Investeren in
een duurzame
toekomst

Jaarverslag 2017
The Greenery B.V.

Over dit verslag
In dit jaarverslag worden de financiële
resultaten en belangrijkste ontwikkelingen
van The Greenery B.V. over het jaar 2017
gepresenteerd.
De jaarrekening 2017 is op 5 april 2018
getekend door de Raad van Commissarissen
en op 10 april ter vaststelling voorgelegd aan
de Algemene Vergadering van aandeelhouders
van The Greenery B.V.
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld
in overeenstemming met de in Nederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving (‘Dutch GAAP’) en met
Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW), voor zover van
toepassing.
Van dit verslag is een Engelse vertaling
beschikbaar. In geval van verschillen tussen
beide taalversies is de Nederlandse tekst
leidend.
Het jaarverslag van The Greenery B.V. is tevens
te vinden op de website www.thegreenery.com.
In dit jaarverslag worden onder meer de
volgende begrippen gebruikt:
• The Greenery (de ‘werkmaatschappij’)
• The Greenery als geheel, inclusief alle
werkmaatschappijen (‘The Greenery B.V.’,
'The Greenery Groep', de ‘vennootschap’, de
‘onderneming’)
• Hoofddirectie van de vennootschap (de
‘hoofddirectie’)
• Raad van Commissarissen van de
vennootschap ('Raad van Commissarissen')
• Coöperatie Coforta U.A. (de ‘coöperatie’)
• Bestuur van Coöperatie Coforta U.A. (het
‘bestuur’)
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Kernpunten 2017
12,5

miljoen EUR nettowinst
stijging van 39% t.o.v. 2016

45,3%

1.062

419

medewerkers (fte, ultimo jaar)

1.000

Export naar

265

Nieuwe strategie 2017 - 2022

IDH-certificering leveranciers:

Deelname telers aan GRASP:

41%

van de telers heeft PlanetProof
keurmerk
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leden

53

70%
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Omzetaandeel Trade klanten

ca.
binnenlandse en buitenlandse
AGF-leveranciers

producten

Footer

miljoen EUR netto-omzet

47,2%

Omzetaandeel Retail klanten

50

1.003

landen

'Growing Together'

100%

Duurzame ketenoptimalisatie
door nieuwbouw en integratie
DC’s, SAP en meer thuisverlading

Kerncijfers
Totaal
in miljoenen euro's, tenzij anders vermeld

Voortgezette activiteiten

2017

2016

2017

2016

1.003,2
927,9
70,5
4,8

1.024,9
950,3
69,8
4,8

1.002,6
927,9
70,5
4,2

1.006,9
932,3
69,8
4,8

151,9

153,0

149,6

150,1

Personeelskosten - vast
Personeelskosten - variabel
Overige bedrijfskosten

67,6
27,4
40,2

68,2
25,3
41,5

66,8
27,4
38,4

66,6
25,1
39,0

EBITDA

16,7

18,0

17,0

19,4

Afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

15,6
(0,3)

14,1
1,3

15,2
(0,3)

14,1
0,4

1,4

2,6

2,1

4,9

Financiële baten en lasten
Belastingen op resultaat
Resultaat deelnemingen
Nettowinst

(3,9)
3,7
11,3
12,5

(4,0)
(0,6)
11,0
9,0

Kasstromen
Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

10,0
0,2
(7,3)

8,1
(8,9)
3,8

1.002

981

Netto-omzet
AGF Handel
Logistieke dienstverlening
Exploitatie & ontwikkeling
Bruto bijdrage1

Bedrijfsresultaat

Vermogen en financiering
Balanstotaal
Geïnvesteerd vermogen2
Rendement op gemiddeld geïnvesteerd vermogen
Rentedragende schulden (inclusief ledenleningen)
Ledenleningen
Vreemd vermogen
Solvabiliteit (eigen vermogen in % vreemd vermogen)

300,5
193,9
1,6%
68,9
52,5
194,3
54,7%

326,9
201,3
1,6%
79,9
56,2
231,9
41,0%

Aansprakelijk vermogen
Eigen vermogen
Productfondsen
Voorziening latente belastingverplichtingen
Verplichte ledenleningen langlopend
Pensioenvoorziening (RJ271)3
Totaal Aansprakelijk vermogen
Aansprakelijk vermogen in % balanstotaal

106,2
5,2
17,8
36,9
8,4
174,5
58,1%

95,1
5,5
15,9
39,8
8,7
165,0
50,5%

Aantal medewerkers
Full time equivalenten op 31 december

1.062

1.113

1 Netto omzet minus inkoop handelsproducten en uitbesteed werk.
2 Vaste activa en werkkapitaal.
3 De (voorwaardelijke) verplichting aan pensioenuitvoerders wordt gerekend tot het aansprakelijk vermogen.
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Highlights 2017

Uitreiking eerste PlanetProof
certificaat aan teler Van Luijk
28 maart

50 jarig jubileum
Ary van der Waal
30 maart

Introductie hersluitbare
topsealverpakking voor zachtfruit
6 februari
Samenwerken

Greenco wint
Tomato Inspiration
Award
10 februari
Duurzaamheid

Opening
distributiecentrum
Zachtfruit Breda

Samenwerken

Deelname Marathon
Rotterdam
9 april

1 april

Innovatie

Samenwerken
Kwaliteit

Promotie asperges
bij Radio538
13 april

Duurzaamheid

Sponsoring
Koningsontbijt
27 april

Promotiecampagne
glasgroenten bij EDEKA
8 mei -4 juni

Samenwerken

Consumentenactie BeeDeals
mei

Duurzaamheid
Samenwerken
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Introductie Verse Oogst
verspakketten bij PLUS Retail
26 juni

The Greenery ontvangt
PlanetProof certificaat
1 juni

Introductie
Arabella
smaakaardbei
6 juni

Innovatie

Ruim 100.000 consumenten
geïnspireerd tijdens Share A
Perfect Day
30 juni - 1 juli

Innovatie
Duurzaamheid

Introductie VersChat
31 augustus
Samenwerken

Introductie Groente
Fruitmachine
20 oktober

Innovatie

Lancering GreenChain
2 oktober

Plaatsing 4.600 zonnepanelen
RDC Barendrecht
1 september

Samenwerken
Innovatie

The Greenery
actief in online
retail
21 september

Introductie
maaltijdpakketten
Jumbo

Introductie
viervaksschaal blauwe
bessen bij PLUS Retail
december

6 november

Duurzaamheid
Innovatie
Samenwerken

Innovatie

Footer
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Steven Martina, CEO The Greenery en Gerard Pronk, voorzitter Coöperatie Coforta
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Voorwoord
OP WEG NAAR EEN DUURZAME
TOEKOMST
In 2017 heeft The Greenery op vele fronten
geïnvesteerd op weg naar een duurzame toekomst. De
hiermee gepaard gaande kosten gaan voor de baten
uit. Als de basis goed op orde is, kan de nieuw
geformuleerde strategie 2017 – 2022 succesvol
uitgerold worden.
The Greenery wil ook in de toekomst relevant blijven.
Dat is mogelijk door het centraal stellen van de klanten
én een dynamische organisatie op een stabiel
fundament. Voor de consument blijven smaakvolle
groente en fruit zodoende bereikbaar en betaalbaar.
The Greenery levert hierdoor een bijdrage aan een
gezondere samenleving, met duurzame en
voedselveilige teelt, productinnovaties,
technologische ontwikkelingen en samenwerking met
ketenpartijen.

Klant centraal
The Greenery wil groeien door de klant nog centraler
te stellen. Met de juiste product/marktcombinaties op
het juiste moment op de juiste plek aanwezig zijn.
Onze dienstverlening steeds beter op de vraag
afstemmen, leveringsbetrouwbaarheid, transparantie
en efficiënt produceren zijn een ‘license to operate’. De
nieuwe strategie die zich richt op samenwerken,
kwaliteit, duurzaamheid en innovatie geeft The
Greenery meer ruimte en mogelijkheden in deze
richting te groeien en groente en fruit daardoor nog
bereikbaarder te maken voor de consument.
Retailers willen met hun vers assortiment
onderscheidend zijn. Nieuwe concepten, producten en
toepassingen spelen daarbij een grote rol. Op basis van
marktonderzoek en big data worden steeds beter
onderbouwde beslissingen genomen in de
samenwerking tussen de klant en The Greenery.
Hiermee wordt tijdig ingespeeld op trends en
ontwikkelingen. In het verlengde daarvan willen
klanten een verplichting aangaan. Dat is voor beide
partijen interessant, want investeringen renderen
beter over langere termijn. Voor een volumebedrijf als
The Greenery zijn deze noodzakelijk om te groeien.

Samenwerking met telers
Naast omzet- en volumegroei blijft ook een gezonde
marge van belang. Niet alleen voor The Greenery,
maar ook voor de telers van Coöperatie Coforta, onze
aandeelhouder. Verdergaande schaalvergroting is een
belangrijke trend in de sector. Vaak moet bij telers een
keuze gemaakt worden om te investeren, of het bedrijf
over te dragen en te stoppen. Voor telers dient het op
alle fronten aantrekkelijk te blijven of te worden om
met ons samen te werken. Daaraan wordt hard
gewerkt. Uitgangspunt hierbij is het binden van
bestaande en het aantrekken van nieuwe telers. Zij
moeten met The Greenery willen samenwerken om op
de trends en ontwikkelingen in te spelen. Met
volumegroei verstevigen wij samen het fundament.
De ontwikkelingen in de sector maken ook een
verdergaande aanpassing en modernisering van de
coöperatie noodzakelijk. Hiertoe heeft Coöperatie
Coforta in 2017 een grote verandering ondergaan,
door na 21 jaar afscheid te nemen van de Ledenraad
en een Algemene Ledenvergadering (ALV) in te stellen.
Op de ALV hebben alle leden van Coforta inspraak,
zodat een nauwer contact en een grotere binding met
de leden wordt gerealiseerd. In dit verband zijn de
volgende doelstellingen van belang: stimuleren van
het ondernemerschap, het leveren van meer maatwerk
en marktgerichte productie en het bevorderen van
eigenaarschap. Door het lidmaatschap aantrekkelijker
te maken en belemmerende factoren weg te nemen,
wordt ook een bijdrage geleverd aan de doelstellingen
van The Greenery B.V. op langere termijn. Hiertoe
worden voorstellen ontwikkeld, die in 2018 met de
leden besproken worden.

Financieel
De start van het verslagjaar 2017 was moeizaam met
een slechte beschikbaarheid van groente uit ZuidEuropa als gevolg van de weersomstandigheden.
Hoewel The Greenery haar klanten succesvol kon
blijven bedienen, heeft dit druk op de marges tot
gevolg gehad. Daarnaast is volop geïnvesteerd in
nieuwe (online) klanten en programma’s, maar ook in
nieuwbouw van distributiecentra, IT-infrastructuren
en digitalisering. Dit alles zal ertoe bijdragen dat het
werken met en bij The Greenery aantrekkelijker wordt
voor telers en voor onze medewerkers. De duurzame
ontwikkeling van de organisatie staat centraal bij The
Greenery. Ondanks hogere kosten en deze
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investeringen zijn de financiële resultaten in het
verslagjaar positief.

2018 en verder
In het afgelopen jaar zijn er in positieve zin veel
ontwikkelingen geweest bij The Greenery. Maar er
blijft veel te doen. De nieuwe strategie speelt in op
grote uitdagingen en trends waarop gezamenlijk moet
worden geanticipeerd. De uitvoering van de strategie
is cruciaal. Dit vraagt om een ander type leiderschap
en een organisatie die flexibel en wendbaar is en
steeds in beweging. De verandering van een
aanbodgedreven organisatie naar een organisatie die
snel op kansen en mogelijkheden inspeelt, betekent
dat andere competenties en vaardigheden van
medewerkers noodzakelijk zijn. Daar werkt The
Greenery aan. De bereidheid continu te leren en open
te staan voor verandering is vanaf nu de constante
factor. Met de klant als uitgangspunt maakt The
Greenery haar missie waar: samen met haar telers
verse groente en fruit waardevol maken met oog en
respect voor de wereld om ons heen.
Steven Martina, CEO The Greenery B.V.
Gerard Pronk, voorzitter Coöperatie Coforta U.A.
Barendrecht, 5 april 2018
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BESTUURSVERSLAG

De directie van The Greenery B.V. biedt hierbij haar bestuursverslag aan
voor het boekjaar dat is geëindigd op 31 december 2017.
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Over The Greenery

Mts. Deijkers - Bolijn, peper teler Oud Gastel

The Greenery is een internationaal groente- en fruitbedrijf. Iedere dag
opnieuw streeft The Greenery er samen met telers, medewerkers, klanten
en leveranciers naar om consumenten zorgeloos te laten genieten van
natuurlijke, gezonde en dagverse groente en fruit.

BEDRIJFSPROFIEL
The Greenery is de internationale marketing- en
verkooporganisatie van verse groente en fruit van
telercoöperatie Coforta. Coöperatie Coforta is van
oorsprong een Nederlandse coöperatie, maar
internationaal lidmaatschap is ook mogelijk als we
hiermee kunnen inspelen op de vraag naar lokaal
product bij onze buitenlandse klanten en de
samenwerking met internationale leveranciers kunnen
verbeteren.
The Greenery positioneert zich als ketenregisseur,
waarbij de klant centraal staat. We geven invulling aan
deze rol door vraag- en aanbodzijde met elkaar te
verbinden, waarbij in iedere schakel van de keten
waarde wordt toegevoegd. Samenwerking staat
daarbij centraal. Door duurzaam te telen, de inzet van

12
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big data, doorlopende innovatie en optimalisatie van
kwaliteit van zowel producten als diensten, maakt The
Greenery het verschil voor haar klanten.
De leden van Coforta leveren via The Greenery een
compleet dagvers assortiment van groente en fruit
aan supermarkten, groothandelaren, cateraars en de
verwerkende industrie. Om ons assortiment jaarrond
aan klanten te kunnen leveren werken we bovendien
intensief samen met onze telers en
samenwerkingspartners uit zowel binnen- als
buitenland. Het efficiënt beheren en kwalitatief en
kwantitatief sturen van ons brede productaanbod is
het vak dat wij beheersen. Dat sluit niet alleen aan op
de behoefte van de samenleving, maar anticipeert hier
ook op.

Door langdurige samenwerkingen aan te gaan met
onze klanten, bieden we onze telers een
marktconforme prijs en continuïteit in de afzet van
hun product. Voor onze klanten zijn wij continu op zoek
naar innovatieve producten, verpakkingen en
schappenplannen gebaseerd op onze expertise en
marktonderzoek. Daarnaast staan wij in contact met
onze eindgebruiker door middel van
consumentenpanels, vertalen we de wens van de
consument naar de zaadveredelaar en zijn we
vertegenwoordigd in sector- en brancheorganisaties.
Door intensief samen te werken, verbinden we alle
schakels in onze keten.

ORGANISATIESTRUCTUUR
The Greenery Groep heeft verschillende 'business
units', dochterondernemingen en deelnemingen die
samen bijdragen aan het succesvol vermarkten van
groente en fruit. De kracht van het samenspel van de
bedrijfsonderdelen zit in het feit dat The Greenery in
alle schakels van de keten vertegenwoordigd is en daar
het verschil maakt. De bestaande activiteiten van The
Greenery zijn onder te verdelen in drie pijlers: AGF
Handel, Logistieke Dienstverlening en Exploitatie &
Ontwikkeling.

AGF HANDEL
Onder AGF Handel vallen alle bedrijfsonderdelen en
dochterondernemingen die de verkoop van groente en
fruit als primaire activiteit hebben.

The Greenery
Om jaarrond een compleet assortiment te realiseren,
werkt The Greenery − behalve met haar 419 leden −
samen met ongeveer 50 andere Nederlandse en zo'n
500 internationale telers, waardoor het Nederlandse
assortiment wordt aangevuld met ingevoerde
producten. Door bij elke samenwerking in te zetten op
continuïteit kan The Greenery dagelijks meer dan 265
verschillende producten leveren die voldoen aan de
wensen en specificaties van onze klanten. Daardoor is
The Greenery in staat om het hele jaar een compleet
en dagvers assortiment groente en fruit te leveren en
te distribueren aan (inter)nationale supermarktketens,
groothandelaren, cateraars en de verwerkende
industrie. The Greenery biedt haar klanten een goede
kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs en
onderscheidt zich in de markt door de breedte van het
producten- en dienstenpakket, de korte lijnen met
telers, kennis van de AGF-markt en aandacht voor
innovatie en voedselveiligheid. Zo helpen we onze
klanten bij het optimaal ontwikkelen van hun AGF-

Organisatiestructuur
Organisatiestructuur

The Greenery Groep

Shared services

Sourcing & Trade

Supply Chain

Retail

Dochterbedrijven

Hardfruit
Zachtfruit
Glasgroente
Vollegrond
Paddenstoelen

Supply Chain
Management

Naturelle
(biologisch)

Hollander
Barendrecht

Distributiecentra

Account
management

Hoogsteder
Groep

Import (Hagé,
Dalice, España)

Dijco
Marketing/
e-commerce

Wagenaar
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schap. Bovendien kan The Greenery dankzij haar
excellente 'supply chain management' alle
goederenstromen goed besturen en zo de juiste
producten direct koppelen aan de juiste klant.

bezighoudt met de sourcing van knoflook en gember
voor Hagé. Daarnaast is Dalice van strategische
waarde voor de verkoop van Nederlands product op de
Chinese markt.

Binnen de pijler AGF Handel zijn naast The Greenery de
hierna volgende onderdelen of labels actief.

Supply Chain Management & Logistiek

Hagé International
Hagé International (Hagé) verzorgt voor The Greenery
Groep de import van producten uit het buitenland als
aanvulling op de Nederlandse seizoensproducten.
Daarnaast importeert Hagé groente en fruit die niet in
Nederland geproduceerd kunnen worden. Hierbij
wordt samengewerkt met telers uit meer dan 50
landen. De activiteiten van The Greenery España S.A.,
die zijn gericht op het verhandelen van Spaanse
producten, vooral citrus-, zacht- en steenfruit, zijn ook
ondergebracht bij Hagé.

Naturelle
Naturelle is gespecialiseerd in de in- en verkoop van
biologische groente en fruit. Het volume is afkomstig
van zowel Coforta-telers als externe leveranciers.
Naturelle levert een jaarrond biologisch assortiment
aan het retailsegment. Naturelle belevert naast
supermarkten ook natuurvoedingswinkels,
groothandels en de foodservice in binnen- en
buitenland.

Dalice
Dalice Qingdao Trading Company ltd. (Dalice) is een
handelsbedrijf in Qingdao, China dat zich voornamelijk

The Greenery beschikt over een geautomatiseerde
logistieke infrastructuur gecombineerd met steeds
meer verladingsmogelijkheden. Dankzij onze
thuisverlading bij de telers kunnen onze producten
binnen een dag van de akker of kas in het schap
liggen.
De logistieke bedrijven en ketenpartners van The
Greenery zijn in staat alle klanten goed en snel te
bedienen, zowel over de weg als wereldwijd via de
lucht. Het is bovendien mogelijk om vervoersstromen
van The Greenery te combineren met die van derden.
Dit vermindert het aantal aflevermomenten bij de
klant, bespaart kosten en is minder belastend voor het
milieu.

Hoogsteder Groep
Hoogsteder Groenten en Fruit B.V. en haar
zusterbedrijven (Hoogsteder Groep) zijn
gespecialiseerd in de afzet van groente en fruit in
Zuid-Europa, het Midden-Oosten, de VS en Japan. In
Frankrijk en Italië worden bijna alle
grootwinkelbedrijven beleverd; in Spanje ligt de
nadruk traditioneel meer op de groothandel.
Hoogsteder heeft in Frankrijk de grootste afzet vanuit
Nederland van alle Nederlandse exporteurs. De firma
E.J. van den Berg & Zonen B.V. (van den Berg) is
specialist voor Zwitserland en Oostenrijk. Greenery

Kernwaarden
Onze medewerkers werken vanuit dezelfde basiswaarden. Naast de afspraken die wij maken met klanten,
telers en andere 'stakeholders' ondersteunen onze kernwaarden ons om de meest betrouwbare
leverancier van groente en fruit te zijn. Onze kernwaarden zijn:
Betrouwbaar
Wij doen wat wij beloven en wij leveren op een betrouwbare wijze hoogwaardige en veilige producten.
Duidelijk
Wij maken duidelijke afspraken en handelen altijd binnen de wettelijke kaders en de eigen normen en
waarden.
Gedreven
Wij zetten ons altijd ten volle in voor onze klanten en telers.

14
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Produce richt zich op het Midden-Oosten, de VS en
Japan. Alle onderdelen van de Hoogsteder Groep zijn
specialist op hun gebied en nemen een significante
marktpositie in. Hoogsteder beschikt over een eigen
logistiek centrum in Bleiswijk.

JH Wagenaar
De Nederlandse AGF groothandel JH Wagenaar
onderscheidt zich binnen de versmarkt in de afzet van
stapel- en vollegrondsproducten. Daarnaast levert JH
Wagenaar aan de industrie.

LOGISTIEKE DIENSTVERLENING
Onder Logistieke Dienstverlening opereren de
business units en dochterondernemingen waarbij
(commerciële) dienstverlening als primaire activiteit
wordt gezien. Binnen dit onderdeel zijn de volgende
bedrijven actief:

Hollander Barendrecht
Als vers logistiek dienstverlener is Hollander
Barendrecht B.V. (Hollander) verantwoordelijk voor de
gehele logistieke afhandeling van het totale gekoelde
en verse assortiment van PLUS Retail. Daarnaast levert
Hollander toegevoegde waarde door verschillende
verbeterprogramma's, ketenprojecten en
transportactiviteiten voor zowel PLUS als andere
klanten. Vanuit het moderne vers distributiecentrum in
Barendrecht belevert Hollander met 110
vrachtwagens dagelijks 3.000 verschillende producten
aan 262 PLUS supermarkten.

Dijco
Internationaal Transportbedrijf Dijco B.V. (Dijco)
verzorgt alle inkomende en uitgaande
transportactiviteiten voor The Greenery. Met een
modern wagenpark van 50 eigen vrachtwagens en
circa 100 charters worden dagelijks AGF-producten
vervoerd van telers rechtstreeks naar klanten en naar
distributiecentra (DC's) en van DC’s naar klanten in
Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk,
Frankrijk en andere EU-landen. Daarnaast vervoert
Dijco verpakkingsmaterialen naar telers. Ook verzorgt
Dijco bij wijze van retourvracht al tientallen jaren het
transport van andere consumentenproducten en
voedingsmiddelen voor een aantal toonaangevende
internationale ondernemingen.

Blue Sky Cargo
Disselkoen Airfreight B.V., handelend onder de naam
Blue Sky Cargo is onderdeel van de Hoogsteder Groep.
Als onafhankelijk luchtvrachtvervoerder is het
gespecialiseerd in het transport van bederfelijke
goederen, zoals groente, fruit, bloemen en planten.
Blue Sky Cargo koopt dagelijks luchtvrachtruimte in
om alle zendingen die verkocht worden door onder
andere Greenery Produce B.V. naar de overzeese
gebieden te vervoeren.

