHEID  
VAN DE ACCOUNTANT
Onze verantwoordelijkheid is het geven 

van een oordeel over de jaarrekening 

op basis van onze controle. Wij hebben 

onze controle verricht in overeenstem-

ming met Nederlands recht, waaronder 

de Nederlandse controlestandaarden. 

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor 

ons geldende ethische voorschriften en 

dat wij onze controle zodanig plannen 

en uitvoeren dat een redelijke mate  

van zekerheid wordt verkregen dat  

de jaarrekening geen afwijking van 

materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van 

werkzaamheden ter verkrijging van 

controle-informatie over de bedragen 

en de toelichtingen in de jaarrekening. 

De geselecteerde werkzaamheden zijn

afhankelijk van de door de accountant 

toegepaste oordeelsvorming, met 

inbegrip van het inschatten van de 

risico’s dat de jaarrekening een afwij-

king van materieel belang bevat als 

gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschat- 

tingen neemt de accountant de interne 

beheersing in aanmerking die relevant 

is voor het opmaken van de jaarreke-

ning en voor het getrouwe beeld

daarvan, gericht op het opzetten van 

controlewerkzaamheden die passend 

zijn in de omstandigheden. Deze 

risico-inschattingen hebben echter niet 

tot doel een oordeel tot uitdrukking te 

brengen over de effectiviteit van de 

interne beheersing van de coöperatie. 

Een controle omvat tevens het evalue-

ren van de geschiktheid van de gebruik-

te grondslagen voor financiële verslag-

geving en van de redelijkheid van de 

door het bestuur van de coöperatie

gemaakte schattingen, alsmede een 

evaluatie van het algehele beeld van  

de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons 

verkregen controle-informatie voldoen-

de en geschikt is om een onderbouwing 

voor ons oordeel te bieden.

OORDEEL BETREFFENDE  
DE JAARREKENING
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening 

een getrouw beeld van de grootte en 

samenstelling van het vermogen van 

Coöperatie Coforta U.A. per 31 december 

2014 en van het resultaat over 2014 in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Benadrukking van de risico’s en de 

condities ten aanzien van de beschik-

baarheid van de benodigde financiering

Wij vestigen de aandacht op de para-

graaf “Financiering en Risico’s” in de 

toelichting van de jaarrekening, waarin 

uiteengezet zijn de belangrijkste risico’s 

en de condities ten aanzien van de

beschikbaarheid van de benodigde 

financiering. Deze situatie doet geen 

afbreuk aan ons oordeel.

VERKLARING BETREFFENDE  
OVERIGE BIJ OF KRACHTENS  
DE WET GESTELDE EISEN
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder  

e en f BW vermelden wij dat ons geen 

tekortkomingen zijn gebleken naar  

aanleiding van het onderzoek of het 

verslag bestuur coöperatie Coforta, 

voor zover wij dat kunnen beoordelen, 

overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is 

opgesteld, en of de in artikel 2:392  

lid 1 onder b tot en met h BW vereiste 

gegevens zijn toegevoegd. Tevens

vermelden wij dat het verslag bestuur 

coöperatie Coforta, voor zover wij dat 

kunnen beoordelen, verenigbaar is met 

de jaarrekening zoals vereist in artikel 

2:391 lid 4 BW.

Rotterdam, 17 maart 2015

Deloitte Accountants B.V.

Drs. K.G. Auw Yang RA

verlies van 60-65 arbeidsplaatsen op 

het hoofdkantoor van de onderneming. 

De helft hiervan betreft het niet 

verlengen van tijdelijke arbeidscontrac-

ten. De beëindiging van het aantal 

arbeidscontracten voor onbepaalde  

tijd blijft derhalve beperkt tot circa 30 

arbeidsplaatsen. De afvloeiingskosten 

die met genoemde reorganisatie 

samenhangen zijn reeds in de jaarreke-

ning 2014 voorzien.

12.4  CONTROLEVERKLARING VAN 
DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Ledenraad van Coöperatie 

Coforta U.A.

VERKLARING BETREFFENDE  
DE JAARREKENING
Wij hebben de in dit rapport opgenomen 

jaarrekening 2014 van Coöperatie 

Coforta U.A. te ’s-Gravenhage gecontro-

leerd. Deze jaarrekening bestaat uit de 

geconsolideerde en enkelvoudige

balans per 31 december 2014 en de 

geconsolideerde en enkelvoudige 

winst-en-verliesrekening over 2014 

met de toelichting, waarin opgenomen 

een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslag- 

geving en andere toelichtingen.

VERANTWOORDELIJKHEID  
VAN HET BESTUUR
Het Bestuur van de coöperatie is 

verantwoordelijk voor het opmaken 
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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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