Logistieke oplossingen

Logistiek

Telers

Logistiek

Import

Logistiek

Derden

Logistiek

Distributiecentrum

Logistiek

E-commerce

Verpakken

Distributiecentrum

Retail

Consument
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EXPLOITATIE & ONTWIKKELING
Onder Exploitatie & Ontwikkeling vallen alle
activiteiten die ondersteuning bieden aan de Greenery
groep.

Greenery Vastgoed
Greenery Vastgoed exploiteert het vastgoed in
eigendom van The Greenery en is daarmee
verantwoordelijk voor de interne verhuur van het
vastgoed, maar ook verhuur aan derden. Daarnaast
faciliteert Greenery Vastgoed alle overige
vastgoedactiviteiten voor The Greenery. The Greenery
huurt de volgende locaties: in Barendrecht het Retail
DC, de fustloods en het hoofdkantoor, in Breda het
zachtfruit DC en de fustloods en in Wervershoof de
fustloods en het kantoor Tolpoort. Momenteel zijn de
locaties op het grootste deel van de Klappolder te
Bleiswijk (inclusief DC, Fust, Hoogsteder, Dijco) en de
locaties van Hollander en Naturelle in Barendrecht in
eigendom van The Greenery.

Sweet Sensation
Via de bedrijven Goeie Peer B.V., Licenced Varieties
Editors B.V. (LVE) en New Sensations B.V. beschikt The
Greenery over de licentie voor de teelt en verkoop van
het unieke perenras ‘Rode Doyenne van Doorn’ (RDvD).
Dat wordt onder de merknaam Sweet Sensation op de

Coördinator Programmamanagement

Heleen van Delft
"Ik vind het belangrijk dat er met passie voor de
zaak wordt gewerkt. Kwaliteit staat bij mij voorop.
Ik heb een voorkeur voor techniek en supply
chain management en de menselijke kant ervan.
Bovendien besteden we veel aandacht aan mijn
persoonlijke ontwikkeling. In mijn rol kan ik mijn
ambities en die van The Greenery perfect
ontwikkelen”.
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markt gebracht. Goeie Peer B.V. controleert en
exploiteert het intellectuele eigendom van de licentie
van de RDvD-peer, bestaande uit het beheer van de
wereldwijde teelt en het verstrekken van sublicenties
van de gekoppelde merknamen Sweet Sensation®
(retail) en Sweet Dored® (trade). Het management en
operationele zaken zijn ondergebracht in LVE. De
RDvD-peer heeft licentiehouders in tien landen,
waaronder Nederland, Argentinië en Chili.

PTLA (held for sale)
The Greenery is eigenaar van PTLA Holding
Participacões LTDA (PTLA), een mangoproductie- en
verpakkingsbedrijf in Brazilië. De productie van
mango’s wordt door The Greenery niet aangemerkt als
kernactiviteit en wordt daarom ter overname
aangeboden.

Euro Pool System (EPS)
The Greenery heeft via de houdstermaatschappij
Verpakkingsbedrijven B.V. een indirect belang (26%) in
Euro Pool System (EPS). EPS is marktleider op het
gebied van meermalige verpakkingen in de Europese
versketen. Deze herbruikbare kratten zijn de standaard
in de keten voor verse en verpakte levensmiddelen.
The Greenery is naast aandeelhouder ook afnemer en
levert personele bezetting voor fustwasserijen in
Nederland. Hiermee is de beschikbaarheid van
verpakkingen te allen tijde geborgd, hetgeen de rol
van The Greenery als ketenregisseur onderstreept.

DE OMGEVING WAARIN WE OPEREREN
Marktaandeel kernmarkten

BELANGRIJKSTE AFZETMARKTEN

Marktomvang
Groente en Fruit 1

In de ‘World League’ van internationale
ondernemingen, die actief zijn in deze sector, staat
The Greenery als 3e Nederlandse onderneming op een
18e plaats (2016: 15e), na Royal Flora Holland en the
Dutch Flower Group. In Nederland wordt The Greenery
op afstand gevolgd door Harvest House (28e plaats).
The Greenery exporteert groente en fruit naar 53
landen.

Markten

Nederland
Duitsland2
Verenigd2
Koninkrijk
Frankrijk2

2017

Marktaandeel
The Greenery

2016

2017

2016

€ 3,4 mld € 3,3 mld
€ 4,0 mld € 3,4 mld

18,9%
3,3%

19,9%
4,1%

€ 1,1 mld € 1,0 mld
€ 0,6 mld € 0,5 mld

3,7%
7,1%

5,0%
7,5%

1 Voor Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk betreft dit

Met een marktaandeel van tegen de 20% (bron:
Hillenraad 2017) is The Greenery met AGF in
Nederland dominant aanwezig, en met een 5e plaats
één van de grootste spelers in de tuinbouw- en
verssector (inclusief bloemen en zaden). In Nederland
wordt ruim 60% van de omzet van The Greenery
behaald, met Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en
Frankrijk op respectievelijk een tweede, derde en
vierde plaats.

de omvang van de export van groente en fruit vanuit
Nederland.
2 Bron: Eurostat − Hoeveelheid en omzet export Nederland naar
bestemming (inclusief re-export).

Geografische spreiding
AGF Handel

Logistieke Dienstverlening Exploitatie & Ontwikkeling

The Greenery

TG

H

Hollander

GP

Goeie Peer

Hagé International

HI

D

Dijco

LV

LVE

Naturelle

N

BS

Blue Sky Cargo

NS

New Sensation

GV

Greenery Vastgoed

Hoogsteder Groep

HG

Greenery Produce

GP

Van den Berg

VB

Wagenaar

W

Greenery UK

UK
GD

Greenery France

D

GI

GS

LA

Greenery Deutschland

GF

Dalice

Greenery Italia

Greenery España

PTLA

AGF Handel
Logistieke Dienstverlening
Exploitatie & Ontwikkeling
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TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
Algemeen
Wereldwijd groeit de bevolking en neemt de welvaart
toe. Hierdoor stijgt de voedselvraag. De AGF-markt in
Nederland toont echter slechts een lichte volumegroei
van 1-3% per jaar. Deze groei is voornamelijk het
gevolg van een aantrekkende export naar de ons
omringende landen. Door overcapaciteit en
concurrentie (van retailers) blijft er prijs- en
margedruk in alle schakels van de voedselketen.
Retailers willen zo kort mogelijk bij de bron inkopen.
Dat leidt er mede toe dat ketens verder worden
geoptimaliseerd. Producenten bevoorraden de retailer
in toenemende mate rechtstreeks. De huidige
groothandel/exporteur migreert hierdoor naar een
logistieke dienstverlener.
Toenemende focus op verduurzaming van de
voedselketen is een belangrijke wereldwijde trend: het
terugdringen van verspilling, van plastic als
verpakkingsmateriaal en het verwaarden van
reststromen. Voorts zijn aandacht voor
voedselveiligheid, transparantie en
leveringsbetrouwbaarheid geen onderscheidende
elementen meer. Wel een ‘license to operate’. De
markt voor biologische producten blijft wereldwijd
groeien, vooral in Noord-Amerika en Noord-Europa.

supermarkten gezamenlijk al significant boven de
verkoopvolumes van voor de crisis zitten en ook voor
2018 degelijke groeicijfers worden verwacht, staat de
branche voor flinke uitdagingen. Spelers die inzetten
op beleving, concurrentie vanuit de non-food sector
en internet vergroten de concurrentie. Het
grootwinkelbedrijf en de consument verwachten
jaarrond een volledig, breed en compleet assortiment,
dat onderscheidend moet zijn en aansluit bij de trend
van vers en duurzaam geproduceerd.
De consumptie van AGF wint aan populariteit,
aangejaagd door bewuste voeding, gezondheid en
lifestyle. Dit geldt met name voor bewerkte of
voorgesneden en voorverpakte groenten en fruit. In de
Nederlandse markt zal toegevoegde waarde
belangrijker worden dan budgetlijnen. Producten en/of
concepten die iets toevoegen op het gebied van
innovatie, gezondheid en beleving krijgen meer
schapruimte. Supermarkten zetten bovendien in op
online bestellen in combinatie met thuisbezorging en
ophaalmogelijkheden. Nieuwe toetreders als Picnic,
HelloFresh en Amazon spelen in op de groeiende
klantbehoefte aan gemak. Dankzij de inzet van big
data voorspellen zij het koopgedrag van consumenten
steeds beter en spelen hier met hun aanbod op in.
The Greenery voorziet verdere groei van het online
retailkanaal. Daarom richt de organisatie zich, naast
de traditionele retail, ook op nieuwe toetreders. De

The Greenery heeft deze ontwikkelingen duidelijk
geïdentificeerd en speelt hier met haar strategie
nadrukkelijk op in. Door haar functie als
ketenregisseur werkt The Greenery met al haar
ketenpartijen samen om duurzaam geteelde groente
en fruit bereikbaar en betaalbaar te maken.

Retail
AGF blijft voor Europese retailers een zeer belangrijke
categorie. Enerzijds door de relatief hoge marges en
anderzijds omdat de sector zich hiermee kan
onderscheiden vanuit maatschappelijk oogpunt.
Gezond doet het goed. Toegankelijke, makkelijke en
lekkere AGF-producten versterken het duurzame
karakter van foodretailers. De inkoopmacht van de
supermarkten en discounters blijft groot. Inmiddels
wordt zo’n 80% van de AGF via het retailkanaal aan de
consument verkocht. Ook in 2017 zijn aanbiedingen,
promoties, innovaties en budgetlijnen voor
supermarkten belangrijke instrumenten om zich te
onderscheiden.
Binnen de retailsector zorgen technologische
ontwikkelingen voor een nieuwe fase. Hoewel
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Unit Manager Vers Jumbo Supermarkten

Klaas de Boer
"Samenwerken is van groot belang voor Jumbo.
De tijd is voorbij dat we alles zelf kunnen inkopen
en ontwikkelen. Bovendien moet de AGF-keten
zo efficiënt mogelijk zijn. Het motto luidt:
‘vandaag geoogst, morgen bij de klant’. Een
partner zoals The Greenery die meedenkt en
innoveert, is voor Jumbo dan ook van
strategische waarde”.

afgelopen jaren heeft The Greenery zelf ervaring
opgedaan in het distribueren en verkopen van groente
en fruit via het online kanaal. Op basis van de
verworven kennis en ervaring is de organisatie
ingericht op het bedienen van online retailers.

Keten
De prijs van onbewerkte producten hangt steeds meer
af van ontwikkelingen op de wereldmarkt. In de keten
zijn integratie, schaalvergroting en consolidatie hierop
een antwoord. Dit leidt enerzijds tot een toenemende
concurrentie, onder andere op prijs. Anderzijds zijn er
eisen aan kwaliteit en duurzaamheid (biologisch) die
consument en retailer stellen. Dit dwingt de sector
meer te focussen op oorsprong en betrouwbare
aanvoer: voldoende en van superieure kwaliteit.
De ketenpartijen moeten zich onderscheiden met het
ontzorgen van de andere schakels in de keten. Het
laten bestellen via smartphones of tablets, distributie
(24/7 constante belevering van de volgende schakel)
en data om gericht te sturen op de juiste
klantbehoefte worden bepalend. Schakels die
nauwelijks wat toevoegen worden uit de keten
gedrukt.
The Greenery vervult als ketenregisseur een
belangrijke rol in het afstemmen van het aanbod op de
vraag vanuit de markt. Door de klant centraal te
stellen verbindt zij de benodigde schakels en maakt zij
de keten zo kort mogelijk. Als resultaat hiervan levert
The Greenery op ieder gewenst moment een jaarrond,
compleet vers assortiment.

Consument
Het consumentenvertrouwen neemt toe en er is sprake
van een opgaande economische trend. De consument
kiest bij de dagelijkse boodschappen over het
algemeen echter voor een scherpe prijskwaliteitsverhouding. Alleen voor producten met een
duidelijke meerwaarde is men bereid extra te betalen.
Nu sommige trends in de AGF-branche versnellen,
wordt deze invloed op de omzet steeds duidelijker. Zo
groeien gemaksproducten als maaltijdpakketten fors.
Het bewustzijn bij consumenten groeit dat gezonde
voeding belangrijk is. Voedsel is in toenemende mate
een onderdeel van de levensstijl. ‘Je bent wat je eet’. De
consument vraagt steeds vaker naar een uniek en
authentiek product om zich te onderscheiden en zijn
identiteit verder te ontwikkelen.

Ook stelt de consument fundamenteel andere eisen
aan winkels en winkelen. Consumenten hebben minder
tijd en maken keuzes: offline, online, gemak, snelheid,
genieten en beleven. Verkoop via en aanwezigheid in
meerdere kanalen (omnichannel) is noodzakelijk.
Consumenten hechten tegelijkertijd steeds meer
waarde aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen en duurzaamheid. Kennis over de klant,
zijn koopgedrag en smaakvoorkeuren is daarom
cruciaal, evenals de vaardigheid om deze kennis om te
zetten in nieuwe, relevante, op maat gesneden
proposities.
The Greenery maakt continu consumententrends en –
voorkeuren inzichtelijk door middel van trendanalyses
en markt- en consumentenonderzoek. Op basis van de
verkregen inzichten worden nieuwe concepten en
innovaties ontwikkeld die aansluiten op voorkeuren
van consumenten.

GroenteFruitmachine
In 2017 heeft The Greenery een grootschalig
onderzoek uitgevoerd om het AGFaankoopgedrag van de Nederlandse
consument inzichtelijk te maken. Een van de
conclusies is dat we in Nederland in de aanloop
naar het avondeten wel een creatief duwtje in
de goede richting kunnen gebruiken: maar
liefst 88 procent van de Nederlanders bepaalt
routinematig thuis al wat er bij de supermarkt
wordt gehaald. Broccoli, sperziebonen en
bloemkool zijn verreweg het populairst.
Ter inspirate en om consumenten uit te dagen
ook eens andere groente- en fruitsoorten te
consumeren heeft The Greenery de
GroenteFruitmachine ontwikkeld. Op een
speelse manier wordt een verse draai aan het
weekmenu gegeven en worden routines
doorbroken.
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STRATEGIE EN WAARDECREATIE
The Greenery maakt met haar telers verse groente en fruit waardevol. Dat
is onze missie. The Greenery draagt hiermee bij aan een gezondere
samenleving door duurzame en voedselveilige teelt van smaakvolle
groente en fruit, productinnovaties, technologische ontwikkelingen en
samenwerking met ketenpartijen.
POSITIONERING
The Greenery Groep voorziet haar klanten van een
verser en uitgebreider assortiment groente en fruit
dan iedere andere handelsorganisatie in de sector. We
doen dit door vanuit onze regierol de keten
voortdurend te optimaliseren, innovaties van
producten en diensten en duurzaamheid te verankeren
in onze bedrijfsvoering.

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in distributiecentra,
leverancier-voorraad-locaties en medewerkers. Om
deze investeringen te financieren en de continuïteit
van de onderneming te borgen, heeft The Greenery
zichzelf omzetgroei ten doel gesteld met de ambitie
een gezonde nettowinst te realiseren. Groei realiseert
The Greenery door de volgende doelstellingen na te
streven:

1. Vraaggericht produceren

GROWING TOGETHER; STRATEGIE
2017 – 2022
The Greenery wil samen met haar klanten en telers
groeien. Dit is mogelijk door de klant nog centraler te
stellen en de nadruk te leggen op integrale
ketenbenadering, met optimale verwaarding van
product en dienst; Growing Together.
De grootste commerciële verwaarding van groente en
fruit vindt plaats in de retail. Het retailkanaal biedt The
Greenery de meeste mogelijkheden waarde toe te
voegen door onder andere logistieke en supply chain
oplossingen. Hierdoor is de focus van The Greenery
gericht op het optimaal bedienen van het retailkanaal.
The Greenery als ketenregisseur met een zo efficiënt
mogelijk proces van teler tot klant.

AMBITIES EN STRATEGISCHE
DOELSTELLINGEN
The Greenery wil zich verder ontwikkelen tot dé
samenwerkingspartner voor retailers in binnen- en
buitenland. De nadruk ligt op Nederland, Duitsland,
het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de omringende
landen in Europa. Waardecreatie op lange termijn
staat voorop, op basis van een efficiënt proces van
teler tot klant (ketenregie). Deze structurele
samenwerking en onze commerciële focus betekenen
continuïteit in de afzet en investeringsbereidheid aan
telerskant en draagt bij aan optimale invulling van de
klantbehoefte en goede verwaarding van product en
dienst.
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Het centraal stellen van de klant leidt ertoe dat de
productie steeds beter op de vraag wordt afgestemd.
The Greenery speelt een cruciale rol in het vertalen van
deze klantwens naar de telers. Door te (laten) telen wat
de klant wil, ontstaat een goede afstemming tussen
vraag en aanbod. Zo neemt bovendien de efficiëntie in
de keten toe.

2. Sturen op toegevoegde waarde voor en
door Coforta-telers en leveranciers
The Greenery levert producten en diensten die zij kan
verwaarden in de markt. Door op deze toegevoegde
waarde te sturen, stellen we de afzet van het aanbod
van The Greenery veilig. Voorts maakt The Greenery
het lidmaatschap van Coöperatie Coforta (onze
aandeelhouder) voor telers aantrekkelijker. Hiertoe is
de looptijd van nieuwe ledenlening teruggebracht van
acht naar vier jaar en ook zal The Greenery op deze
leningen jaarlijks een resultaatafhankelijke variabele
rente vergoeden. Een nieuw telersportaal met nieuwe
functionaliteiten en een moderne interface is in 2017
in gebruik genomen en komt de samenwerking
eveneens ten goede.

3. Gezamenlijk verkoopkanalen versterken
Circa 80% van de Europese consumenten koopt
groente en fruit in de supermarkt. Het retailkanaal
biedt een directe verbinding met de consument. Het is
de plek waar de gehele keten van productie, innovatie,
logistiek, marketing en consument samenkomt en de

meeste waarde wordt toegevoegd. Om deze reden
hanteert The Greenery een retailstrategie. De
komende jaren vergroot The Greenery haar aandeel bij
retailklanten door bij bestaande klanten een breder en
dieper assortiment te leveren en door een nieuwe
thuismarkt te ontwikkelen. Daarnaast intensiveert The
Greenery de samenwerking met dochterbedrijven om
bestaande kanalen beter te bedienen, kansen te
benutten en nieuwe ontwikkelingen voor te zijn. Het
tradekanaal is voor The Greenery complementair en
zorgt voor verkoopmogelijkheden voor de producten
die niet via het retailkanaal worden verkocht. De
specialistische verkoopteams voor trade zijn ingericht
per businessunit.

4. Vereenvoudigen en verduurzamen
primair proces
The Greenery streeft naar modulaire processen en
gedifferentieerde serviceniveaus voor klanten en
telers. Hierdoor neemt de complexiteit in de
bedrijfsvoering af, waarbij IT-systemen een cruciale rol
spelen. Door informatie te koppelen en op het juiste
moment toegankelijk te maken, wordt sturen
eenvoudiger. Door scherp te blijven op de toegevoegde
waarde in elke processtap zorgt The Greenery voor
minimale verspilling en de juiste kwaliteit. In de
afgelopen vijf jaar zijn grote stappen gezet in het
vereenvoudigen en verduurzamen van het primaire
proces. Er wordt steeds meer rechtstreeks van de teler
aan onze klant geleverd. Hierdoor wordt efficiënter
gebruik gemaakt van onze distributiecentra en het
aantal vervoersbewegingen sterk verminderd. Het
aantal distributiecentra wordt teruggebracht van acht
naar drie (van 105.000 m2 naar ca. 60.000 m2),
milieuvriendelijke vrachtwagens zijn de norm en
duurzaamheid is verweven in de dagelijkse processen.

5. Organisatieontwikkeling
The Greenery investeert in talent door het oprichten
van een talentenpool en een focus op de ontwikkeling
van leiderschap. De beweging van een taakgerichte
naar een resultaatgerichte organisatie vraagt om
andere leiderschapsstijlen, een gevoel van
verantwoordelijkheid bij medewerkers en passende
vaardigheden. The Greenery zal haar medewerkers
hierin opleiden en ondersteunen. Daarnaast borgt The
Greenery kennis door de opvolging van sleutelposities
structureel in te richten.

STRATEGISCHE PIJLERS
De groeistrategie van The Greenery is gebaseerd op
vier pijlers: samenwerken, kwaliteit, innovatie en
duurzaamheid.

Samenwerken
The Greenery staat voor het waardevol maken van
groente en fruit, door samenwerking met klanten,
telers, leveranciers en partners en van medewerkers.
Samenwerken staat voor het delen van kennis,
ervaring en informatie. Daarmee stellen we elkaar in
staat keer op keer een stap vooruit te zetten.
Samenwerken is een vereiste in een wereld die steeds
sneller verandert.

Kwaliteit
Onze producten en diensten voldoen aan de gestelde
eisen en wensen en waar mogelijk overtreffen we de
verwachtingen van onze klanten. Kwaliteit staat bij The
Greenery voorop in alles wat we doen. Het is de basis
voor succes. Kwaliteit zorgt voor tevreden klanten en
betekent minder kosten. Om dit te realiseren richt The
Greenery zich op het optimaliseren van processen,
onder meer door middel van LEAN. Ook minimaliseren
we activiteiten in processen die geen waarde
toevoegen. Daarnaast zorgen we voor optimale
communicatie met onze klanten, telers en
leveranciers.

Innovatie
The Greenery richt zich primair op het ontzorgen van
retailklanten door proactief in te spelen op hun
behoeftes, zoals voorraadprognoses en –bestellingen.
Ook speelt (basis)innovatie van haar primaire proces
een belangrijke rol, onder andere door digitalisering
van handelsactiviteiten. Onze productinnovaties zijn
erop gericht om de consument te stimuleren meer
groente en fruit te eten.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is al jaren onderdeel van de strategie
van The Greenery. Bij iedere stap die we zetten houden
we rekening met de mens en het milieu en zorgen we
voor een gezondere wereld. Voor nu én voor de
generaties na ons. Het duurzaamheidsbeleid is
gestoeld op vier pijlers: Teler & Product, Logistieke
keten, Medewerkers en Samenleving.
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21

ONZE STAKEHOLDERS

Leveranciers van AGF

Op weg naar een gezonde toekomst werkt The
Greenery haar strategie van waardecreatie en
ketenoptimalisatie uit naar haar belangrijkste
‘stakeholders’:
• Leden van Coforta
• Andere leveranciers van AGF
• Retail- en tradeklanten
• Consument en samenleving
• Medewerkers
• Financiële instellingen
• (Lokale) overheden
• Brancheorganisaties

Om jaarrond een compleet assortiment van verse
groente, fruit en paddenstoelen te realiseren, werkt
The Greenery − behalve met haar 419 leden − samen
met andere Nederlandse en internationale
leveranciers.

Leden
De leden van Coforta zijn de bron van The Greenery.
Samen met onze telers hebben wij brede expertise in
huis op het gebied van de teelt, het product, de
verpakking, voedselveiligheid, logistiek en marketing.
Het succes van de telers is tevens het succes van The
Greenery. Daarom ondersteunt The Greenery de leden
om marktgericht, innovatief en duurzaam te telen en
ondernemen. The Greenery streeft naar een bestendig
bestand van betrokken Coforta-telers door een
individuele benadering. Telers die specifieke
toegevoegde waarde leveren, bindt The Greenery via
maatwerk.

Retail- en tradeklanten
The Greenery zorgt voor een solide basis op de lange
termijn door focus op retail en het leveren aan
groothandelaren en exporteurs. Levering aan
handelsbedrijven betekent interessante
afzetmogelijkheden en schaalvoordelen, waardoor het
retailsegment beter kan worden bediend en
prijsrisico’s worden gespreid. Het beleid is gericht op
een kleiner aandeel handel ten opzichte van retail en
een steeds efficiëntere afwikkeling via een digitaal
platform.

Consument en samenleving
De grootste uitdaging van de Nederlandse groenteen-fruitsector is het verhogen van de consumptie van
groente en fruit in Europa. Door organisaties als
Greenpeace, Stichting Natuur & Milieu en
consumenten is er ook steeds meer aandacht voor een
duurzame productie van AGF. Het gezamenlijke doel is
een gezondere en duurzamere samenleving te creëren.
Dat is een van de grootste waarden die The Greenery
aan de samenleving kan toevoegen en daarom is het
cruciaal te weten wat consumenten willen. Door
middel van eigen onderzoek en informatie vanuit
retailers zijn wij in staat aansprekende nieuwe
concepten en innovaties te ontwikkelen.
Naast het traditionele retailkanaal speelt ‘online’ een
steeds belangrijker rol. The Greenery onderzoekt
proactief en op ondernemende wijze hoe dit 'online'
kanaal optimaal bediend kan worden en stelt haar
positie in de toekomst veilig door middel van:
• Het ‘online proof’ maken van producten en
verpakkingen op basis van onderzoeksresultaten
• Verdere verduurzaming van het primaire (logistieke)
proces
• Borgen van voedselveiligheid
• Aanbieden van ‘convenience’ en ‘ready to eat’
producten
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Medewerkers

DE WAARDEKETEN

De expertise, ontwikkeling, veiligheid en gezondheid
van onze medewerkers is van groot belang voor de
waarde die The Greenery toevoegt. We selecteren onze
medewerkers daarom zorgvuldig ten aanzien van de
juiste kennis en (toekomstige) vaardigheden om hun
functie uit te voeren. The Greenery creëert daarbij een
cultuur waarbij medewerkers zich verantwoordelijk
voelen voor het organisatieresultaat, samenwerking
vanzelfsprekend is en medewerkers zelfsturend zijn.

The Greenery als ketenregisseur wil duurzaam waarde
creëren voor haar directe stakeholders en een bijdrage
leveren aan een gezondere samenleving. In onze
nieuwe waardeketen, die op de volgende pagina wordt
weergegeven, wordt in bredere context getoond hoe
The Greenery waarde creëert voor de lange termijn.

Financiële instellingen

Externe trends en ontwikkelingen en risico's en kansen
zijn van invloed op ons bedrijfsmodel. The Greenery
maakt door voedselveilige teelt groente en fruit
waardevol voor de consument. Tegelijkertijd wordt
waarde gecreëerd voor onze leden.

The Greenery kan betalingen doen die nodig zijn voor
de bedrijfsvoering door de financiële middelen en
infrastructuur die door financiële instellingen ter
beschikking worden gesteld. Zij verwachten hiervoor
een redelijke vergoeding die in relatie staat tot het
risico dat zij lopen. The Greenery zorgt voor een goed
functionerend risicobeheersingskader, waardoor de
kosten van de financiering relatief laag blijven.

(Lokale) overheden
Door haar activiteiten draagt The Greenery bij aan de
economie in de regio's waar zij opereert. The Greenery
leeft daarbij de vigerende wet- en regelgeving na.

Brancheorganisaties
The Greenery is aangesloten bij diverse
brancheorganisaties, waaronder GroentenFruitHuis, de
Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FLNI)
en de Federatie Vruchtgroente Organisaties (FVO), die
de belangen behartigen van ondernemingen binnen
de levensmiddelenindustrie. Medewerkers van The
Greenery nemen actief deel in initiatieven
(werkgroepen) van brancheorganisaties met als doel
enerzijds een positieve bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van de sector en anderzijds kennis te
vergaren.
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Waardeketen

TRENDS EN
ONTWIKKELINGEN
• Groeiende wereldbevolking
• Toenemende aandacht voor
gezondheid
• Technologische ontwikkelingen
(e-commerce, robotisering en
nanotechnologie)
• Klimaatontwikkelingen
• Aandacht voor duurzaamheid
• Toename in schaalgrootte aan
zowel vraag- als aanbodzijde
• Toename local-for-local

INPUT
Ledenteeltbedrijven
419 teeltbedrijven verenigd in
coöperatie Coforta
Leveranciers
1.000 teelt- en handelsbedrijven uit
binnen- en buitenland
Producten
Ruim 265 verschillende soorten
groente, fruit en paddenstoelen
Medewerkers
1.062 fte's (ultimo jaar)
Distributie
Logistieke infrastructuur met
3 moderne distributiecentra en
eigen logistiek voor vervoer over
de weg en door de lucht.

KANSEN EN
RISICO'S
+ Toename consumptie groente en
fruit
+ Vers belangrijk voor retail
+ Kennis en expertise Nederlandse
tuinbouw
+ Verduurzaming logistieke keten
+ Nieuwe teeltmethoden
-
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Marktconforme uitbetaalprijzen voor
leden en leveranciers
Samenwerking
• Nieuwe klanten in online retail kanaal
• Ontwikkeling nieuw telerportaal
• Deelname in diverse branche
verenigingen en werkgroepen
Merken
• The Greenery
• Naturelle
• Sweet Sensation
• Sweet and Sunny
• Tradizionale

•
•
•
•
•
•

Everest
Red Egg
Zwerge
Chica
Dazzling Gold
Verse Oogst

The Greenery streeft naar
marktconforme prijzen voor telers
en leveranciers.
The Greenery investeert in
haar medewerkers door te
investeren in hun gezondheid en
ontwikkeling.
The Greenery houdt bij iedere
stap rekening met de mens en het
milieu. Hierdoor zorgen we voor
een gezonde wereld. Voor nu én
voor de generatie na ons.
Met innovatie speelt The
Greenery in op de uitdagingen
van morgen en wordt blijvend
waarde toegevoegd voor klanten
en consumenten.
Via www.verseoogst.nl inspireert
The Greenery maandelijks ruim
850.000 consumenten met
recepten en informatie over
producten en telers.

Duurzaamheid
• Verdere invoering PlanetProof
certificering
• Verduurzaming logistieke keten door
reductie CO2-uitstoot bij DC’s en
logistiek en gebruik van zonne-energie

& Visie (WHY)
ssie
Mi

ORGANISATIE

ei
te
n(
WH
AT)

Kernactiviteiten (WHAT)

(HO
W
)

• Vraaggericht produceren
• Sturen op toegevoegde
waarde voor en door
Coforta-telers en
leveranciers
• Gezamenlijk verkoop
kanalen versterken
• Vereenvoudigen en
verduurzamen primair
proces
• Organisatieontwikkeling

Verkoop
• Verkoop in belangrijkste afzetmarkten
NL, DU, UK, FR en Azië, Midden-Oosten
en USA
• Omzet 1 miljard euro

Strategie

Strategie (HOW)

• The Greenery maakt met
haar telers verse groente
en fruit waardevol.
• The Greenery draagt bij
aan een gezondere samen
leving door duurzame en
voedselveilige teelt van
smaakvolle groente en
fruit, productinnovaties,
technologische
ontwikkelingen en samen
werking met ketenpartijen.

The Greenery en haar telers
leveren met hun verse producten
een bijdrage aan een gezonde
samenleving.

Logistieke dienstverlening
• Ingebruikname DC Zachtfruit

Duurzaamheid
• 41% PlanetProof gecertificeerde
teelt (voorheen Milieukeur)
• Aandacht voor duurzame inzet
van bodem, water, energie,
productie en klimaat

Missie & Visie (WHY)

OUTCOME

Producten
Totaal kg verhandelde producten

Innovaties
• Gemaksproducten als maaltijdpakketten
en verpakkingsconcepten
• Chatrobot VersChat en GroenteFruit
Machine

Intellectueel kapitaal
Meer dan 100 jaar expertise
in food- en agrisector (via
rechtsvoorgangers).

t
ivi
act
Kern
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Verkorting van de keten
Afname vraag Nederlands product
Beschikbaarheid product
Klimaatontwikkeling
Vergrijzing teeltbedrijven
Nieuwe toetreders

Big data
Vanuit de keten, de markt en
de consument wordt continu
data verzameld, geanalyseerd
en toegepast om processen te
optimaliseren en te innoveren.

OUTPUT

• Ketenregie; afstemmen
van een jaarrond, volledig
assortiment onbewerkte
groente, fruit en
paddenstoelen op de vraag
van de markt
• Distributie; volledige
ontzorging op het gebied
transport, verpakken
en opslag d.m.v. eigen
logistiek en moderne DC’s

• Kwaliteit & Milieu; borging
van de kwaliteit en
voedselveiligheid van onze
producten
• Commercie; specialistische
marktbenadering voor
verkoop aan retail en trade
• Marketing & Innovatie;
ondersteuning door middel
van category management,
marktonderzoek, innovatie
en conceptontwikkeling

VOORTGANG STRATEGIE EN DOELSTELLINGEN
2017
Het verslagjaar 2017 werd voor The Greenery gekenmerkt door wisselende
marktomstandigheden en veel aandacht voor een duurzame toekomst van
de organisatie. Met de nieuwe strategie, waarmee in 2017 een start is
gemaakt met de invoering, wordt een solide fundament gelegd voor
verdere organisatieontwikkeling.
De doelstellingen voor 2017 waren onder meer:
• Goedkeuring en (gedeeltelijke) invoering nieuwe
strategie
• Uitbouwen van de retailstrategie bij bestaande en
met nieuwe klanten
• Het behouden en verder faciliteren van de leden
• Samenwerking tussen bedrijfsonderdelen
optimaliseren
• Investeringen in optimalisatie logistiek met nieuwe
DC’s
Aan het begin van het verslagjaar werd The Greenery
geconfronteerd met slechte beschikbaarheid van
product uit Zuid-Europa (met name Spanje en Italië)
als gevolg van de grillige weersomstandigheden. Het
geringe aanbod van met name bladgroente, als gevolg
van de sneeuwval aldaar, had nogal volatiele
prijsvorming tot gevolg. Niettemin kon The Greenery
de (retail)klant blijven bedienen, hoewel dit enige druk
op de marge heeft gegeven. Het financiële resultaat in
2017 heeft mede hierdoor enigszins onder druk
gestaan.

NIEUWE STRATEGIE
In 2017 is hard gewerkt aan het invoeren van de eerste
projecten uit de nieuwe strategie ‘Growing Together’
2017 – 2022. Vraaggericht produceren voor de klanten
staat hierin centraal. Deze strategie werd in het begin
van het tweede kwartaal goedgekeurd door de Raad
van Commissarissen en de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders. Voor The Greenery, die zich
positioneert als ketenregisseur, zijn thema’s als
gezondheidstrends, technologie (digitalisering,
robotisering, etc.), schaalvergroting en de opkomst
van e-commerce van groot belang in de wijze waarop
de organisatie acteert. Hierop werd in het verslagjaar
ruimschoots voorgesorteerd.
In 2017 is op verschillende manieren, samen met
Coforta, gewerkt aan de strategische doelstelling om

het lidmaatschap voor telers aantrekkelijker te maken.
Met ingang van 2017 is de looptijd van de nieuwe
ledenleningen teruggebracht van acht naar vier jaar.
Voorts wil The Greenery op deze nieuwe leningen
jaarlijks een resultaatafhankelijke variabele rente
vergoeden. Een nieuw telersportal dat in 2017 live is
gegaan, komt de samenwerking eveneens ten goede.
Het telersportal staat centraal in de communicatie en
het contact tussen The Greenery en de telers wat
betreft de (dagelijkse) activiteiten. Met een
gebruiksvriendelijke interface en als flexibel platform
is het onder meer geschikt gemaakt voor de
modernste communicatie-instrumenten, zoals
mobiele telefoons en tablets en om nieuwe spelers te
interesseren.
Een van de projecten uit het strategisch plan is het
opzetten van een investeringsfonds, waarmee onder
meer een nieuwe mogelijkheid gecreëerd wordt om
meer vraaggericht te produceren. Het fonds is door
The Greenery geïnitieerd en voorbereid en wil met
externe financiers groeien. Gestreefd wordt naar een
fonds van substantiële omvang. Door
schaalvergroting, ketenintegratie en de noodzaak tot
verduurzaming en innovatie in de glastuinbouw
worden veel telers gedwongen de keuze te maken om
significant te investeren of te stoppen. Dit biedt prima
kansen voor investeerders.

RETAIL
In 2017 is door The Greenery door de hele keten
geïnvesteerd in samenwerking en projecten met
retailers, waaronder de ontwikkeling van nieuwe
producten. Voorbeelden zijn: maaltijdpakketten die
inspelen op de wens van de consument voor gemak en
pakketjes die de individuele behoefte aan groente en
fruit invullen als lunchbreak of tussendoortje op
school, kantoor of thuis. De consument bestelt steeds
meer online. Aan deze trend naar online is aanzienlijke
aandacht besteed om onze klanten optimaal te
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ondersteunen. The Greenery wil in haar focusmarkten
meer en meer via de kortst mogelijke weg bij de
consument terecht komen. Dit vraagt om een andere
organisatie en een flexibele benadering. The Greenery
heeft hiermee ook enige ervaring opgedaan met de
Verse Oogst box. Een duurzame relatie en ‘feeling’ met
de klant staan voor The Greenery centraal om ook in
de toekomst relevant te blijven.

OPTIMALE LOGISTIEK
In het verslagjaar lag er een duidelijke focus op het
verder optimaliseren van de logistieke keten, die een
belangrijke bijdrage levert aan het
waardecreatiemodel van The Greenery. Hiermee heeft
2017 ook in het teken gestaan van de voortgaande
nieuwbouw van de DC’s, die al in 2015 is gestart.
Volgens planning zal dit in het eerste kwartaal van
2019 afgerond moeten zijn, waarmee een (veel)
efficiëntere keten is ontstaan.
De nieuwbouw in drie fases van het DC in Barendrecht,
waarvan het eerste gedeelte in september 2016 werd
opgeleverd, had echter tot gevolg dat The Greenery in
2017 tijdelijk geconfronteerd werd met extra
logistieke kosten. Een deel van de (retail)activiteiten
moest nog in Bleiswijk plaatsvinden. Hierdoor was niet
alleen sprake van productiviteitsverlies, maar dit
leverde ook extra transportbewegingen op. Het
nieuwe, speciale zachtfruit DC in Breda, dat eind 2016
in gebruik werd genomen, heeft in het verslagjaar al
flinke productiviteitsstijgingen opgeleverd.

Het doel is zoveel mogelijk thuisverlading te laten
plaatsvinden, waardoor minder vierkante meters
logistieke ruimte nodig zijn, waar bovendien hoger
gestapeld kan worden. In 2019 zal het totale
vloeroppervlak van de DC’s zijn teruggebracht tot circa
60.000 m2 (2013: 105.000 m2). Het goed op orde
hebben en inrichten van de goederenstroom is cruciaal
voor The Greenery. De hoeveelheid thuisverlading in
Nederland was 61% in 2017 (2016: 61,8% en 2013:
40%). Tegelijkertijd is het aantal transportbewegingen
door optimalisering van deze goederenstroom en de
beperking van het interlocatie transport trendmatig
sterk teruggedrongen.
Hiermee is ook de CO2-uitstoot verminderd. De
vernieuwing van het vrachtwagenpark, die
successievelijk plaatsvindt, heeft hieraan ook
bijgedragen. Bij de nieuwe vrachtwagens wordt tevens
gebruik gemaakt van de energie die vrijkomt bij het
remmen voor koeling van de aanhanger. Op het
nieuwe DC in Barendrecht liggen (op de eerste 16.500
m2) sinds het derde kwartaal van 2017 zonnepanelen,
waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de
opwekking van duurzame energie. Op het overige nog
te realiseren nieuwe logistieke vastgoed in
Barendrecht zullen ook zonnepanelen worden
geplaatst.

Unit Manager Vers Jumbo Supermarkten

Klaas de Boer
"Samen met The Greenery vullen we ook de
duurzaamheidsambities van Jumbo in. Een
concreet voorbeeld is het gezamenlijke streven
om vóór eind 2019 het aandeel Nederlandse
AGF-producten met PlanetProof certificering bij
Jumbo te laten groeien naar 100 procent.”
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RESULTATEN PER ONDERDEEL
The Greenery Groep heeft haar rapportage ingedeeld volgens de
verschillende bedrijfsonderdelen AGF Handel, Logistieke Dienstverlening
en Exploitatie & Ontwikkeling.
AGF HANDEL
Zachtfruit
In 2017 heeft The Greenery met zachtfruit een hoger
volume gerealiseerd en duidelijk meer omzet door
hogere prijzen. Met name bij kersen, frambozen en
asperges was sprake van aanzienlijke volumegroei,
terwijl de volumes voor aardbeien en blauwe bessen
stabiel bleven. In het voorjaar waren de
weersomstandigheden goed voor de teelt van
asperges. Kasaardbeien kenden een regulier seizoen,
terwijl de vollegrond aardbeien een geringe productie
hadden. De Arabella als smaakaardbei uit het eigen
rasprogramma heeft inmiddels zijn plek in de markt.
Gewerkt wordt aan nieuwe rasprogramma’s.
Er is een duidelijke groei van zachtfruit uit
zogenoemde teelttunnels. Hierdoor is minder
gewasbescherming nodig en wordt de kwetsbaarheid
voor neerslag beperkt. Teelttunnels spelen ook in op
de strengere milieueisen en de sourcing van zachtfruit
bij telers die volgens PlanetProof gecertificeerd zijn. In
2017 is het aantal PlanetProof gecertificeerde
zachtfruittelers verder toegenomen. Het streven is
eind 2018 50% van de zachtfruittelers te hebben
voorzien van een PlanetProof certificaat.
De komende jaren worden door schaalvergroting en
commerciële relaties grotere volumes en levering
gegarandeerd. Zo wordt ook de ontwikkeling van
nieuwe rassen bevorderd. Hierdoor neemt het aantal
retailklanten toe. Binnen deze relaties wordt gericht
gekeken naar innovaties op het gebied van kleinere en
hersluitbare, maar ook grotere verpakkingen, die
minder afval opleveren en de consumptie van gezond
fruit bevorderen.

Hardfruit
Voor hardfruittelers is 2017 een uitdagend jaar
geweest. Door de vorst in het voorjaar was de
hardfruitoogst in het najaar van 2017 lager dan in
voorgaande jaren. Aangezien een belangrijk deel van
de hardfruitoogst van 2017 in 2018 wordt aangevoerd
en verkocht heeft deze lagere oogstopbrengst invloed

op de aanvoer van leden in 2018. De verwachting is
dat ook in het lopende jaar het totale afzetvolume licht
zal dalen.
De omzet van de business unit hardfruit viel in 2017
lager uit. Dit was het gevolg van het lagere volume bij
gelijk blijvende prijzen.
Een duurzame teelt (met PlanetProof certificering)
wordt steeds belangrijker. In 2017 zijn daarin weer
goede resultaten geboekt. Samen met telers,
afzetorganisaties en retailers werken we aan een
duurzame toekomst.
In het assortiment zien we een toename van het aantal
clubrassen, waardoor het gevecht om schapruimte bij
de retailer steeds groter wordt. Retailers willen zich
meer en meer onderscheiden met een uniek product.
Dit biedt kansen voor clubrassen met unieke
eigenschappen (smaak en kleur). De Sweet Sensation
peer is hier een goed voorbeeld van. Deze sluit aan bij
de wensen van retailers. De vraag naar deze peer is
hoger dan de beschikbare volumes, wat resulteert in
goede prijsvorming.

Glasgroente
Voor glasgroente was 2017 een gelijkmatig jaar. Er was
sprake van goede prijzen in het vroege seizoen voor de
belichte teelt, gevolgd door een matig voorjaar en een
redelijke zomer en herfst. Dit heeft geleid tot positieve
rendementen in de meeste producten. Met aubergineen peperteelt als positieve uitschieters. Courgette- en
komkommertelers kijken terug op een goede start van
het seizoen dat zich uiteindelijk matig ontwikkelde. Bij
de tomatenteelt waren er verschillen tussen de
segmenten, maar over de hele linie kijkt men terug op
een goed jaar. Voor de paprikateelt was 2017 een
minder goed jaar dan 2016, maar over het algemeen is
het jaar met een positief resultaat afgesloten.
Bij glasgroente is de retailstrategie verder doorgevoerd
door focusklanten te benoemen en deze optimaal te
bedienen door het gewenste volume beschikbaar te
stellen. De keten wordt verder geoptimaliseerd door
meer direct en grotere stromen te verladen, processen
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(kosten)efficiënt in te richten en steeds marktgerichter
te produceren.
Op duurzame ontwikkelingen wordt ingespeeld door
meer biobased verpakkingen te gebruiken, telers
onder PlanetProof te certificeren en mee te nemen in
het nieuwe telen met het project energietransitie:
geothermie, zonnepanelen en energiebesparing.

eisen stellen aan inhoud en verpakking. Er wordt
ingespeeld op de trends en de voorkeuren van de
consument, die naast champignons ook andere
paddenstoelen in het assortiment verwacht. Met
PlanetProof gecertificeerde telers en speciale
verpakkingen (topseal en recyclebaar karton) wordt
actief ingezet op het thema duurzaamheid.

Vollegrond
Paddenstoelen
De businessunit Paddenstoelen realiseerde in 2017
een stabiele omzet bij een iets hoger volume dan het
jaar ervoor. Het resultaat stond enigszins onder druk,
met name door een slechte prijsvorming in de
zomerperiode.
In toenemende mate wordt in Europa lokaal
geproduceerd. Tevens is er sprake van internationale
concurrentie, bijvoorbeeld van Polen dat op grote
schaal levert aan onder meer het Verenigd Koninkrijk.
De businessunit Paddenstoelen concentreert zich
daarom in toenemende mate op de binnenlandse
markt, waar steeds meer volume naar de retail gaat.
Leveringsbetrouwbaarheid, optimale logistiek en
veiligheid zijn hierbij van cruciaal belang.
Ook wordt aan een beperkt aantal e-commerce
bedrijven geleverd. Inmiddels wordt ook steeds vaker
aan e-commerce bedrijven geleverd die specifieke

Bij de businessunit vollegrond was in 2017 sprake van
een iets lager volume met wisselende en over het
algemeen iets lagere prijzen dan in 2016. Met een
hoge productie aan het begin van het jaar en een
warm najaar is de productie, waaronder broccoli,
eerder aan de markt gekomen dan gebruikelijk. Het
wisselvallige klimaat heeft daarmee invloed gehad op
het totale volume.
Vollegrond focust vooral op de Nederlandse markt,
aangezien er in het buitenland steeds meer lokaal
geteeld product beschikbaar is. In Nederland is de
aandacht daarmee vooral gericht op belevering van de
retail en de tijdige beschikbaarheid en
betrouwbaarheid van het product. Voor export wordt
per product gekeken naar de mogelijkheden, ook met
een sterke focus op de retail. Daarnaast blijft het
efficiënt inrichten van de logistieke keten een
belangrijk aandachtspunt.
Duurzaam telen is een duidelijk trend, waarbij de focus
gericht is op het behalen van het PlanetProof
keurmerk, emissieloos telen en alternatieve
teeltwijzen, zoals de teelt van sla op water.

Import

Teler van tomaten en biologische groenten

Dirk Pieter van der Meer
Meer Camp en Organic Brothers hebben diverse
keurmerken voor duurzame en biologische teelt,
waaronder PlanetProof. “Duurzaamheid is
cruciaal voor ons bestaansrecht. Naast de zorg
voor het milieu zijn duurzaam inzetbare
medewerkers van grote waarde. Bovendien is met
wederzijds respect samenwerken belangrijk.
Vandaar de keuze voor The Greenery”.
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Footer

Het jaar 2017 is, met name door een lager aanbod als
gevolg van de grillige weersomstandigheden in ZuidEuropa, slecht gestart. Hierdoor konden in het voorjaar
door The Greenery geen uitgebalanceerde
programma’s worden aangeboden. Per saldo is echter
sprake van een beter volume dan in 2016. Dit was met
name te danken aan een goede zomer, met veel
steenfruit (perzikken en nectarines), meloenen,
druiven, kiwi’s en product uit China.
De slechte seizoenstart, de verhuizing van de
(logistieke) fysieke infrastructuur en de aanpassing
van het ERP-systeem vielen min of meer samen.
Hierdoor kreeg ‘het huis op orde’ in 2017 grote
prioriteit. Dit traject is succesvol afgerond.
'Convenience' en gezond zijn trends die ook in het
productassortiment bij Import zichtbaar zijn. Zo is

avocado een sterk groeiend (gezond) product en wordt
er geïnvesteerd in de vermarkting van ('convenience')
'Ready-to-Eat' product.

Biologisch
2017 was voor The Greenery/Naturelle voor zowel
volume, omzet als marge een moeizaam jaar. Door de
grillige weersomstandigheden in heel Europa was de
beschikbaarheid van product aan het begin van het
jaar beperkt, waarmee de start lastig was. Juist het
segment biologisch biedt minder flexibiliteit en
uitwijkmogelijkheden in de sourcing.
De belangrijkste markten voor Naturelle zijn
Nederland, Duitsland en Scandinavië. We zien de
laatste jaren een positieve ontwikkeling in het
Verenigd Koninkrijk. Vruchtgroente was ook in 2017 de
grootste productcategorie, gevolgd door vollegrond,
citrus en exoten. Bij de blauwe bessen zagen we een
sterke groei. Dit is dan ook één van de producten waar
we ons meer op zullen focussen. Daarnaast is de
categorie citrus een productgroep waaraan extra
aandacht zal worden gegeven.
Voornamelijk de afzet van tomaten is moeizaam
geweest, hetgeen van invloed was op de prijsvorming
door de groei van het areaal in Nederland en meer
lokale teelten in onze focuslanden.
Voor de retail is biologisch inmiddels een 'must have',
waarmee men onderscheidend wil zijn. Als gevolg van
deze ontwikkeling moet Naturelle jaarrond een
biologisch assortiment kunnen leveren, waarin
samenwerkingsverbanden met telers en retailers, en
vraaggericht produceren cruciaal zijn. Om in te spelen
op de wensen van retailer en consument wordt ook
voor biologische producten gekeken naar andere
verpakkingen en rassen. Daarnaast zet Naturelle in op
het verzamelen van informatie over de wensen van
consumenten. Deze inzichten worden ingezet om de
keten beter aan te laten sluiten op hun voorkeuren.

Dalice
De afzet van Dalice is gedaald met 19%, mede door
een veel groter aanbod van knoflook vanuit China en
de daardoor toegenomen concurrentie. Negatieve
prijsvorming creëert meer druk op de prijzen,
waardoor de omzet in 2017 is gedaald met 23%. De
leveringen binnen de groep zijn gestegen.

Hoogsteder Groep
De resultaten van de Hoogsteder Groep waren goed,
ondanks uitdagingen in de diverse markten.
Zowel Hoogsteder Groenten en Fruit B.V. en Greenery
France toonden een solide omzetgroei ondanks de
toegenomen druk op prijzen. Het belangrijkste
afzetsegment blijft het retailkanaal in Frankrijk, Italië
en Spanje. Daarnaast is in 2017 een eerste stap gezet
met een online platform voor producenten en
afnemers in Frankrijk.
Voor Greenery Italia Srl. was 2017 een goed jaar met
een forse volumestijging, mede dankzij de nieuwe
klanten in het retailsegment. Door de stevige
concurrentie op de Italiaanse markt staat de marge
enigszins onder druk.
Als leverancier voor de Zwitserse markt is Van den Berg
met name afhankelijk van de wettelijke toegelaten
volumes op die markt en die waren in 2017 conform
verwachting. Van den Berg heeft een stevige positie en
een goede naam in de markt en is vooral gericht op
het grootwinkelsegment.
Greenery Produce Overseas B.V. is gericht op alle
overzeese gebieden en daarmee sterk afhankelijk van
de vrachtvlucht. De gestegen tarieven van de
luchtvaartmaatschappijen drukken op de marges.

JH Wagenaar
Het volume bij Wagenaar is in 2017 licht gedaald ten
opzichte van 2016. De lagere afzet naar Oost-Europa
in het begin van 2017, alsmede het overaanbod op de
vollegronds- en stapelproducten in de laatste
maanden van het jaar liggen hieraan ten grondslag.
Goede weersomstandigheden in Duitsland en Polen
leidden tot goede oogsten en daarmee lagere prijzen
en voldoende aanbod. De hogere volumes van
komkommers voor de industrie hebben een deel van
de volume- en omzetdaling gecompenseerd. In 2017 is
een uitbreiding van AGF-automatiseringssysteem
(RPO) succesvol geïmplementeerd. Dit zal leiden tot
meer inzicht en betere data-uitwisseling tussen
verschillende bedrijfsonderdelen.

LOGISTIEKE DIENSTVERLENING
Hollander Barendrecht
Voor Hollander was 2017 een goed jaar. De groei is
onder andere het gevolg van de bovengemiddelde
marktgroei van PLUS, alsmede een groter aantal
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zondagleveringen. Ook zijn verschillende initiatieven
ter verbetering van de efficiency afgerond. Verder is
vervolg gegeven aan het uitbreiden van de capaciteit
ter bevordering van de dienstverlening aan PLUS en
derden. Er is een contract getekend met PLUS ter
uitbreiding van de dienstverlening inzake
fustsortering, die begin 2018 is gestart.

Blue Sky Cargo
De totale omzet en het resultaat van Blue Sky Cargo is
in 2017 gelijk gebleven in vergelijking met het
voorgaande jaar.

verkochte perenbomen. Ondanks de vorstschade in
het voorjaar van 2017, de daardoor tegenvallende
oogstresultaten in het najaar en de stormschade vlak
voor de oogst, kwam de omzet uit fruitroyalty’s hoger
uit dan in 2016. De bedrijfskosten waren lager. Er is
een programma voor intensieve teeltbegeleiding
geïntroduceerd, dat op termijn tot betere
productiecijfers moet leiden. Met het stimuleringsplan
moet de boomaanplant verder gaan toenemen.
Geselecteerde telers komen hierbij in aanmerking voor
een gedeeltelijke voorfinanciering van de aanschaf van
bomen en de investering in hagelnetten. De oogsten in
Argentinië, Chili en Zuid Afrika maken een verlenging
van het verkoopseizoen in Europa mogelijk.

Dijco
Dijco vervoerde in 2017 meer volume dan vorig jaar.
Het binnenlandse volume groeide zowel binnen The
Greenery Groep als bij externe klanten. Het volume
naar het buitenland nam iets af door het gedaalde
exportvolume van The Greenery.

EXPLOITATIE & ONTWIKKELING
Greenery Vastgoed B.V.
In 2017 zijn de nieuwe bedrijfsruimten in Barendrecht
voor Fust en Verpakkingen en de EPS fustwasserij in
gebruik genomen. Na de zomer werden zonnepanelen
op het nieuwe deel van het Retail distributiecentrum
geïnstalleerd. Tevens werd het tweede deel van het
Retail DC in Barendrecht gesloopt, waarna een start is
gemaakt met de nieuwbouw die begin 2018 zal
worden opgeleverd.
Medio 2017 werden de grond en opstallen in De Lier
verkocht.

Goeie Peer B.V./ Licensed Varieties Editors
B.V./New Sensations B.V.
Het operationeel resultaat van Goeie Peer B.V. is in
2017 verbeterd, met name door het uitblijven van
bijzondere waardeverminderingen zoals in 2016 het
geval was.
De omzet van Licensed Varieties Editors B.V. is gedaald
ten opzichte van vorig jaar door lagere fruitroyalty’s.
Deze zijn het gevolg van tegenvallende
oogstresultaten in België, Italië en Slovenië. De omzet
werd positief beïnvloed door de 'entry fees' van nieuwe
landen-deelnemers. De bedrijfskosten bleven stabiel.
De omzet van New Sensations B.V. is gedaald ten
opzichte van 2016 door een afname van het aantal
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Produce and Trading Latin America (held for
sale)
In het noordoosten van Brazilië verbouwt en
exporteert PTLA mango’s voor levering aan The
Greenery. De organisatie staat in de verkoop als gevolg
van strategische keuzes. Hiervoor zijn lokale adviseurs
in de arm genomen die de selectie van kopers en de
uiteindelijke verkoop begeleiden.
De omzet van PTLA is in 2017 gedaald als gevolg van
een langdurig watertekort, waardoor niet alle percelen
in productie konden worden genomen. Door een
kostenreductie was het bedrijfsresultaat positief.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
ONDERNEMEN
Voor producten met een meerwaarde zijn consumenten bereid te betalen.
Ook groeit het bewustzijn dat goede voeding belangrijk is en in
toenemende mate een onderdeel is van iemands levensstijl. De consument
vraagt steeds vaker naar een uniek en authentiek product en hecht meer
waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.
De biologische varianten binnen AGF floreren. Met haar telers, leveranciers
en (retail)klanten speelt The Greenery in op deze trends. Door bij iedere
stap die we zetten meer rekening te houden met de mens en het milieu
zorgen we voor een gezondere wereld. Voor nu én voor de generaties na
ons.
OVER DIT VERSLAG
Over de betrouwbaarheid van de informatie met
betrekking tot duurzaamheidscijfers is door de
accountant geen oordeel gegeven.

BORGING DUURZAAMHEIDSBELEID
In 2017 is hard gewerkt aan de nieuwe strategie
‘Growing Together’ 2017 - 2022. Prominent binnen
deze strategie is ook het duurzaamheidsbeleid. In
2018 wordt dit verder uitgewerkt met meer specifieke
doelstellingen. In grote lijnen zijn de doelstellingen van
The Greenery op het gebied van duurzaamheid in
2022:

• 100% duurzaam gecertificeerd (sociaal en milieu)
• Maximale valorisatie van productstromen (afval op
de beste mogelijke manier verwaarden)
• Transparante communicatie met onze omgeving
• Reductie CO2-uitstoot
• Bevorderen consumptie groente en fruit
• Borgen veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van
medewerkers
Belangrijke elementen uit onze strategie op het gebied
van duurzaamheid zijn:
• Het duurzaam voeden van de groeiende
wereldbevolking op basis van: kwaliteit, veiligheid
(goede werkomgeving voor de medewerkers) en zo
min mogelijk impact op onze natuur.
• Goede prijzen voor onze leden en leveranciers.

MVO-verklaring
“Bij The Greenery hebben we de ambitie om duurzaam geteelde groente en fruit voor iedereen bereikbaar
en betaalbaar te maken. Samen met onze telers en ketenpartners dragen we bij aan een gezonde en
verantwoorde levensstijl van alle leeftijdsgroepen, waarbij we de impact op het milieu zo klein mogelijk
proberen te houden. Hiermee conformeren we ons aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de
Verenigde Naties en de World Health Organisation, die richting 2030 wereldwijd de aanpak van armoede,
ongelijkheid en klimaatverandering aanpakken. In onze nieuwe duurzaamheidsstrategie, die we in 2018
zullen presenteren, zal The Greenery formuleren op welke manier zij bijdraagt aan deze Duurzame
Ontwikkelingsdoelen.”
Steven Martina, CEO The Greenery

Jaarverslag 2017 The Greenery B.V.

31

Doelstellingen duurzaamheidsbeleid 2020
Pijler 1:

Pijler 2:

TELER EN PRODUCT

LOGISTIEKE KETEN

Het product van onze telers is duurzaam
geteeld. Al onze leden en leveranciers zijn
sociaal gecertificeerd volgens de door ons
gekozen standaarden en werken volgens
onze voedselveiligheid- en milieunormen.
Wij motiveren onze telers en leveranciers zo
duurzaam mogelijk te werken.

In 2020 is onze gehele keten duurzaam. In onze
bedrijfsvoering staan de logistieke processen
centraal. Het (nog) efficiënter maken van die
processen levert een waardevolle bijdrage
aan ons duurzaamheidsbeleid, onder meer in
de vorm van minder CO2-uitstoot en minder
brandstofgebruik.

Pijler 3:

Pijler 4:

MEDEWERKERS

SAMENLEVING

The Greenery gaat duurzaam om met al haar
medewerkers en stimuleert hun veiligheid,
gezondheid en ontwikkeling. Onze ambitie is
dat medewerkers fit zijn, met plezier naar hun
werk gaan en beschikken over de juiste kennis
en vaardigheden om hun functie goed te
kunnen uitoefenen.

Wij promoten de consumptie van verse
groente en fruit volgens de normen van het
Voedingscentrum, met als doel een gezondere
en duurzamere samenleving te creëren.

Onder leiding van het management brengen de
medewerkers het duurzaamheidsbeleid al dagelijks in
de praktijk. De Stuurgroep duurzaamheid, met de
afdelingen Sourcing, Kwaliteit & Milieu, Logistiek,
Retail, Marketing en HRM stellen gezamenlijk het
duurzaamheidsbeleid en de doelstellingen voor 2022
vast. De stuurgroep bewaakt de realisatie van de
doelstellingen. Duurzaamheid is een vast onderwerp
op de agenda van de managementteamvergaderingen.

Duurzaam ondernemen is al jarenlang een integraal
onderdeel van onze bedrijfsvoering. Eind 2015 hebben
wij onze huidige duurzaamheidsstrategie 2020
geformuleerd, waarin we onze ambities hebben
vastgelegd. In 2018 wordt onze
duurzaamheidstrategie verder aangescherpt en
uitgebreid en worden nieuwe doelstellingen voor 2022
geformuleerd.

Pijler 1: Teler en product

ALGEMENE ONTWIKKELINGEN
42

Footer

Onze klanten mogen erop vertrouwen dat onze
groente en ons fruit voldoen aan de hoogst haalbare
kwaliteitseisen, dat onze producten veilig zijn en The
Greenery binnen efficiënte en steeds duurzamere
ketens werkt. Hierop is ook in 2017 fors ingezet. In
2018 wordt hier verder aan gewerkt en voorgesorteerd
op de ontwikkelingen daarna.

VOORTGANG DUURZAAMHEID IN 2017
PER PIJLER
Teneinde meer transparantie te creëren, is het
duurzaamheidsverslag geïntegreerd in het jaarverslag.
Ons duurzaamheidsbeleid is gestoeld op vier pijlers.
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Wij motiveren onze telers en leveranciers zo duurzaam
mogelijk te werken. Het product van onze telers is met
aandacht voor mens en milieu geteeld. Al onze leden
en leveranciers zijn sociaal gecertificeerd volgens door
ons gekozen standaarden en ze werken volgens onze
voedselveiligheid- en milieunormen.
The Sustainable Trade Initiative (Initiatief Duurzame
Handel - IDH) is door The Greenery ondertekend,
tezamen met diverse branchegenoten en afnemers in
Nederland. Dit convenant helpt internationale
handelsketens verduurzamen. Doelstelling is om in
2020 al onze producten in sociale risicolanden
duurzaam in te kopen, ofwel dat leveranciers
produceren conform de door IDH goedgekeurde
standaarden.

Prestatie-indicatoren Teler en product
Doelstelling 2020

Leden met GlobalGAP certificatie 2020
Leveranciers met GlobalGAP certificatie 2020
Leden met GlobalGAP Risk Assesment on Social Practice
(GRASP)
Leveranciers uit sociale risicolanden gecertificeerd volgens
het Initiatief Duurzame Handel (IDH)
Aantal deelnemende telers Bee Deals 2020
PlanetProof (totaal hectare in Nederland)

Realisatie 2017

Realisatie 2016

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

70%1

70%1

30
100%

23
41%

25
7%

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

The Greenery begeleidt haar buitenlandse leveranciers
zo goed mogelijk met betrekking tot deze richtlijnen
en start trajecten op met internationale leveranciers
om ze te ondersteunen bij het verkrijgen van een
goedgekeurde standaard.
Binnen The Greenery worden diverse Food Chain
Projecten opgezet met partners in de keten
(gewasbeschermingsleveranciers, teeltadviseurs,
telers, afzetbedrijven en retailers) met als doel de teelt
te verduurzamen. Hierbij spelen onderwerpen als
kwaliteit van het oppervlaktewater en bio-diversiteit
een belangrijke rol.
Wij motiveren onze telers om zo duurzaam mogelijk te
werken, dit doen wij ook door het benoemen van alle
duurzame initiatieven op de website Verse Oogst. Op
deze wijze informeren wij klant en consument over
onze duurzame telers. Voor meer informatie zie Verse
Oogst. Daarnaast werken we samen met onze klanten
om de duurzame werkwijze van onze telers onder de
aandacht te brengen.

Pijler 2: Logistieke keten
The Greenery streeft continu naar het verduurzamen
van de keten. In onze bedrijfsvoering staan de
logistieke processen centraal, die we afstemmen op de
behoefte van de klant tegen zo laag mogelijke kosten
en met zo min mogelijk invloed op het milieu. Het
(nog) efficiënter maken van die processen, alsmede het
investeren in duurzame productiemiddelen levert een
waardevolle bijdrage aan ons duurzaamheidsbeleid.
Dit is onder meer zichtbaar in minder CO2-uitstoot en
brandstofgebruik, afvalreductie en het duurzaam
benutten van reststromen. In 2017 zijn de volgende
doelstellingen gerealiseerd:

Prestatie-indicatoren Logistieke keten
Doelstelling
2020

Hoogste
100%
certificeringen in
loodsen (BRC,
GMP, HACCP)
CO2-uitstoot
n.t.b. in
2018
transport (g/km)
Daling CO2-10% t.o.v.
uitstoot gas en
2016
elektra DC's (kg)
Thuisverlading
n.v.t.
Nederlands
product

Realisatie
2017

Realisatie
2016

100%

100%

868

887

-2,6%

-2,3%

61,0%

61,8%

Reductie CO2-uitstoot
Binnen de logistieke keten benutten we continu
economisch haalbare initiatieven om de CO2-uitstoot
terug te dringen. In 2016 is een start gemaakt met het
nieuwbouw programma 'Bouwen aan de toekomst'. In
dit kader zijn sindsdien een drietal nieuwe DC’s in
gebruik genomen.
Op deze DC’s worden in fasen zonnepanelen geplaatst.
Op het RDC zijn inmiddels circa 4.600 zonnepanelen
geplaatst op een dak van 16.500 m2. De energie die
deze panelen opwekken, wordt gebruikt door de
technische installaties, reachtrucks, koeling, etc. De
verwachte gemiddelde jaaropbrengst is 1.099.000
kWh. Dit staat gelijk aan het gemiddelde verbruik van
ruim 300 huishoudens1. In 2020 zal zo'n 10% van de
energie door eigen zonnepanelen worden opgewekt.
De volgende fase gaat medio 2018 van start, wanneer
het DC Breda van zonnepanelen voorzien zal worden.
Naast zonnepanelen wordt er geïnvesteerd in het
verduurzamen van de bedrijfsvoering door:

1 Huishouden 2 personen 2.950 KWh.
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• te investeren in energie terugwinsystemen van het
wagenpark Dijco;
• te investeren in moderne duurzame DC’s en
koelinstallaties;
• te onderzoeken of vervoer over de weg verplaatst
kan worden naar duurzame alternatieven zoals
trein en binnenvaart;
• het verder consolideren van de logistieke
activiteiten;
• het interlokaal transport tussen locaties te
monitoren en te minimaliseren;
• haalbaarheidsstudie naar valorisatie van
reststromen.

Thuisverlading
In 2017 is thuisverlading met zo'n 61% stabiel
gebleven. Dat is bij het huidige telersbestand min of
meer het maximum. We passen thuisverlading toe
waar het een positief effect heeft op ketenkosten en /
of het milieu. Dat betekent een forse besparing op
transportbewegingen, brandstof en CO2-uitstoot wat
lagere ketenkosten impliceert.

Reiskosten en leaseauto's
Voor het leasewagenpark worden alleen auto’s met
een A t/m C label gecontracteerd. Ook stimuleren we
het gebruik van het mobiliteitsbudget in plaats van
een leaseauto, waardoor de medewerker zelf de keuze
kan maken voor reizen met het openbaar vervoer, al
dan niet in combinatie met een eigen auto.

Afval
In 2017 bedroeg het afvalpercentage per kilogram
uitgeleverd product 1,9% (2016: 1,4%). Deze stijging
wordt grotendeels veroorzaakt doordat (in
tegenstelling tot 2016) ook de afvalsstromen van Hagé
zijn meegenomen in de rapportage. Het verder
terugdringen van ketenkosten en de hoeveelheid afval
blijft een speerpunt. Door middel van ‘first time right’
trainingen, een middel uit de 'LEAN methodiek', maken
wij onze medewerkers bewust van wat zij zelf kunnen
doen om afval te reduceren. The Greenery werkt
samen met afvalbroker Milgro. In Breda heeft in 2017
een 'LEAN-programma' gedraaid, waarbij de
verschillende typen 'waste' getraind zijn aan

PlanetProof
Vanaf 2019 is het PlanetProof keurmerk (voorheen Milieukeur) naar verwachting een vereiste voor telers
die AGF-producten leveren aan een groot gedeelte van de Nederlandse retail. Het certificaat helpt telers
aan te tonen dat zij op duurzame wijze telen. Zo zijn er eisen op het gebied van water, afval, energie en
gewasbescherming. Het aantal Nederlandse afnemers/retailers dat dit keurmerk eist, zal waarschijnlijk
toenemen. Dit als gevolg van het feit dat het PlanetProof-keurmerk past in de trend van het aanbieden
van AGF-producten met een duurzame en eerlijke achtergrond, een onderwerp dat steeds meer aandacht
heeft van de consument.
Voor The Greenery is het van belang dat we onze klanten elke dag van een totaalpakket duurzame, verse,
veilige en gezonde groente, fruit en paddenstoelen voorzien. The Greenery vindt het belangrijk om nu al
een breed spectrum van telers met dit keurmerk te hebben die de markt kunnen voorzien van de gewenste
hoeveelheid product dat voldoet aan deze klantspecifieke eisen. Deze focus laat zien dat The Greenery
voorloper is op het gebied van het leveren van duurzame, eerlijke producten aan de consument.
The Greenery begeleidt haar telers actief bij de overstap naar PlanetProof. Zij ziet de toegevoegde waarde
van PlanetProof en ondersteunt haar telers bij het behalen van het keurmerk. Het is van grote waarde om
de telers goed voor te lichten en handvatten aan te reiken voor de invoering van een keurmerk als
PlanetProof. Het aantal telers binnen The Greenery dat momenteel al in het bezit is van het PlanetProof
keurmerk stijgt zeer snel. Eind 2018 is naar verwachting driekwart van de met The Greenery
samenwerkende Nederlandse telers gecertificeerd.
Naast het begeleiden van telers en het stimuleren van de certificering heeft The Greenery ook actief
samengewerkt met branchegenoten, branche organisaties, belangenorganisaties en afnemers aan het
vernieuwen van de PlanetProof-richtlijnen. Doel van dit initiatief is om de richtlijnen eenduidiger te
maken, milieuwinst te behalen en tegelijkertijd de kwaliteit van het product en het rendement van de teelt
te waarborgen.
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medewerkers. In de loop van 2017 is LEAN ook bij
Naturelle ingevoerd.
In het kader van circulaire economie is in 2017 met
afvalmanagement leverancier Milgro gestart in het
kader van een samenwerking op het gebied van het
hergebruiken en bewerken van AGF-afval ten behoeve
van voedsel voor insectenkweek. Daarnaast is er met
de Verspillingsfabriek een samenwerking , die
afgekeurd product van The Greenery verwerkt tot
soepen en sauzen. In 2017 is hierdoor 500 kilo
afgekeurde tomaten hergebruikt.
Andere speerpunten voor 2017 waren: reductie van
verpakkingsmateriaal. Hiervoor is onderzocht op welke
manieren verpakkingsmaterialen verder kunnen
worden gereduceerd. Bijvoorbeeld door bestaande
verpakkingen lichter te maken en om te schakelen
naar duurzame grondstoffen (o.a. biokarton), maar
ook door kritisch te kijken naar de noodzaak ervan en
biologische afbreekbaarheid van
verpakkingsmateriaal.

Pijler 3: Medewerkers

Speerpunten voor 2018
• In het kader van een betere dialoog met
medewerkers zal een medewerker
tevredenheidsonderzoek worden gehouden.
• Het verder ontwikkelen van duurzame
inzetbaarheid van medewerkers, onder meer via
initiatieven die ontwikkeld worden door een
daarvoor samengestelde stuurgroep en door
pilotprojecten op het gebied van gezondheid.

Pijler 4: Samenleving
The Greenery heeft als doel bij te dragen aan een
gezondere samenleving door het bereikbaar en
betaalbaar maken van groente en fruit. Het
verzamelen en analyseren van trends en
consumentenvoorkeuren en het ontwikkelen van
concepten die aansluiten op deze trends is hiertoe
noodzakelijk. Daarnaast promoten we de consumptie
van groente en fruit volgens de normen van het
Voedingscentrum. Door de inzet van de hieronder
genoemde middelen ambieert The Greenery dit doel te
bereiken.
Prestatie-indicatoren Samenleving

The Greenery gaat duurzaam om met al haar
medewerkers en stimuleert hun veiligheid, gezondheid
en ontwikkeling. Duurzame inzetbaarheid is in ieders
belang en daarom een verantwoordelijkheid van
werkgever én werknemer. Het op gang brengen van die
bewustwording is een belangrijk onderdeel van ons
inzetbaarheidsbeleid. Onze ambitie is dat
medewerkers fit zijn, met plezier naar hun werk gaan
en beschikken over de juiste kennis en vaardigheden
om hun functie goed uit te oefenen. Meer hierover is te
vinden in het hoofdstuk ‘Onze medewerkers'.

Doelstelling
2022

Promotie
activiteiten
Websitebezoekers
verseoogst.nl (per
maand)
Aantal leden
Facebook
community
Innovaties per
jaar

Realisatie
2017

Realisatie
2016

5

3

2

200.000

125.000

90.000

150.000

50.000

42.000

10

5

3

Prestatie-indicatoren Medewerkers
Doelstelling
2022

Ziekteverzuim 1

< 5,0%

Realisatie
2017

5,7%

Realisatie
2016

4,9%

1 Exclusief zwangerschapsverlof.

Om in de toekomst het ziekteverzuim terug te dringen
in de arbeidsintensieve locaties binnen de DC’s, wordt
momenteel ervaring opgedaan met robotisering
binnen de productie, met name waar het fysiek
belastend en repeterende werkzaamheden betreft.
Meer over de diverse projecten in het kader van de
gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers staat
beschreven in het hoofdstuk 'Onze medewerkers'.

In 2017 heeft The Greenery een aantal succesvolle
innovaties geïntroduceerd. Begin 2017 is de
hersluitbare topsealverpakking voor zachtfruit
opgeleverd. Hiermee vermindert The Greenery het
gebruik van plastic en helpen we de consument met
een praktische oplossing voor het vervoer van
zachtfruit. Ook zijn er diverse verspakketten
ontwikkeld. Met deze maaltijdoplossingen helpen we
consumenten met gemak een lekker gerecht te
bereiden met verse producten. De portieverpakking
voor blauwe bessen speelt in op de verschillende
eetmomenten. De verpakking biedt de mogelijk een
deel van de verpakking af te breken om mee te nemen
naar school, werk of strand. De overige delen blijven in
de koelkast.
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Agriterra
In februari 2017 reisde Sander Dietvorst, Sitemanager RDC Retail, af naar Nepal om als deskundige twee
agrarische coöperaties in Nepal te adviseren. Dit deed hij via de organisatie Agriterra, die zich inzet voor
het professionaliseren van boeren en tuinders wereldwijd. Het doel is dat de coöperatie voor alle telers het
product gaat verkopen en zo een sterkere positie krijgt. De verwachting is dat de coöperatie dan betere
uitbetaalprijzen voor de telers kan realiseren. Met behulp van deskundigen uit de Nederlandse agrarische
wereld wordt dit ontwikkeld. Sander is één van die deskundigen. “Bij The Greenery zijn de leden van de
coöperatie grote professionele ondernemers. In Nepal ben ik bij een grote teler geweest; die heeft 1 ha
grond. Het gaat dus om een geheel andere orde van grootte. Het geeft een enorme voldoening om je
kennis te delen en je daardoor ook nuttig te maken”.
Sander heeft twee coöperaties geadviseerd. Bij de eerste werd een beoordeling uitgevoerd met als doel na
te gaan of de coöperatie voldoende geschikt is voor een samenwerking met Agriterra. Er is gezamenlijk
een actieplan voor de coöperatie opgesteld met concrete zaken. De tweede opdracht betrof het
businessplan voor een coöperatie voor vollegrondsproducten. Wat Sander met name is bijgebleven, is hun
oprechte waardering voor het vrijmaken van tijd en energie om hun situatie verder te ontwikkelen. “Ze zijn
zeer dankbaar en gastvrij. Ik heb echt het idee dat ze met de nieuwe ideeën aan de slag gaan.”

De website Verse Oogst maakte in 2017 een gezonde
groei door. Consumenten vinden hier alle informatie
over telers en hun producten. Het aantal website
bezoekers en volgers op social media nam verder toe.
Het bereik van het platform is gestegen naar ruim
850.000 consumenten per maand. Om consumenten
te helpen meer groente en fruit te eten introduceerde
Verse Oogst in 2017 de VersChat, een slimme
chatrobot die receptsuggesties geeft op basis van
emoji’s. De Groente en Fruitmachine werd
geïntroduceerd en helpt de consument op een speelse
manier hun weekmenu samenstellen. Ieder seizoen
ontvingen bloggers een Verse Oogst Box vol met
seizoensproducten. Doordat bloggers hun ervaringen
en recepten delen leren volgers over de verschillende
seizoensproducten.
Verse Oogst was aanwezig tijdens Share A Perfect Day
en inspireerde de ruim 100.000 bezoekers hoe
eenvoudig het is meer groente en fruit te eten. Samen
met de Isabel van de Hippe Vegetariër werden iedere
dag workshops gegeven. Ook is in 2017 bijgedragen
aan de Landelijke Appelplukdag. Met maandelijkse
winkeldemonstraties en winacties zoals de
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boekenactie met Dummie de Mummie stimuleren we
de consumptie van groente en fruit via onze
retailklanten.
Voor de ontwikkeling van nieuwe concepten zet The
Greenery de consument nadrukkelijk centraal. Door
middel van consumentenonderzoeken en
trendwatching wordt informatie verzameld over
eetpatronen, behoeftes en voorkeuren. Ook de
inzichten die vanuit Verse Oogst worden verzameld,

Verse Oogst website 2017
• Meer dan 125.000 websitebezoekers per
maand
• Meer dan 50.000 Facebook fans
• Bereik van meer dan 850.000 consumenten
per maand
• 3e plaats bij verkiezing Website van het jaar
2017 in de categorie Culinair

worden hierbij ingezet. Op basis van deze informatie
worden concepten ontwikkeld die vervolgens getoetst
worden door middel van consumentpanels.
Om onze bijdrage te leveren aan een gezondere
samenleving sponsort The Greenery een aantal
projecten zoals de Marathon Rotterdam, Clini Clowns,
Het Winterspektakel en een aantal kleinschalige
initiatieven.
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DUURZAAMHEID
De consument wil zorgeloos genieten van gezonde, eerlijke en smaakvolle producten uit de natuur.
Hiervoor zorgt The Greenery samen met haar telers, leveranciers en (retail)klanten.
Ons duurzaamheidsbeleid loopt door de gehele keten en is gebaseerd op vier pijlers:

teler

keten

medewerker

samenleving

Bee Deals

Planet Proof

Bijen zijn als bestuivers van voedselgewassen
cruciaal in onze voedselvoorziening. Ze helpen
de telers door het bloemetje van het gewas te
bestuiven zodat dit bloemetje kan uitgroeien
tot een heerlijke vrucht.

De tuinders, telers en verwerkers spannen
zich via Planet Proof (voorheen Milieukeur)
gezamenlijk onder meer in voor een schonere
lucht, vruchtbare bodem, betere water
kwaliteit, circulaire afvalverwerking en
recycling. Ze richten zich hierbij op vijf
aandachtsgebieden:
• Bodem, landschap & biodiversiteit
• Water
• Energie
• Productie & consumptie
• Klimaat

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

voor bijen een optimale
leefomgeving te creëren
Zo stimuleren ze door inrichtingsmaatregelen
natuurlijke bestuivers zoals metselbijen en
hommels.

Hersluitbare topseal

Middels het Planet Proof keurmerk garandeert
The Greenery dat de betreffende producten
duurzaam en met respecteer voor het milieu
zijn geteeld. The Greenery begeleid haar telers
actief in het verkrijgen van de Planet Proof
certificering.

The Greenery streeft ernaar
dat eind 2019 al haar
Nederlandse telers PlanetProof
gecertificeerd zijn.
Begin 2017 introduceerde
The Greenery haar
hersluitbare topseal
verpakking voor zachtfruit.
Naast het gebruiksgemak
voor de consument is de
verpakking beter voor het
milieu door het gebruik van
minder plastic.
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Vernieuwing
van wagenpark
zorgt voor
10% daling
CO2-uitstoot

The Sustainable Trade Initiative
(Initiatief Duurzame Handel
- IDH) is door The Greenery
in 2013 ondertekend. Dit
convenant helpt internationale
handelsketens te verduurzamen.
Duurzaam geproduceerd houdt
in dat leveranciers produceren
conform de door IDH
goedgekeurde standaarden.

Van onze
leveranciers is
inmiddels 70%
IDH-gecertificeerd.

Maaltijdpakketten

Consumenten zoeken
continu naar gemak om gezond
te kunnen eten. Om aan deze
wens tegemoet te komen
ontwikkelde The Greenery
soep- en maaltijdpakketten.
Makkelijk, vers, lekker
én snel klaar!

The Greenery
biedt medewerkers
handvatten voor
een gezonde
levensstijl

Recepten kiezen
met chatrobot
Een technische innovatie
om consumenten te helpen
gezond te eten. Met 1 emoji
krijgen ze al een passend
recept voorgeschoteld.

4.600 zonnepanelen
voorzien alle technische installaties in ons
retaildistributiecentrum van energie. In 2018
breiden we het aantal panelen verder uit.

Footer
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ONZE MEDEWERKERS
Groente en fruit waardevol maken is mensenwerk. Dat doen we samen en
betekent dat The Greenery een dienstverlenende organisatie is.
Samenwerken, zelfstandigheid en kennis staan hoog in het vaandel. In het
kader van de nieuwe strategie ‘Growing Together’ heeft The Greenery daar
in 2017 met het HR-beleid op vele fronten aan gewerkt.
ONTWIKKELINGEN 2017
Na de reorganisaties in voorgaande jaren heeft The
Greenery in 2017 de weg naar groei en ontwikkeling
van de organisatie ingezet. Er zijn ambitieuze plannen.
Er is meer dan voorgaande jaren geïnvesteerd in
training, opleiding en ontwikkeling van medewerkers.
Dat zal ook de komende jaren het geval zijn. Mede op
basis hiervan kan naar verwachting adequaat invulling
worden gegeven aan de toekomstige bezetting van
directie, management en andere leidinggevende
functies in het kader van het strategisch plan 2017 2022. De werving- en selectieprocedures zijn op dit
plan aangepast, met (online) assessments voor extern
en intern te werven (HBO-)medewerkers voor ‘future
leaders’. Ook de beoordelingscyclus is aangescherpt.
The Greenery dient in toenemende mate een
wendbare en digitale organisatie te worden, waarbij
van medewerkers en leidinggevenden andere
vaardigheden worden verwacht dan voorheen. De
bereidheid tot leren en verandering, flexibiliteit en
samenwerking zijn speerpunten. Deze cultuuromslag

dient enerzijds een stabiel fundament onder de
organisatie te leggen, terwijl aan de andere kant een
dynamische en slagvaardige organisatie ontwikkeld
dient te worden. De personele bezetting zal
veranderen naar medewerkers die proactief en
zelfsturend zijn en flexibel inspelen op kansen en
mogelijkheden die zich zowel op de korte als de lange
termijn aandienen.
Deze cultuurverandering wil The Greenery onder meer
met talentprogramma’s realiseren, waarin
‘leiderschap’ het centrale thema is. De trainingen en
opleidingen zijn op de bedrijfsdoelstellingen
afgestemd, veelal met maatwerk. Voor een aantal
(top)talenten is in samenwerking met een
gerenommeerd opleidingsinstituut een opleiding
ontwikkeld. Een passend en kwalitatief hoogwaardig
medewerkersbestand dat duurzaam inzetbaar is, blijft
voor The Greenery van het grootste belang.

Medewerkers bij Nederlandse bedrijven

Medewerkers bij buitenlandse bedrijven

ultimo 2017 per bedrijfsonderdeel

ultimo 2017 per land

5
8

68

105

7
250

totaal 84
medewerkers

totaal 1.020
medewerkers
543

4

60
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Verenigd Koninkrijk
Sourcing

Logistiek

Dochterbedrijven
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Retail

Staf en serviceunits

China
1

Spanje

Italië

Brazilië1

Het aantal medewerkers in Brazilië betreft met name flexibele krachten.

Verhouding man/vrouw Nederlandse
bedrijven
ultimo 2017

16%

totaal 1.020
medewerkers
84%

Man

Vrouw

NIEUWE CAO
Tegen het einde van het derde kwartaal heeft de sector
met vakbonden een nieuwe CAO afgesloten voor 2 jaar
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017.
Thema’s daarbij waren een salarisverhoging van
3,75%, verdeeld over de looptijd van de CAO, en een
seniorenregeling waarvan men 5 jaar voor de AOWgerechtigde leeftijd gebruik kan maken. Hierbij wordt
met behoud van 92,5% van het salaris en 100% van de
pensioenopbouw tegen inlevering van de
seniorendagen 80% van de werktijd gewerkt.
Eveneens is met vakbonden en de Ondernemingsraad
(OR) afgesproken dat The Greenery deelneemt aan een
pilot waarbij flexibeler dan voorheen met roosters
wordt omgegaan. Bedrijven kunnen zich aanmelden en
onder voorwaarden gebruik maken van de volgende
opties voor roostering: verhoging van het aantal
zaterdagen waarop werknemers jaarlijks mogen
werken van 26 naar 35 zaterdagen, verruimen van de
bandbreedte voor de flexibele diensttijd naar 32-44
uur en het terugbrengen van de mededelingstermijn
voor roosters naar 14 dagen. Dit in het kader van de
24-uurs economie en de (verlengde) openingstijden
van de retailers. Dit heeft tot gevolg dat de werkdruk
steeds meer naar het weekeinde verschuift.

ZIEKTEVERZUIM EN DUURZAME
INZETBAARHEID
Het ziekteverzuim bedroeg in het verslagjaar 5,7%
(2016: 4,9%). Gestreefd wordt naar een percentage
dat in 2022 beneden de 5% blijft. Dit percentage is
naar boven toe bijgesteld, vanwege een vergrijzende
arbeidspopulatie in combinatie met een steeds hogere
pensioengerechtigde leeftijd en fysiek zware arbeid.

In 2017 is een vervolg gegeven aan het plan van
aanpak voor duurzame inzetbaarheid. Dit is in ieders
belang en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
werkgever en werknemer. In 2017 is in vervolg op de
‘pilot’ van 2016 geïnvesteerd in individuele coaching
ten aanzien van levensstijl en gedrag, waarbij thema's
als werkdrukbeleving, belang van een goede
gezondheid en stoppen met roken aan de orde zijn
geweest. Aan het traject namen circa 30 medewerkers
deel, zowel kantoormedewerkers als medewerkers uit
de diverse distributiecentra. Op deze coaching is een
positieve respons gekomen. Het creëren van
ambassadeurs op het gebied van duurzame
inzetbaarheid is een doelstelling.
Ook aan het BRAVO-concept (Bewegen, Roken,
Alcohol, Voeding en Ontspanning) is in 2017 verdere
opvolging gegeven in het kader van duurzame
inzetbaarheid. De pilot om mensen van het roken af te
helpen, die in 2016 werd gestart, heeft met een
training in het eerste en het derde kwartaal van 2017
een vervolg gekregen. Ook een ‘rondje wandelen’ door
medewerkers wordt gestimuleerd.
The Greenery vergroot de duurzame inzetbaarheid in
het algemeen door het stimuleren van de gezondheid
en veiligheid van medewerkers. Dat wordt gerealiseerd
door preventie en onderzoek, zoals periodieke risicoinventarisatie en -evaluaties (RI&E),
veiligheidsrondgangen, werkplekonderzoeken en –
adviezen, voorlichting en oefening. Vooral
medewerkers op de locaties vormen door de fysieke
zwaarte van hun werkzaamheden een kwetsbare
groep. Op een aantal locaties is taakroulatie ingezet
om te voorkomen dat dezelfde medewerkers steeds
hetzelfde of het zwaarste werk doen.
In dit kader is in 2017 onderzoek gedaan op welke
wijze in de distributiecentra kan worden gewerkt met
robots. Voor werkzaamheden die fysiek zwaar zijn, kan
robotisering uitkomst bieden. Hierdoor kan efficiënter
(hoger stapelen en met veel repeterende
inzetbaarheid) en 24/7 goedkoper worden gewerkt.
Medewerkers blijven daarmee duurzamer inzetbaar.
Op deze ontwikkeling zal in 2018 worden ingezet.
De maatregelen en inspanningen van The Greenery
om een veilige en gezonde werkplek te garanderen
voor onze mensen staan beschreven in het
Arbozorgsysteem.
Footer 61
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MEDEZEGGENSCHAP

PARTICIPATIEWET

The Greenery hecht veel waarde aan de mening van
haar medewerkers. Er is dan ook een goede relatie met
de OR. Elke zes weken wordt overleg gevoerd. De OR
vormt hierbij een goede vertegenwoordiging van de
gehele organisatie, zowel van kantoor als de
distributiecentra. Gezien de animo voor en de
betrokkenheid bij de OR zijn er in 2017 op diverse
locaties OR-verkiezingen geweest. Als gevolg hiervan
is in het vierde kwartaal van 2017 een nieuwe OR
geïnstalleerd met drie nieuwe vertegenwoordigers
(van de vijftien).

In het kader van de Participatiewet zijn in het
verslagjaar 21 fte ingezet met een afstand tot de
arbeidsmarkt (2016: 11). Deze medewerkers waren
met name werkzaam op het DC in Barendrecht. Met
gestructureerd en regelmatig werk, zoals inpakken,
sorteren, stickeren en in- en uitladen van groente en
fruit, krijgen deze medewerkers een kans op de
arbeidsmarkt. Ze zijn in het algemeen zeer bevlogen en
vervullen een voorbeeldfunctie.

De diverse locaties van The Greenery hebben een
eigen onderdeelscommissie (OC). In de OC komen
zaken aan de orde die specifiek op een locatie van
toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld een door te voeren
roosterwijziging. Na behandeling in een OC, worden de
zaken voorgelegd aan de OR die al dan niet instemt
met het voorstel. Verder speelt de OR bij bedrijfsbrede
aangelegenheden een rol, zoals bij het meten van
medewerkersbetrokkenheid, het aanpassen van
roosters, belangrijke investeringen en duurzame
inzetbaarheid. De OR laat een positief kritische
houding naar Bestuurder zien en geeft op
pragmatische wijze invulling aan haar rol als OR.

Vanuit maatschappelijk oogpunt geeft The Greenery
hiermee invulling aan de banenafspraak uit de
Participatiewet. Het ‘inhouse’ uitzendbureau Olympia
werd genomineerd voor de 1e Social Impact Award
voor haar inzet op dit gebied. Dit naar aanleiding van
de grote en succesvolle instroom van kandidaten uit de
participatiewet die vanuit Olympia en de Sociale
Dienst Drechtsteden bij The Greenery werken. De
nominatie was gebaseerd op de kernwaarden van de
Sociale Dienst Drechtsteden: Mensgericht,
Vernieuwend, Samenwerken.

TRAINEESHIPS
Met ingang van 2018 biedt The Greenery 2-jarige
traineeships aan op HBO niveau. Hiermee kunnen
studenten zich bijvoorbeeld bekwamen op het gebied
van logistieke planning, goederenstroombeheersing,
of als teamleider bij een werkmaatschappij.

GEDRAGSCODE

Manager Klokzaken The Greenery

Ary van der Waal
“Ik werk al 50 jaar met plezier als veilingmeester
bij The Greenery. Ondanks de digitalisering van
de veiling vormt het persoonlijke contact met
kopers en collega’s nog altijd een onmisbare basis
voor een goede samenwerking. In de toekomst
worden we nog beter door een goed digitaal
alternatief voor de klok en betere
doorgroeimogelijkheden.”
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Medewerkers van The Greenery dienen zich te houden
aan de kernwaarden (Betrouwbaar, Gedreven en
Duidelijk) en opereren in overeenstemming met deze
waarden zoals vastgelegd in de gedragscode. Mocht er
vermoeden zijn van misstanden, dan kunnen
medewerkers daarvan anoniem melding maken via het
meldingssysteem Speak Up. Deze meldingen worden
via een onpartijdige onderzoeker beoordeeld en
opgevolgd waar relevant. Er zijn in 2017 geen
meldingen binnengekomen via het Speak Up systeem.

FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nettowinst met 38,9% gestegen naar EUR 12,5 miljoen
Omzet voortgezette activiteiten stabiel op EUR 1,0 miljard
Brutobijdrage licht gedaald; brutomarge vrijwel stabiel op 15,1%
Bedrijfskosten en resultaat deelnemingen gelijk aan 2016
Hogere afschrijvingen door investeringen in duurzame toekomst
Variabele rentevergoeding van 16,5% op ledenleningen 2017
Verdere balansverkorting door verkoop vastgoed en aflossing ledenleningen
Eenmalige belastingbate van EUR 2,4 miljoen
Aansprakelijk vermogen stijgt van 50,5% naar 58,1%

De nettowinst heeft in 2017 de stijgende lijn van de
voorgaande jaren voortgezet. Brutomarge en
bedrijfskosten bleven stabiel en de lichte daling van de
EBITDA als gevolg van de iets lagere omzet werd meer
dan volledig gecompenseerd door een
vennootschapsbelastingbate.
Voor een beter inzicht is ook een overzicht gemaakt
van de omzet, brutobijdrage, bedrijfskosten en EBITDA
van de voorgezette activiteiten. De niet-voortgezette
activiteiten betreffen PTLA (held for sale), enkele
liquidatieverliezen (Noord-Amerika en Polen) en een
aantal niet-operationele eenmalige opbrengsten en
kosten, die betrekking hadden op andere boekjaren,

met een totale negatieve invloed op de EBITDA van
EUR 0,3 miljoen (2016: EUR 1,4 miljoen).

NETTO-OMZET
In 2017 is het omzetaandeel van Nederland en Overig
Europa gestegen ten koste van de andere geografische
regio's zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
Gedurende het jaar hebben weersomstandigheden in
Nederland en andere producentenlanden in vele
productgroepen een opwaartse druk op de prijs tot
gevolg gehad. Dit heeft de volumedaling enigszins
kunnen compenseren.

Netto-omzet naar geografie
x € miljoen

Nederland
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
Overig Europa
Rest van de wereld
Totaal netto-omzet

2017

Aandeel

2016

Aandeel

Index tov 2016

648,7
130,6
41,5
165,0
17,4

65%
13%
4%
16%
2%

654,3
140,6
49,5
154,2
26,3

63%
14%
5%
15%
3%

-1%
-7%
-16%
7%
-34%

1.003,2

100%

1.024,9

100%

-2%

Netto-omzet per categorie
Totaal
x € miljoen

AGF Handel
Logistieke Dienstverlening
Exploitatie & Ontwikkeling
Totaal netto-omzet

2017

2016

927,9
70,5
4,8

950,3
69,8
4,8

1.003,2

1.024,9

Voortgezette activiteiten
Index

2017

2016

Index

-2%
1%
0%

927,9
70,5
4,2

932,3
69,8
4,8

-1%
1%
-13%

-2%

1.002,6

1.006,9

-1%
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Netto-omzet naar geografie

Netto-omzet per categorie

in EUR miljoen

in EUR miljoen
1.024,9
26,3
154,2

1.003,2
17,4
165,0
41,5
130,6

2017

2016
Duitsland

Verenigd Koninkrijk

EBITDA
Footer

In 2017 bedroeg de EBITDA EUR 16,7 miljoen (2016:
18,0 miljoen). Deze lichte daling van EUR 1,3 miljoen
ten opzichte van 2016 werd geheel veroorzaakt door
een lagere brutobijdrage. Op basis van de voortgezette
activiteiten is de daling iets hoger (EUR 2,4 miljoen),
omdat het saldo van de eenmalige en nietvoortgezette baten en lasten in 2016 iets hoger was.
In totaal bleven de bedrijfskosten stabiel op EUR 135,1
miljoen; ook de bedrijfskosten van de voortgezette
activiteiten bleven gelijk (EUR 130 miljoen). De stijging
in de variabele personeelskosten werd met name
veroorzaakt door een hogere bezetting in de DC’s. Dit
is voor een groot deel terug te voeren op inefficiënties
inzake de lopende bouwprojecten, waardoor de
werkzaamheden op meerdere locaties moeten worden
uitgevoerd. De productiviteit in het nieuw geopende
DC in Breda liet een stijging zien.
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950,3

2017

2016

AGF Handel

Rest van de wereld

De omzetdaling van 0,4 % ten opzichte van 2016 (op
basis van voortgezette activiteiten) is voor een
belangrijk deel het gevolg van een omzetdaling van
'Exploitatie & Ontwikkeling', die vooral wordt
veroorzaakt door een eenmalige opbrengst en lagere
huuropbrengsten als gevolg van de verkoop van
vastgoed.

50

927,9

49,5

654,3

Overig Europa

1.024,9
4,8
69,8

140,6

648,7

Nederland

1.003,2
4,8
70,5

Logistieke Dienstverlening

Exploitatie & Ontwikkeling

EBITDA
Voortgezette
activiteiten

Totaal
x € miljoen

Brutobijdrage1
Personeelskosten
- vast
Personeelskosten
- variabel
Footer 51
Overige
bedrijfskosten
EBITDA

2017

2016

2017

2016

151,9

153,0

149,6

150,1

67,6

68,2

66,8

66,6

27,4

25,3

27,4

25,1

40,2

41,5

38,4

39,0

16,7

18,0

17,0

19,4

1 Netto-omzet minus inkoop handelsproducten en uitbesteed
werk.

ledenleningen 2017 bedraagt circa 16,5%. De
rentelasten hiervan bedragen circa EUR 0,6 miljoen.

BEDRIJFSRESULTAAT
Totaal

Voortgezette
activiteiten

x € miljoen

2017

2016

2017

2016

EBITDA

16,7

18,0

17,0

19,4

Afschrijvingen
Bijzondere
waardeverminderingen
van vaste activa

15,6

14,1

15,2

14,1

Bedrijfsresultaat

1,3

(0,3)

0,4

BELASTINGEN OP RESULTAAT

1,4

2,6

2,1

4,9

In de cijfers van 2017 is een eenmalige belastingbate
van EUR 2,4 miljoen verantwoord.

Op basis van nieuwe inzichten is in 2017 een eerdere
afwaardering op vaste activa deels (EUR 0,3 miljoen)
teruggedraaid.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Bedrijfsresultaat

Het resultaat van het niet-geconsolideerde aandeel in
Euro Pool System International B.V. (indirect gehouden
via de Houdstermaatschappij Verpakkingsbedrijven
B.V.) is in 2017 met EUR 11,3 miljoen vrijwel gelijk aan
2016 (EUR 11,0 miljoen).

(0,3)

De afschrijvingen waren met EUR 15,6 miljoen zo’n
EUR 1,5 miljoen hoger dan 2016. Dit wordt
veroorzaakt door de hoge investeringen in de nieuwe
locaties in Barendrecht en Breda in 2016. De
investeringen in de nieuwe DC’s zijn in de tweede helft
van 2016 in gebruik genomen, dus tellen in 2017 een
volledig jaar mee.

x € miljoen

RESULTAAT DEELNEMINGEN

2017

2016

1,4

2,6

Financiële baten en lasten
Belastingen op resultaat
Resultaat deelnemingen

(3,9) (4,0)
3,7 (0,6)
11,3 11,0

Nettowinst

12,5

9,0

NETTOWINST
De nettowinst komt uit op EUR 12,5 miljoen, een
stijging van 38,9% ten opzichte van de EUR 9,0 miljoen
in 2016. Het iets lagere bedrijfsresultaat is
ruimschoots gecompenseerd door de eenmalige
vennootschapsbelastingbate.

INVESTERINGEN EN
DESINVESTERINGEN
De totale investeringen in 2017 bedroegen EUR 8,5
miljoen. In 2016 bedroegen deze EUR 20,3 miljoen,
inclusief investeringen op teeltbedrijven van EUR 5
miljoen. Vanwege het pauzejaar voor GMO waren er in
2017 geen investeringen op teeltbedrijven.
In 2017 is vastgoed verkocht. In maart werd het laatste
pand op het voormalig veilingterrein Westerlee (De
Lier) verkocht aan WDP. De opbrengst uit de
desinvesteringen bedroeg EUR 8,2 miljoen, wat heeft
geleid tot een boekverlies van EUR1,8 miljoen.
Daarnaast werd een klein deel van het perceel in
Barendrecht verkocht.

BALANSPOSITIE
De financiële baten en lasten bedroegen in 2017 EUR
3,9 miljoen, ongeveer vergelijkbaar met 2016. Een
belangrijk deel van de financiële last betreft de rente
op de ledenleningen.

VARIABELE RENTEVERGOEDING
Over de ledenleningen van 2017 zal voor het eerst in
de historie van The Greenery een variabele
(resultaatafhankelijke) rentevergoeding worden
uitgekeerd. De variabele vergoeding voor de

Het balanstotaal is ten opzichte van 2016 met EUR 26
miljoen gedaald tot EUR 300 miljoen. Aan de
activazijde is dit vooral veroorzaakt door een daling
van de vaste activa (door verkoop van vastgoed en
afschrijvingen) en een daling van de vordering op
Coforta door de afwikkeling van GMOsubsidieaanvragen. Aan de passivazijde heeft de
daling zich gemanifesteerd in lagere crediteuren en
lagere overige schulden. De lagere schulden hangen
samen met het pauzejaar van GMO. Hierdoor kwamen
er geen telersprojecten bij, terwijl er wel projecten zijn
afgewikkeld.
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VERMOGEN EN FINANCIERING

KASSTROOM

Het groepsvermogen is met EUR 11,1 miljoen
gestegen, voornamelijk als gevolg van het positieve
nettoresultaat (EUR 12,5 miljoen).

De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg
EUR 10,0 miljoen ten opzichte van EUR 8,1 miljoen in
2016. De grootste verschillen ten opzichte van vorig
jaar zijn crediteuren en overige vorderingen.

Gedurende 2017 heeft de onderneming gebruik
gemaakt van de eind 2016 afgesloten driejarige
financieringsovereenkomst met Rabobank, Deutsche
Bank en Rabo Factoring. Deze overeenkomst is in het
eerste kwartaal van 2017 geïmplementeerd. De
financieringsovereenkomst bestaat uit een
debiteurenfaciliteit van EUR 40 miljoen, een kredietlijn
van EUR 20 miljoen en een garantiefaciliteit van EUR
10 miljoen. Gemiddeld genomen heeft de
onderneming over het gehele jaar minder gebruik
gemaakt van de ter beschikking staande Supply Chain
Finance faciliteiten, vanwege de hogere kosten
vergeleken met ander financieringsbronnen.
De ledenleningen zijn in 2017 per saldo afgenomen.
Voor de ledenleningen vanaf 2017 geldt een looptijd
van 4 jaar (tot 2017 was dit 8 jaar). De invloed van deze
kortere looptijd zal zichtbaar zijn vanaf 2021.

AANSPRAKELIJK VERMOGEN
x € miljoen

Eigen vermogen
Productfondsen
Voorzieningen latente
belastingverplichtingen
Verplichte ledenleningen
Pensioenvoorziening (RJ271)
Totaal Aansprakelijk
vermogen
Aansprakelijk vermogen in %
balanstotaal

2017

2016

106,2
5,2

95,1
5,5

17,8
36,9
8,4

15,9
39,8
8,7

174,5

165,0

58,1%

50,5%

De groei van het aansprakelijk vermogen (+ EUR 9,5
miljoen) wordt voornamelijk gedreven door een hoger
eigen vermogen (+ EUR 11,1 miljoen) en een hogere
voorziening latente belastingverplichtingen (+ EUR 1,9
miljoen) door de vorming van een
herinvesteringsreserve.

SOLVABILITEIT
In 2017 was de solvabiliteit 54,7% (2016: 41,0%).
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De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg EUR
0,2 miljoen ten opzichte van EUR -8,9 miljoen in 2016,
voornamelijk doordat in 2017 sprake was van minder
bouwactiviteiten dan in 2016. De opbrengst uit
desinvesteringen was vergelijkbaar met 2016.

VOORUITZICHTEN 2018
Door de investeringen van de afgelopen jaren heeft The Greenery een
steeds beter fundament voor een duurzame toekomst. Er is sprake van
positieve resultaten en de balans is op orde. De nieuwe strategie Growing
Together 2017 – 2022 staat centraal, met de focus op de klant.
ONTWIKKELINGEN TOT OP HEDEN
In 2017 is de nieuwe strategie Growing Together
goedgekeurd. Het uitgangspunt van deze strategie is
het realiseren van winstgevende omzetgroei. Deze
groei kan zowel organisch als door
samenwerkingsverbanden met derden gerealiseerd
worden.
De initiatieven gericht op het aantrekkelijker maken
van het lidmaatschap van Coforta hebben geleid tot de
introductie van een resutaatafhankelijk variabele
rentevergoeding op de (verplichte) ledenleningen.
De vastgoedprojecten hebben eenmalige kosten
(sloopkosten en boekverlies) met zich mee gebracht.
Ondanks deze eenmalige kosten is het nettoresultaat
in 2017 verder verbeterd. Een belangrijke factor hierbij
was de teruggave van vennootschapsbelasting.

OUTLOOK 2018
De uitrol van de nieuwe strategie is in 2018 een
belangrijk aandachtspunt, waarbij de focus met name
zal liggen op de volgende initiatieven:
• meer vraaggericht produceren;
• het sturen op toegevoegde waarde voor en door
Coforta telers;
• het gezamenlijk versterken van de verkoopkanalen;
• het vereenvoudigen en verduurzamen van het
primaire proces en
• de verdere ontwikkeling van de organisatie met een
passend medewerkersbestand.
Hiervoor is een programmadirecteur aangesteld, die
met de hoofddirectie de verschillende projectteams zal
ondersteunen bij het ontwerp en de uitvoering van de
plannen.
De strategie gaat uit van groei van The Greenery door
het centraal stellen van de klant. In 2018 zal verder
uitvoering worden gegeven aan de initiatieven om de
samenwerking tussen de verschillende

bedrijfsonderdelen verder te optimaliseren teneinde
klanten optimaal te bedienen.
Begin 2018 heeft The Greenery een overeenkomst
getekend met het Britse APS voor intensievere
samenwerking met betrekking tot de afzet van
Nederlandse vruchtgroente op de Britse (retail) markt.
Onderdeel van deze intensievere samenwerking is dat
The Greenery een minderheidsbelang in APS heeft
genomen.
Een van de plannen is het realiseren van een
investeringsfonds gericht op duurzame
schaalvergroting van de (glas)tuinbouw door het
beschikbaar stellen van risicodragend vermogen. Dit
fonds zal naar verwachting eind 2018 gerealiseerd zijn.
Hiervoor is The Greenery echter afhankelijk van
externe vermogensverschaffers, die ervoor moeten
zorgen dat het fonds over voldoende financiële
armslag zal beschikken en onafhankelijk kan opereren.
Daarnaast staat 2018 in het teken van het afronden
van de investeringen in het logistieke netwerk met het
realiseren van de laatste fase van de nieuwbouw voor
het DC in Barendrecht. Deze investeringen zijn erop
gericht dat The Greenery begin 2019 met nog slechts
drie DC’s zal werken, waar er momenteel nog vijf in
gebruik zijn (2014: acht). Er zal sprake zijn van
eenmalige kosten, omdat de operationele activiteiten
tijdens de bouw doorgaan.
In 2018 zullen projecten ter vergroting van de
commerciële slagkracht en samenhang worden
uitgevoerd, waarbij de nieuwe strategie centraal zal
blijven staan. Hiervan zullen vanaf eind 2018 de
vruchten geplukt worden.
Het resultaat in deze ‘agri-industie’ is altijd afhankelijk
van onzekere en onvoorspelbare
weersomstandigheden. Daarom spreekt de directie
zich niet uit over de verwachte resultaten van 2018.
The Greenery blijft ook in 2018 gefocust op het
realiseren van winstgevende omzetgroei en
kostenbeheersing. De directie is zich er van bewust dat
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een (bescheiden) nettowinst en bijbehorende vrije
kasstroom noodzakelijk zijn om de continuïteit van de
onderneming te verzekeren. Dit blijft de doelstelling.

FINANCIERING
De beschikbaarheid van voldoende financiering voor
onder meer het werkkapitaal is cruciaal voor de
continuïteit. De eind 2016 afgesloten faciliteit stelt
The Greenery in staat haar groeiplannen te
financieren.
In 2017 is besloten om voor 2018 wederom een
pauzejaar in te lassen met betrekking tot het Europese
subsideprogramma GMO (Gemeenschappelijke
Marktordening). Als gevolg hiervan kan The Greenery
in 2018 geen beroep doen op GMO-subsidies. De
lagere cash inflow die hiervan het gevolg is, is in het
budget 2018 verwerkt. In 2018 wordt besloten of voor
2019 en daarna een nieuwe meerjarenstrategie en
Jaarplan 2019 zal worden ingediend of dat er definitief
geen aanspraak meer gemaakt zal worden op GMO.

ARBEIDSMARKT
Door de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt zal
in 2018 relatief meer met vast personeel gewerkt gaan
worden en minder met flexibel personeel. De totale
inzet van personeel zal naar verwachting ongeveer
gelijk blijven. Als gevolg van cao-afspraken zullen de
totale loonkosten stijgen.

ROBOTISERING EN DIGITALISERING
In 2018 zullen innovatie, digitalisering- en
robotiseringprojecten worden gecontinueerd. Het ligt
niet in de lijn der verwachtingen dat deze projecten
reeds in 2018 tot significante personeelsreducties
zullen leiden, maar ze leggen wel de basis om in de
toekomst effectiever en efficiënter te werken.

DUURZAAMHEID
In 2018 zal een nieuwe duurzaamheidsstrategie
ontwikkeld worden. De reeds eerder gestarte
duurzaamheidsinitatieven worden in 2018 voortgezet
en maken onderdeel uit van de nieuwe
duurzaamheidsstrategie.
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RISICOMANAGEMENT
Risicomanagement is essentieel voor het realiseren van de strategische
ambities. We inventariseren en beheersen de risico’s die het behalen van
onze doelen kunnen belemmeren integraal.
Integrale risicobeheersing betekent dat vanuit een
centrale visie en top-down aanpak wordt gestuurd en
dat met een hoge mate van zekerheid gesteld kan
worden dat alle materiële risico’s adequaat beheerst
worden. Integraal betekent ook dat alle relevante
risicogebieden worden afgedekt. Het voordeel van
integrale risicobeheersing is dat we snel inspelen op
kritische situaties en alle risico-aspecten vanuit de
verschillende decentrale disciplines belichten.
Risico’s kunnen worden gecategoriseerd naar impact.
Er kunnen zich bepaalde risico’s voordoen die
bedreigend zijn voor het voortbestaan van de
organisatie. Deze risico’s worden in kaart gebracht en
beheerst door ze te mitigeren of te verzekeren, voor
zover mogelijk.

RISICOBEHEERSINGSKADER
Voor alle medewerkers binnen The Greenery is het
risicobeheersingskader het richtpunt om hun eigen
processen en werkzaamheden uit oogpunt van
risicobeheersing op een verantwoorde en
doeltreffende manier in te richten. De sturing hierop
vindt plaats via de lijn en is primair de
verantwoordelijkheid van het managementteam (MT)
van The Greenery.
In samenspraak met de Auditcommissie heeft de
hoofddirectie van The Greenery een
risicobeheersingskader geformuleerd dat beschrijft
hoe The Greenery de risico’s waaraan de organisatie
bloot staat op integrale wijze beheerst. Het
risicobeheersingskader is de basis voor de inrichting
van het risicomanagement in de organisatie.
Het risicobeheersingskader van The Greenery is
afgeleid van het best practice COSO ERM model, maar
is in de invulling toegesneden op de specifieke context,
behoefte en visie van The Greenery.
De hoofddirectie is eigenaar van het
risicobeheersingskader, zorgt voor de actualiteit ervan
en voor communicatie naar de medewerkers. Het
risicobeheersingskader is goedgekeurd door de Raad
van Commissarissen. Toetsing en actualisatie van het

risicobeheersingskader vindt centraal plaats, ten
minste eenmaal per jaar, door de hoofddirectie in
samenspraak met het MT. Onacceptabele risico’s die
niet kunnen worden beheerst door middel van
mitigatie binnen bedrijfsprocessen worden verzekerd.
De verzekeringsportefeuille en de voorwaarden die
daaraan zijn verbonden wordt in samenspraak met de
hoofddirectie periodiek geëvalueerd.
Naar aanleiding van de toetsing en actualisatie van het
beheersingskader worden de decentrale richtlijnen
geëvalueerd. De toetsing van risico’s is een regelmatig
terugkerend onderwerp in de vergaderingen van de
hoofddirectie en het management van The Greenery.
Ter beheersing van de risico’s in de operationele
processen zijn preventieve maatregelen in werking
gesteld (waaronder functiescheiding) en maatregelen
getroffen in het opsporen, herkennen en beperken van
mogelijke gevolgschade.

RISICOCULTUUR
The Greenery stimuleert haar medewerkers alert te
zijn op de risico’s die horen bij hun functies en
verantwoordelijkheden. Van iedere medewerker en
verantwoordelijke wordt verwacht dat zij
rekeninghouden met de risico’s en handelen bij de
beheersing ervan tijdens de uitvoering van hun
werkzaamheden. Bij indiensttreding worden
aanstaande medewerkers geïnformeerd over de
gedragscode en belangrijke richtlijnen die onderdeel
uitmaken van het beheersingskader, zoals het
mededingingsbeleid van de onderneming. Periodiek
wordt deze kennis door middel van trainingen
geactualiseerd. In management meetings en
beoordelingen worden deze aspecten ook betrokken.
Hierdoor wordt er een cultuur in stand gehouden
waarbij medewerkers zich bewust zijn van risico’s en
het voor eenieder duidelijk is dat normoverschrijdend
gedrag of het niet volgen van de richtlijnen niet wordt
geaccepteerd.

CONTROLEOMGEVING
Onderdeel van de controleomgeving zijn de Raad van
Commissarissen en de Auditcommissie. De
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hoofddirectie rapporteert en legt verantwoording af
over de opzet en werking van het
risicobeheersingskader aan de Raad van
Commissarissen na een voorbespreking in de
Auditcommissie. Risico’s en risicobeheersing is een
aandachtsgebied van de Auditcommissie. De
Auditcommissie vergadert vier keer per jaar in bijzijn
van de CFO, de internal auditor en de externe
accountant. Aan de hand van de bevindingen vanuit
de auditrapportages is de beheersing van de risico’s
aangescherpt en vertaald naar aanvullende
maatregelen.

Daarnaast heeft The Greenery te maken met diverse
strategische, operationele en financiële risico’s, welke
inherent aan de bedrijfsactiviteiten zijn, die een
bedreiging kunnen vormen voor het behalen van de
doelstellingen. Acceptatie van een bepaald
risiconiveau is een noodzakelijke voorwaarde voor de
realisatie van de strategische, operationele en
financiële doelstellingen van The Greenery. De
risicobereidheid verschilt per risicocategorie,
afhankelijk van de bijdrage aan de doelstelling van de
onderneming.

Door integratie van risicomanagement in de
lijnmanagementactiviteiten zijn de risico’s en
beheersingsmaatregelen een vast onderdeel van de
periodieke rapportagecyclus en zijn deze geïntegreerd
in het planning en controlproces.

RISICOBEREIDHEID
De risicohouding van The Greenery wordt gestuurd
vanuit het perspectief van de missie, visie en
kernwaarden. Bij het bepalen van en reageren op
risico’s staat de vraag centraal welke ongewenste
gebeurtenissen en belemmeringen onderkend kunnen
worden in relatie tot de doelstellingen van The
Greenery. Hierbij wordt eerst vastgesteld welke risico’s
een bedreiging vormen voor het voortbestaan van de
organisatie. Deze risico’s dienen voor zover mogelijk
gemitigeerd en verder verzekerd te worden.

Risicobereidheid
Risicocategorie Risicobereidheid Toelichting

Strategisch

Gematigd

Operationeel Laag

50

Financieel

Laag

Compliance

Nul
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The Greenery is bereid gematigde risico’s te nemen bij het nastreven van haar
strategische ambities die zijn geformuleerd in de doelstellingen van de
onderneming. Hierbij wordt constant gezocht naar een gezonde balans tussen de
afzetfunctie voor leden van de coöperatie Coforta (lage risicoacceptatie) en de
commerciële doelstellingen van de handelsactiviteiten (hogere risicoacceptatie).
The Greenery richt zich op het behoud van de continuïteit van de levering van
groenten en fruit aan haar (retail) klanten. The Greenery streeft ernaar de risico’s
die deze continuïteit in gevaar kunnen brengen zoveel mogelijk te beheersen. De
risicoacceptatie is daarbij laag.
Financiële risico’s, waaronder valutarisico, renterisico en beschikbaarheid over
middelen, zijn inherent aan het ondernemen. The Greenery streeft naar het
behouden van een solide financiële positie om de continuïteit van de
commerciële activiteiten adequaat te borgen. Het aangaan van financiële risico’s
behoren niet tot de core activiteiten van The Greenery en worden waar mogelijk
en zinvol afgedekt of verzekerd.
The Greenery streeft ernaar aan elke van toepassing zijnde wet- en regelgeving
en klanteneis te voldoen, met name (maar niet exclusief) op het gebied van
gewasbeschermingsmiddelen, voedselveiligheid, milieu, mededinging en
maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE
RISICO’S MET VERWACHTE IMPACT
De hoofddirectie heeft in overleg met de operationele
directie de volgende strategische en belangrijke
operationele risico’s vastgesteld en daarvoor
mitigerende maatregelen getroffen. Om deze risico's

goed te kunnen beoordelen maken we gebruik van een
risicomatrix. Hiermee wegen we de risico's op basis van
een inschatting van de kans dat een risico zich
voordoet en van de gevolgen voor het behalen van
onze doelstellingen. De belangrijkste risico's zijn in de
matrix geplaatst, waarbij rekening is gehouden met de
mitigerende maatregelen.

Risicomatrix

Impact
Verwaarloosbaar

Klein

Zeer groot

Gemiddeld

Groot

Catastrofaal

1

Kans / Frequentie

Groot

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Middel
Klein
Zeer klein

Voedselveiligheid en kwaliteit
Vraag naar duurzaamheid
Continuïteit van de aanvoer
Beschikbaarheid product lange termijn
Nieuwkomers/start-ups
Verlies van klanten

3

4

2 6 7 9

8 11

5

10
7. Afhankelijkheid van automatisering
8. Concentratie
9. Kwalitatieve en kwantitatieve
personeelsbezetting
10. Compliance
11. Kosten

Footer
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Strategische en operationele risico's
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Risico's

Beheersmaatregelen

Voedselveiligheid en kwaliteit
Het risico dat de geteelde producten
niet voldoen aan de vereiste
kwaliteitsnormeringen, waardoor de
afzet van producten van leden kan
stagneren.
Vraag naar duurzaamheid
Het risico dat de vraag van afnemers
naar Greenery-producten afneemt als
gevolg van onvoldoende aandacht
voor verduurzaming van haar
producten, duurzame teeltmethoden
en processen.
Continuïteit van de aanvoer
Als The Greenery haar klanten niet
meer het gevraagde product in de
gewenste kwaliteit en kwantiteit kan
leveren, is dat een risico. Daarom
moet gezorgd worden dat de aanvoer
door leden en contract leveranciers
kwalitatief en kwantitatief op peil
wordt gehouden.
Beschikbaarheid product lange
termijn
Het risico dat de producten op
langere termijn niet/onvoldoende
beschikbaar zijn heeft een negatieve
invloed op de afzet, omzet en
winstgevendheid.
Nieuwkomers/start-ups
Het risico dat de tuinbouwsector
(afzetmarkt) wordt ontwricht door
start-ups die gebruik maken van
disruptieve (technologische)
innovatie waardoor het aanbod en/of
afzet van producten voor The
Greenery kan stagneren.
Verlies van klanten
Het risico dat de gerichte
klantbenadering in prijs, hoeveelheid
en of kwaliteit onvoldoende aansluit
bij de wensen/vereisten van klanten.
Dit kan leiden tot verlies van
afnemers en omzet.

De voedselveiligheid wordt geborgd door middel van certificering en
keuring door (eigen) keurmeesters op basis van een plan van de afdeling
Kwaliteit en Milieu. Naast keuring bestaat het systeem uit hygiëne- en
detectiemaatregelen.
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Door middel van certificeren (GRASP, PlanetProof, etc.) verduurzaamt
The Greenery haar productaanbod. Daarnaast neemt The Greenery
interne maatregelen om de duurzaamheid van de bedrijfsprocessen te
vergroten. De uitkomsten hiervan worden gemeten en in verschillende
rapportages vastgelegd, waaronder het jaarverslag.

De aanvoer van product vindt plaats door leden en via gecontracteerde
inkoop. Om de toevoer van product veilig te stellen moet het
lidmaatschap voldoende aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld door het
hanteren van marktconforme uitbetaalprijzen, toegang tot
aansprekende klanten, goede logistieke en administratieve afhandeling.
Er zijn verschillende initiatieven ter hand genomen om het lidmaatschap
aantrekkelijker te maken. Verder wordt actief gezocht naar nieuwe leden
en leveranciers die op contractbasis willen leveren, op basis van
marktconforme condities.
De beheersmaatregelen voor productbeschikbaarheid op lange termijn
liggen in het verlengde van de beheersmaatregelen voor het
ledenbestand. Daarnaast wordt naast sourcing bij leden nadrukkelijk
gestuurd op sourcing bij contractleveranciers. Door het creëren van
langetermijnrelaties met klanten kan zowel bij leden als bij
contractleveranciers perspectief voor de lange termijn worden geboden.
Nieuwe ontwikkelingen worden gemonitord en mogelijke start-ups
gevolgd. Daarnaast onderzoektThe Greenery in hoeverre het zelf
gebruik kan maken nieuwe technologieën in de keten.

Om elke klant de juiste aandacht te geven, is gekozen voor een
gedifferentieerde benadering, waarbij klanten op basis van omzet,
omzetpotentieel en grootte, een gerichte benadering krijgen. Ook hier
zijn de doorgevoerde reorganisaties er op gericht geweest er voor te
zorgen dat de klanten optimaal worden bediend. Begin 2016 is een
nieuwe organisatiestructuur ingevoerd die gericht is op het optimaal
bedienen van verschillende klantengroepen. Deze structuur wordt
regelmatig geëvalueerd en zo nodig verbeterd.

Strategische en operationele risico's (vervolg)

Risico's

Beheersmaatregelen

De voortschrijdende automatisering van operationele processen heeft
tot gevolg dat de afhankelijkheid van deze systemen steeds groter wordt
en daarmee de invloed van een grote verstoring ook. The Greenery heeft
haar serverpark ondergebracht bij een gespecialiseerde externe partij,
waarmee afspraken zijn gemaakt over beschikbaarheid van de
systemen. Communicatielijnen zijn dubbel uitgevoerd en waar mogelijk
zijn 'fallback' scenario’s voorhanden. Medewerkers worden opgeleid om
een juist gebruik van de systemen te garanderen.
Concentratie
The Greenery staat open voor samenwerkingsverbanden die haar
De voortschrijdende concentratie aan positie kunnen versterken en onderzoekt zelf ook mogelijkheden om
hierin stappen te zetten. Verder ontwikkelt de onderneming
zowel de aanbod- als de vraagzijde
strategische initiatieven die de groei bevorderen.
vormt een risico voor The Greenery,
omdat haar onderhandelingspositie
hierdoor verslechtert.
Kwalitatieve en kwantitatieve
Door een goed werving-en-selectiesysteem en door een opleidings- en
personeelsbezetting
beoordelingssysteem wordt deze juiste bezetting op orde gehouden.
Initiatieven gericht op duurzame inzetbaarheid vergroten de kans dat
The Greenery is voor een goede
werknemers langer gezond en productief blijven. Daarnaast monitort
bedrijfsvoering afhankelijk van een
The Greenery de arbeidsomstandigheden om te zorgen voor een veilige
personeelsbezetting op het juiste
kwalitatieve en kwantitatieve niveau. werkomgeving.
Compliance
Om dit te voorkomen is een proces ingericht dat begint met het goed
Overtredingen van wetten en normen informeren van alle spelers in de keten over de normen en regels.
op het gebied van
Vervolgens wordt door middel van de keurafdeling steekproefsgewijs
gewasbestrijdingsmiddelen en
vastgesteld in hoeverre ook daadwerkelijk aan de voorschreven normen
voedselveiligheid, maar ook op het
is voldaan. Hierbij wordt nauw samengewerkt met klanten en
gebied van eerlijk en ethisch
gerenommeerde keuringsinstituten of onafhankelijke certificeringen.
zakendoen vormen een belangrijk
Personeel en leveranciers worden getraind en getoetst of zij op de juiste
risico. Dit wordt bemoeilijkt doordat
manier handelen. Door het systeem van 'tracking-and-tracing' wordt
The Greenery in verschillende landen snel gehandeld, zodra er toch een onregelmatigheid op het gebied van
actief is.
gewasbestrijding of voedselveiligheid wordt geconstateerd. Hierdoor
worden de gevolgen zo beperkt mogelijk gehouden.
Kosten
Om de marktconformiteit te bewaken worden, waar mogelijk, in
Het succes van The Greenery is
rekening gebrachte tarieven extern getoetst. Signalen dat de kosten te
afhankelijk van de mate waarin zij
hoog zijn, worden uitgezocht en zo nodig wordt er in de kostenstructuur
tegen marktconforme kosten kan
ingegrepen.
opereren. Te hoge kosten vormen een
risico.
Afhankelijkheid van automatisering
Het risico op uitval/verstoringen van
het systeem, wat kan leiden tot verlies
van data of oponthoud in de
productie.
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Financiële risico's
De belangrijkste financiële risico's waaraan The
Greenery onderhevig is, zijn het markt-, liquiditeits- en
het kredietrisico. Het marktrisico is onder te verdelen
in het prijs-, rente- en het valutarisico. De blootstelling
aan deze financiële risico's worden intern voortdurend

en nauwlettend bewaakt. Het beheersen van deze
risico's vindt onder andere plaats door gebruik te
maken van financiële derivaten. Derivaten worden
slechts gebruikt voor het afdekken van rente- en
valutarisico’s. Er worden geen speculatieve posities
ingenomen.

Risico's

Beheersmaatregelen

Prijsrisico
The Greenery loopt een prijsrisico
over de economische voorraad.
Bovendien wordt gehandeld in
bederfelijke waar, waarvan de
waarde afneemt naarmate de tijd
voortschrijdt.
Renterisico
Het schommelen van renteniveaus
heeft een invloed op het (directe)
resultaat.

The Greenery heeft een goed ingericht ERP-systeem, waarmee alle
goederenstromen worden aangestuurd door een team van Supply Chain
medewerkers. Deze bewaken de voorraadposities met als doel de goederen zo
efficiënt en effectief mogelijk van de teler naar de klant te sturen. Hierdoor wordt de
economische waarde van de voorraad optimaal geborgd.

Het rentebeleid is gericht op het inperken van het risico dat de rentekosten stijgen
als gevolg van een stijgende marktrente. De huidige financiering kent een floor van
0% als referentierente. Zolang de marktrente negatief is, dekt The Greenery geen
rente af, maar zodra de marktrente positief wordt, zal het renterisico worden
afgedekt met behulp van een rentederivaat.
Valutarisico
Valutarisico’s die gepaard gaan met inkoop en verkoop in vreemde valuta worden
Ten aanzien van haar activiteiten in afgedekt met valutatermijn transacties. Het valutarisico dat gepaard gaat met lange
het buitenland (zowel in- als
termijn commerciële contracten wordt zoveel mogelijk op het moment van afsluiten
verkoop) loopt The Greenery het
afgedekt. Door afwijkingen in levermomenten en volumes ten opzichte van de
risico van valutaschommelingen.
planning is het valutarisico in de praktijk soms niet geheel afgedekt.
Liquiditeitsrisico
Gestreeft wordt naar beperking van het liquiditeitsrisico door de beschikbaarheid te
Het liquiditeitsrisico bestaat er uit
garanderen van een debiteurenfinancieringsfaciliteit en een revolverende
dat The Greenery niet op het
kredietfaciliteit bij het bankensyndicaat Deutsche Bank en Rabobank. Voorwaarde is
gewenst moment over de juiste
het voldoen aan de financiële verplichtingen die omschreven zijn in de documentatie
hoeveelheid liquiditeiten zou kunnen van het financieringsarrangement. In 2017 heeft dit volledig in de
beschikken.
financieringsbehoefte voorzien. Op de afdeling treasury wordt de beschikbaarheid
van voldoende liquiditeiten op (middel)lange termijn periodiek vastgesteld.
Kredietrisico
Voor zover mogelijk worden de handelsvorderingen bij een krediet-verzekeraar
The Greenery loopt een kredietrisico ondergebracht. Voor niet verzekerbare handelsvorderingen wordt met interne
wanneer een tegenpartij de
limieten gewerkt, die stringent worden bewaakt. Verder worden op beperkte schaal
verplichtingen niet nakomt die
in uitzonderlijke gevallen oogstvoorschotten verstrekt, die worden terugbetaald
voortvloeien uit een financieel
door de levering van product. Het concentratierisico is beperkt omdat er met veel
instrument of een contract met een verschillende afnemers wordt gewerkt. Bij de grootste afnemers wordt gewerkt met
afnemer, waardoor financiële schade 'supply chain finance' programma’s, zodat het concentratierisico als gevolg van hoge
ontstaat. The Greenery staat ook
uitstaande vorderingen op klanten hier in mindere mate optreedt.
bloot aan kredietrisico in verband
met haar bedrijfsactiviteiten
Per de rapportagedatum bedraagt de maximale blootstelling aan kredietrisico de
(voornamelijk handelsvorderingen)
boekwaarde van de vorderingen en liquide middelen als toegelicht in de
en in verband met haar
respectievelijke noten. The Greenery is van oordeel dat het kredietrisico gering is,
financieringsactiviteiten, waaronder omdat een belangrijk deel van de handelsvorderingen verzekerd is. De bij de bank
begrepen valutatransacties en
aangehouden tegoeden betreffen alle tegoeden bij gerenommeerde banken.
overige financiële instrumenten.
Vorderingen als gevolg van oogstvoorschotten zijn wel riskanter, omdat hier een
afhankelijkheid van onder andere weers- en marktomstandigheden bestaat.
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RISICO'S DIE ZICH HEBBEN
VOORGEDAAN
In 2017 hebben zich de volgende risico’s voorgedaan:
1. Vraag naar duurzaamheid: In toenemende mate
vragen (retail)klanten om product voorzien van
bepaalde duurzaamheidscertificaten. Om aan
deze vraag te voldoen is in 2017 veel aandacht
besteed aan de PlanetProof (voorheen Milieukeur)
certificering van aanvoer telers.
2. Kwalitatieve en kwantitatieve
personeelsbezetting: door de verbeterde
economische omstandigheden ontstaat er meer
druk op de arbeidsmarkt en heeft The Greenery
zich meer dan in voorgaande jaren moeten
inspannen om de bezetting kwalitatief en
kwantitatief op peil te houden.
3. Valutarisico: door fluctuaties in volume en prijs in
verkoopcontracten is het niet altijd mogelijk om
valutarisico’s vooraf precies te bepalen en
daarmee af te dekken. Hierdoor is de afdekking
van het valutarisico op sommige contracten soms
deels onvolledig, waarbij er zowel sprake kan zijn
van overdekking als van onderdekking.

auditrapportages aan directie en Auditcommissie naar
aanleiding van de uitgevoerde audits en adviseert over
mogelijke maatregelen ter verbetering van het
risicobeheersingskader.

VERBETERINGEN IN HET
RISICOBEHEERSINGSKADER
Het geplande niveau van borging en bewaking van de
operationele risico’s zal in 2018 verder verstevigd
worden door procesverbeteringen om aantoonbaar ‘in
control’ te zijn.
Internal Audit ziet door de uitvoering van haar
auditplan toe op een adequate werking van de internal
controls. Daarnaast zullen de controls die betrekking
hebben op het Tax Control Framework separaat vanuit
de afdeling Finance opgesteld worden.

INBEDDING RISICOMANAGEMENT IN
DE ORGANISATIE
The Greenery heeft het proces afgerond van het
uitwerken van de kritische succesfactoren in relatie tot
haar kernprocessen. De succesfactoren en
bijbehorende risicobeheersingsmaatregelen zijn aan
verantwoordelijke lijnmanagers toegewezen. Het
operationele risicomanagement richt zich op het
beheersen van de kwaliteit van de kernprocessen,
zodanig dat de aan de producten/diensten gestelde
kwaliteitseisen worden gehaald.
Daarmee wordt het lijnmanagement
medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het
risicomanagementbeleid en zal hierover periodiek
verantwoording afleggen aan de hoofddirectie.
Risicomanagement wordt een vast onderdeel van de
periodieke rapportagecyclus en wordt geïntegreerd in
het planning en controlproces.
De hoofddirectie rapporteert en legt verantwoording
af over de opzet en werking van het
risicobeheersingskader aan de Raad van
Commissarissen na een voorbespreking in de
Auditcommissie. Om zowel de hoofddirectie als de
Auditcommissie te ondersteunen bij de borging van
het risicobeheersingskader is eind 2016 een Internal
Auditor aangesteld. De Internal Auditor zorgt voor
juiste, tijdige en kwalitatief hoogwaardige
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VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING
De hoofddirectie van The Greenery B.V. is
eindverantwoordelijk voor het beheersen van de
risico’s verbonden aan de ondernemingsdoelstellingen
en de betrouwbaarheid van de externe (financiële)
rapportage. Tevens draagt de hoofddirectie
eindverantwoordelijkheid voor de beoordeling van de
effectiviteit van de op deze risico’s gerichte
beheersingsmaatregelen.
Ondanks de risicobeheersings- en
controlemaatregelen die The Greenery heeft ingebed,
bestaat er geen absolute zekerheid dat fouten,
verliezen, fraude of onwettige handelingen voorkomen
kunnen worden.

De leden van de hoofddirectie van The Greenery B.V.
verklaren hierbij, conform artikel 5:25c lid 2 onder c
Wet op het financieel toezicht, dat, voor zover hen
bekend, de jaarrekening een getrouw beeld geeft van
de activa, de passiva, de financiële positie en het
resultaat van The Greenery B.V. en de gezamenlijk in de
consolidatie opgenomen ondernemingen en dat het
jaarverslag een getrouw beeld geeft van de toestand
op 31 december 2017, de gang van zaken gedurende
het boekjaar van The Greenery B.V. en de in de
consolidatie opgenomen ondernemingen en dat in het
jaarverslag de wezenlijke risico’s waarmee The
Greenery B.V. wordt geconfronteerd, zijn beschreven.
Barendrecht, 5 april 2018

De hoofddirectie heeft de werking van de interne
beheersings- en controlemaatregelen beoordeeld. Op
basis van deze beoordeling is de hoofddirectie van
mening dat de interne beheersings- en
controlemaatregelen van de onderneming per einde
boekjaar 2017 voldoende effectief waren en een
redelijke mate van zekerheid verschaffen dat:
• de hoofddirectie tijdig op de hoogte is van de mate
waarin de strategische, operationele en financiële
doelstellingen van de onderneming worden
gerealiseerd, en
• de financiële verslaggeving geen onjuistheden van
materieel belang bevat.
Het geheel van de werkzaamheden met betrekking tot
de interne beheersingssystemen en de daaruit
voortgekomen bevindingen, aanbevelingen en
maatregelen is besproken met de auditcommissie, de
Raad van Commissarissen en de onafhankelijke
accountant.
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Hoofddirectie The Greenery B.V.
Steven Martina , CEO
Philip Limvers, CFO

GOVERNANCE

Jaarverslag 2017 The Greenery B.V.

57

Corporate governance
BASISPRINCIPES
Coforta/The Greenery kent qua Governance structuur
het zogenaamde zandlopermodel met binnen de
coöperatie een coöperatiebestuur en de Algemene
Ledenvergadering als hoogste orgaan en binnen de
vennootschap een hoofddirectie en een Raad van
Commissarissen. De vennootschap is een
structuurvennootschap. In de statuten van The
Greenery is een van de wet afwijkende wijze van
benoeming van de Raad van Commissarissen bij
structuurvennootschappen opgenomen, in die zin dat
de benoeming van de Raad van Commissarissen
geschiedt door middel van coöptatie. Met de
Ondernemingsraad is een convenant gesloten waarin
afspraken zijn gemaakt over de samenstelling van de
Raad van Commissarissen, de aanbevelingsrechten
van de Ondernemingsraad en de benoeming van de
leden van de Raad van Commissarissen.
De vennootschap heeft een zogenoemde ‘two-tier
structuur’ met een statutaire Hoofddirectie, en een
Raad van Commissarissen. De Hoofddirectie bestond
ultimo 2017 uit twee leden.
De Raad van Commissarissen bestond ultimo 2017 uit
zes leden; zijnde vier leden van het Bestuur van de
coöperatie en daarnaast twee ‘externe’ leden.

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
Alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap The
Greenery B.V. worden gehouden door de Coöperatie
Coforta U.A. Het bestuur van de twee juridische
entiteiten en het toezicht daarop zijn schematisch
weergegeven op de volgende pagina.

BESTUUR VAN DE COÖPERATIE
Het Bestuur van de coöperatie wordt benoemd door de
Algemene Ledenvergadering Ledenraad en bestond
ultimo 2017 uit vier leden. Deze leden zijn allen lid van
de Coöperatie. Het Bestuur bestaat zoveel mogelijk uit
een evenwichtige afspiegeling van de leden van de
coöperatie naar productgroepen. Zij is
verantwoordelijk voor de behartiging van de belangen
van de leden van de coöperatie en de door haar
middels The Greenery en haar dochterondernemingen
gedreven onderneming.
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HOOFDDIRECTIE VAN
THE GREENERY B.V.
De statutaire Hoofddirectie, die ultimo 2017 bestond
uit twee directeuren, bestuurt The Greenery. Dit houdt
onder andere de verantwoordelijkheid in voor het
bepalen en realiseren van de doelstellingen en de
strategie en het beleid van The Greenery. De
Hoofddirectie legt hierover verantwoording af aan de
Raad van Commissarissen en de Algemene
Vergadering.
De statutaire bestuurders worden voor een periode
van vier jaar benoemd door de Raad van
Commissarissen. De Raad van Commissarissen stelt de
beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de
Hoofddirectie vast conform het bezoldigingsbeleid
zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

BELONINGSBELEID DIRECTIE
Het beloningsbeleid heeft ten doel om voor de
hoofddirectie gekwalificeerde en ervaren bestuurders
aan te trekken, te motiveren en te behouden. De
beloningsstructuur voor de directie is gericht op een
optimale verhouding tussen de kortetermijnresultaten
van de onderneming en haar doelen voor de langere
termijn.
De totale beloning van de statutaire directieleden
omvat de volgende componenten:
• een vast basissalaris;
• een variabele beloning voor de prestaties op korte
termijn (een jaar);
• een variabele beloning voor prestaties op de lange
termijn (drie jaar);
• een pensioenregeling;
• een reiskostenvergoeding.

Basissalaris
Eenmaal per jaar stelt de Raad van Commissarissen op
advies van de Selectiecommissie vast of en in hoeverre
het basissalaris wordt aangepast. Hierbij wordt onder
andere rekening gehouden met ontwikkelingen in de
markt en de resultaten van de onderneming.

Juridische structuur
100% eigenaar

Coöperatie Coforta U.A.

Leden

The Greenery B.V.

Ledenvergadering

Algemene vergadering

Bestuur

Raad van Commissarissen

Hoofddirectie

Variabele beloning korte termijn

Verhouding man-vrouw

De statutaire directieleden komen in aanmerking voor
een jaarlijkse bonus bij het realiseren van tevoren
bepaalde doelstellingen. Die betreffen onder meer het
bedrijfsresultaat, de omzet en de strategie. Deze
doelstellingen worden door de Raad van
Commissarissen aan het begin van elk verslagjaar
vastgesteld. Deze jaarbonus is in belangrijke mate
gebaseerd op prestaties die bij het behalen van de
doelstellingen maximaal 30% kunnen toevoegen aan
het basissalaris.

The Greenery streeft naar een evenwichtige verdeling
van de directiezetels tussen mannen en vrouwen. Er is
momenteel echter sprake van een ongebalanceerde
verhouding in de Hoofddirectie. In de toekomst zal in
geval van een vacature in de Hoofddirectie
nadrukkelijk en actief worden gezocht naar passende
vrouwelijke kandidaten.

Variabele beloning lange termijn

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het
gevoerde beleid van de Hoofddirectie en op de
algemene gang van zaken bij The Greenery en de met
haar verbonden ondernemingen. De Raad van
Commissarissen richt zich in de uitvoering van haar
taken op het belang van de vennootschap en de
daarbij betrokken partijen.

De beloning voor prestaties op de lange termijn voor
de statutaire directieleden richt zich op het bereiken
van de doelstellingen van het strategisch plan en het
creëren van waarde over een periode van drie jaar.
Deze langetermijnbonus kan maximaal 30%
toevoegen aan het basissalaris.

Pensioenregeling
De directie neemt deel aan een pensioenregeling
waarvan de werkgever ongeveer de helft van de kosten
voor haar rekening neemt.

Reiskostenvergoeding
De directie ontvangt een vaste vergoeding ter
compensatie van reiskosten.

Footer
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RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN
THE GREENERY B.V.

Op The Greenery is het structuurregime van
toepassing, zodat aan de Raad van Commissarissen de
bevoegdheden toekomen als opgenomen in boek 2,
titel 5, afdeling 6 van het Burgerlijk Wetboek, zoals de
benoeming van de Hoofddirectie en de goedkeuring
van in de wet beschreven Hoofddirectiebesluiten.
Daarnaast behoeven bepaalde in de statuten
beschreven besluiten van de Hoofddirectie de
voorafgaande goedkeuring van de Raad van
Commissarissen.
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Samenstelling en benoeming
De Raad van Commissarissen bestond ultimo 2017 uit
zes leden, zijnde de vier leden van het Bestuur van de
coöperatie en daarnaast twee commissarissen die
geen lid zijn van de coöperatie. De voorzitter van de
Raad van Commissarissen is de heer B.J. Feijtel. De heer
G.W. Pronk is vice-voorzitter van de Raad.

Commissies van de Raad van
Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft uit haar leden een
Auditcommissie en een Selectiecommissie ingesteld.

Auditcommissie
De Auditcommissie wordt ultimo 2017 gevormd door
de heren E.D. Drok (voorzitter), G.W. Pronk en T. van
Noord. De Auditcommissie is verantwoordelijk voor
advisering over en de voorbereiding van
besluitvorming van de Raad van Commissarissen
betreffende financiële aangelegenheden.

Selectiecommissie
De Selectiecommissie wordt ultimo 2017 gevormd
door mevrouw A.E. Ter Laak (voorzitter) en de heren
G.W. Pronk en B.J. Feijtel. De Selectiecommissie is
verantwoordelijk voor de advisering over en
voorbereiding van besluitvorming van de Raad van
Commissarissen op het gebied van selectie en
(her-)benoeming van bestuurders en commissarissen.

ALGEMENE VERGADERING VAN
THE GREENERY B.V.
In de Algemene Vergadering van de Vennootschap
komen zaken als de vaststelling van de jaarrekening
van The Greenery en het verlenen van decharge aan
het Bestuur van The Greenery aan de orde. Daarnaast
is de goedkeuring van de Algemene Vergadering
vereist voor bepaalde in de statuten omschreven
besluiten van de Hoofddirectie van The Greenery, zoals
het vaststellen van het strategisch businessplan en het
budget.

AANDELENKAPITAAL
De vennootschap heeft aandelen A en cumulatief
preferente aandelen B uitgegeven. Alle aandelen A en
B zijn in handen van de coöperatie, waarmee de
coöperatie volledige zeggenschap heeft binnen de
AVA. Het stemrecht op de aandelen in de AVA wordt
namens de coöperatie uitgeoefend door het bestuur
van de coöperatie.
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Verslag van de
Raad van Commissarissen
TOEZICHT EN ADVIES

ACTIVITEITEN AUDITCOMMISSIE

In 2017 is verder gebouwd aan een toekomstgerichte
Greenery met een nieuwe strategie “Growing
Together”, die met betrokkenheid van alle
medewerkers tot stand is gekomen. Deze strategie
geeft richting en uitdaging voor de komende
succesvolle jaren.

De Auditcommissie is in 2017 vier maal bijeengeweest
ter voorbereiding van besluitvorming door de Raad
van Commissarissen omtrent onder andere de selectie
van een nieuwe accountant voor de Groep, het
jaarverslag en de jaarrekening 2016 en het budget
2018. Nadat de Raad KPMG Accountants N.V. had
aangewezen als nieuwe accountant, is de
accountantscontrole 2017 voorbereid en later in het
jaar de managementletter besproken. Daarnaast heeft
de internal auditor het internal auditplan 2018
voorgelegd en zijn de resultaten (en opvolging) van de
in 2017 uitgevoerde interne audits besproken. Andere
belangrijke onderwerpen waren IT security en
risicomanagement.

ACTIVITEITEN RAAD VAN
COMMISSARISSEN
De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar
2017 tien keer vergaderd, waarvan drie maal
telefonisch. Er werd zowel in als buiten aanwezigheid
van de Hoofddirectie vergaderd. Een aantal
vergaderingen werd gehouden ten kantore van
dochterondernemingen, waarbij de Raad door de
directies en het management van de betreffende
dochterondernemingen werd geïnformeerd over
activiteiten, plannen en resultaten.
De agenda van de Raad van Commissarissen bevatte
onderwerpen als de strategie “Growing Together
2017-2022”, de concretisering van de strategie in
OGSM’s (Objectives, Goals, Strategies en Measures), de
uit de strategie voortvloeiende projecten
(investeringen en samenwerkingsmogelijkheden) en
de samenstelling van de Raad. Ook de jaarrekening
2016, de benoeming van een nieuwe accountant, de
ontwikkeling van het resultaat en het budget 2018
waren belangrijke gespreksonderwerpen. In 2017
heeft de Raad verder de samenstelling van de Raad
besproken en besloten het aantal commissarissen
terug te brengen naar 6, waarvan 4 tevens bestuurslid
zijn van Coöperatie Coforta. Onder leiding van een
onafhankelijke partij heeft de Raad haar eigen
functioneren geëvalueerd en een teambuilding-sessie
gehouden. Tevens zijn het reglement en de
profielschets van de Raad geëvalueerd; gewijzigde
werkwijzen binnen de organisatie hebben geleid tot
aanpassing van het reglement van de Raad.
De voorzitter en vice-voorzitter van de Raad hebben
namens de Raad vergaderd met de
Ondernemingsraad. Ook buiten de vergaderingen was
er contact met leden van de Hoofddirectie, alsmede
met de Ondernemingsraad en het management.

Bij alle vergaderingen van de Auditcommissie zijn de
CFO en de internal auditor aanwezig geweest. Door de
wisseling van accountant is niet bij alle vergaderingen
de accountant aanwezig geweest.

ACTIVITEITEN SELECTIECOMMISSIE
In het verslagjaar 2017 heeft de Selectiecommissie vijf
keer vergaderd. De commissie is bezig geweest met de
samenstelling van de Raad, hetgeen uiteindelijk heeft
geleid tot een vermindering van het aantal
commissarissen. Daarnaast is gesproken over het
salaris- en bonussysteem, succession planning en het
talentenprogramma. Verder heeft de
Selectiecommissie de evaluatie en teamsessie van de
Raad van Commissarissen voorbereid. Als onderdeel
van de evaluatie is de taakverdeling binnen Raad
besproken, waarna enkele wijzigingen zijn
doorgevoerd in de samenstelling van de commissies.

WIJZIGINGEN IN DE SAMENSTELLING
VAN RAAD VAN COMMISSARISSEN
Per 10 februari 2017 is mevrouw Peeters-Feskens
toegetreden tot de Raad van Commissarissen. Als
gevolg van zijn aftreden als bestuurder bij Coöperatie
Coforta wegens het bereiken van het einde van zijn
laatste termijn, is de heer Hop per 28 maart 2017
afgetreden als commissaris van The Greenery. De Raad
dankt de heer Hop voor zijn grote betrokkenheid en
inzet voor The Greenery.
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De heer Van Noord is per 1 april uitgetreden uit de
Selectiecommissie en mevrouw Ter Laak is per 1 april
2017 benoemd tot voorzitter van de
Selectiecommissie.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de
biografieën op pagina 66.

JAARVERSLAG
De Raad van Commissarissen heeft kennisgenomen
van het door de Hoofddirectie opgestelde jaarverslag
van The Greenery over het boekjaar 2017, inclusief de
jaarrekening bestaande uit de balans per 31 december
2017, de winst- en verliesrekening over het boekjaar
2017 en de toelichtingen daarop. De jaarrekening,
welke door KPMG Accountants N.V. is gecontroleerd en
voorzien van een goedkeurende controle verklaring, is
in eerste instantie door de Auditcommissie van de
Raad van Commissarissen en daarna door de voltallige
Raad van Commissarissen met de Hoofddirectie en de
accountant besproken. Met inachtname van het door
KPMG Accountants N.V. uitgebrachte verslag over de
jaarrekening en de afgegeven goedkeurende controle
verklaring, hebben de commissarissen ten blijke van
instemming de jaarrekening ondertekend. De Raad van
Commissarissen heeft tevens haar goedkeuring
verleend aan het voorstel van de Hoofddirectie ten
aanzien van de verwerking van het resultaat.
De jaarrekening is ter behandeling en vaststelling aan
de Algemene Vergadering voorgelegd. De Raad van
Commissarissen stelt de Algemene Vergadering voor
de jaarrekening vast te stellen en de verwerking van
het resultaat te aanvaarden. Tevens wordt voorgesteld
de Hoofddirectie en de Raad van Commissarissen
decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over
het afgelopen boekjaar respectievelijk voor het
toezicht daarop.

DANKWOORD
De Raad van Commissarissen dankt de Hoofddirectie,
het management en alle medewerkers van The
Greenery voor hun inzet in het afgelopen jaar.
Barendrecht, 5 april 2018
Raad van Commissarissen The Greenery B.V.
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HOOFDDIRECTIE THE GREENERY B.V.

Steven (S.A.) Martina (1976)

Philip (P.R.) Limvers (1964)

Functie: Chief Executive Officer (CEO)
Benoeming: 23 februari 2016
Achtergrond: Econoom en jurist met ruime
ervaring in verschillende commerciële functies
binnen The Greenery.
Verantwoordelijkheden: Sales, Sourcing, Supply
Chain Management & Logistics, Human Resources,
Marketing & Communicatie, Coöperatiezaken,
GMO & Subsidies, Kwaliteit & Milieu, Programma
Management, Strategie, Business development,
Digitalisering & Big data, Duurzaamheid, Innovatie
Nevenfuncties: Non-executive Board Member of
Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie
(FNLI), Jurylid Agnites Vrolikprijs Universiteit
Utrecht

Functie: Chief Financial Officer (CFO)
Benoeming: 9 februari 2015
Achtergrond: Bedrijfseconoom met meer dan 25
jaar ervaring in leidinggevende financiële functies
bij Nederlandse en internationale ondernemingen
waaronder Randstad, Praxis, ICTS en G4S.
Verantwoordelijkheden: Management Control en
Accounting, Financiering en Cash management,
Interne en externe rapportages, Planning &
Control, ICT & Informatiemanagement, Juridische
Zaken, Fiscale zaken, Internal Audit, Vastgoed &
Facilitaire diensten
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RAAD VAN COMMISSARISSEN THE GREENERY B.V.
Samenstelling per 1 maart 2018
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Bas (B.J.) Feijtel (1967)

Gerard (G.W.) Pronk (1960)

Functie: Voorzitter van de
Raad van Commissarissen en
lid van de Selectiecommissie
van The Greenery B.V. en
bestuurslid Coöperatie
Coforta U.A.
Benoeming in RvC:
11 februari 2009
Benoeming tot voorzitter:
17 december 2015
Beroep: Fruitteler, 33 ha
peren
Achtergrond: De heer Feijtel
is actief geweest in de
provinciale politiek en bij de
ZLTO. Hij heeft
toezichthoudende functies
gehad bij o.a. Rabobank en
momenteel bij een
woningcorporatie. Bas Feijtel
is agrarisch econoom en
heeft een modern
fruitteeltbedrijf waar peren
geteeld en gekoeld worden.

Functie: Vice-voorzitter van
de Raad van
Commissarissen, lid van de
Auditcommissie en de
Selectiecommissie van The
Greenery B.V. en voorzitter
Coöperatie Coforta U.A.
Benoeming in RvC:
16 december 2014
Benoeming tot vicevoorzitter: 1 april 2015
Beroep: Fruitteler, 22 ha
peren
Achtergrond: De heer Pronk
heeft ruime ervaring als
bestuurder. Hij was voorzitter
van de Product Advies
Commissie (PAC), lokaal en
hoofdbestuurder van de
Nederlandse Fruittelers
Organisatie en bestuurder
binnen het
samenwerkingsverband
North Sea Pears. Pronk teelt,
bewaart, sorteert en
verwerkt peren op zijn bedrijf
en doet dat, behalve voor
zijn eigen volume, ook voor
20 andere telers uit de regio.
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Theo (T.W.) van Noord
(1972)
Functie: Lid van de Raad van
Commissarissen en de
Auditcommissie van The
Greenery B.V., vice-voorzitter
Coöperatie Coforta U.A.
Benoeming in RvC:
28 maart 2012
Beroep: Tomatenteler, 14 ha
glas, waarvan een gedeelte
met belichting. Tevens
eigenaar verpakstation
Achtergrond: De heer Van
Noord heeft ruime ervaring
als bestuurder. Hij was
bestuurslid van
telersvereniging
Trospartners. Naast zijn
tomatenkwekerij Noordhuys
Tomatoes runt de heer Van
Noord ook het bedrijf
Noordhuys Packing, dat al
haar zelfgeteelde tomaten
en tomaten van derden
verpakt voor retailklanten.
Noordhuys Packing fungeert
eveneens als LVL locatie die
nauw samenwerkt met The
Greenery.

Eric (E.D.) Drok (1960)

Nancy (N.) Peeters (1975)

Functie: Lid van de Raad van
Commissarissen en
voorzitter van de
Auditcommissie van The
Greenery B.V.
Benoeming in RvC:
4 november 2015
Beroep: Commissaris, nonexecutive director en
corporate advisor in de
financiële en retailindustrie.
Achtergrond:
Bedrijfseconoom en
bedrijfsjurist met meer dan
25 jaar ervaring als executive
in de financiële wereld in
binnen- en buitenland.

Functie: Lid van de Raad van
Commissarissen van The
Greenery B.V. en bestuurslid
Coöperatie Coforta U.A.
Benoeming in RvC:
18 februari 2017
Beroep: Zachtfruitteler, 2 ha
aardbeien
Achtergrond: Mevrouw
Peeters heeft ervaring als lid
van de Ledenraad van
Rabobank Tilburg en diverse
functies in het
verenigingsleven. Samen
met haar man Jeroen runt
mevrouw Peeters sinds 2005
aardbeienkwekerij De Goeije
Kroon, waar zij onder glas
aardbeien telen en
trayplanten opkweken.

Anouk (A.E.) Ter Laak
(1966)
Functie: Lid van de Raad van
Commissarissen en
voorzitter van de
Selectiecommissie van The
Greenery B.V.
Benoeming in RvC:
28 juli 2016
Beroep: CEO SVZ
International en lid van de
Concerndirectie van Royal
Cosun, een agro-industrieel
concern op coöperatieve
grondslag.
Achtergrond: Mevrouw ter
Laak heeft ruim 25 jaar
ervaring in diverse
strategische en
managementfuncties in
binnen- en buitenland in
zowel retail als foodservice.
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JAARREKENING 2017
The Greenery B.V.

Gerard Pronk, Chairman of Coöperatie Coforta, and Steven Martina, CEO of The Greenery
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GECONSOLIDEERDE BALANS
PER 31 DECEMBER 2017
(vóór resultaatbestemming)
in duizenden euro's

Toelichting

2017

2016

Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

13
14
15

13.551
125.912
52.132
191.595

15.738
145.126
52.885
213.749

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa1
Liquide middelen

16
17
18

11.244
79.037
18.574
108.855

12.440
84.976
15.779
113.195

300.450

326.944

Totaal activa
Passiva
Groepsvermogen
Eigen vermogen
Minderheidsbelangen
Voorzieningen en verplichtingen
Voorzieningen
Langlopende schulden1
Kortlopende schulden en overlopende passiva1

19
106.336
(174)
106.162
20
21
22

Totaal passiva

95.177
(129)
95.048

31.088
58.801
104.399
194.288

32.876
66.413
132.607
231.896

300.450

326.944

1 De vergelijkende cijfers zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden en zijn toegelicht onder noot 5
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN
VERLIESREKENING OVER 2017
in duizenden euro's

Netto-omzet1
Kosten van inkoop handelsproducten1
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste
activa
Overige bedrijfskosten
Totaal bedrijfslasten

Toelichting

2017

2016

25

1.003.152

1.024.895

26

808.479
42.772
50.463
8.009
6.712
15.566

827.795
44.091
51.204
7.805
6.376
14.119

27
28

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

29
29

Resultaat voor belastingen
Belastingen op resultaat
Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt
deelgenomen
Groepsresultaat na belastingen

344
(4.275)

144
(4.150)

(2.569)

(1.439)

19

11.325
12.419

1 De vergelijkende cijfers zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden en zijn toegelicht onder noot 5

Jaarverslag 2017 The Greenery B.V.

2.567

3.663

Nettoresultaat

1.296
69.642
1.022.328

1.362

30

Aandeel van derden in het groepsresultaat

72

(320)
70.109
1.001.790

64
12.483

(550)
11.000
9.011
(15)
8.996

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET
TOTAALRESULTAAT OVER 2017
in duizenden euro's

2017

2016

Nettoresultaat

12.483

8.996

Mutatie pensioenvoorziening UK
Herwaardering van onroerend goed bij verkoop
Omrekeningsverschillen buitenlandse deelnemingen
Overige mutaties
Directe vermogensmutaties

(1.267)
(57)
(1.324)

(222)
(1.715)
1.967
(813)
(783)

Totaalresultaat van de rechtspersoon

Toelichting

19
19

11.159

8.213

Alle mutaties zijn rechtstreeks in het eigen vermogen van de rechtspersoon als onderdeel van het
groepsvermogen verwerkt.
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
OVER 2017
Volgens de indirecte methode
in duizenden euro's
Operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Afschrijvingen
Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa
Vrijval EU bijdragen materiële vaste activa
Boekresultaten op verkoop groepsmaatschappijen
Boekresultaten op verkoop activa
Mutatie voorzieningen1
Mutatie voorraden
Mutatie debiteuren
Mutatie overige vorderingen1
Mutatie crediteuren
Mutatie overige schulden
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde rente
(Betaalde) / ontvangen VPB
Ontvangen dividenden
Kasstroom uit operationele activiteiten
Investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen van materiële vaste activa
Verkoop van groepsmaatschappijen
Investeringen in groepsmaatschappijen
Aflossing leningen u.g.
Verstrekte leningen
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Toelichting

26
27

2017

1.362
15.566
(320)
(2.086)
3
1.824
(4.604)
1.102
1.640
13.719
(16.602)
(8.184)

13
14
14

21
21
21
21
21
21

Netto kasstroom
Koers- en omrekeningsverschillen in de liquide middelen
Mutatie saldo liquide middelen
Liquide middelen
Saldo 1 januari
Mutatie
Saldo 31 december

1 De vergelijkende cijfers zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden en zijn toegelicht onder noot 5,
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2.567
14.119
1.296
(2.181)
1.526
(106)
(8.179)
(391)
10.796
(10.608)
3.998
(4.894)
3.420
(1.733)
3.992
4.322
10.001

29
30

(1.152)
(7.122)
8.226
(7)
400
(121)

Kasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten
Financieringsactiviteiten
Opname bankleningen en overig krediet
Aflossing bankleningen en overig krediet
Opname ledenleningen
Aflossing ledenleningen
Toevoeging productfondsen
Onttrekking productfondsen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

2016

7.943
(2.122)
(3.717)
6.014
8.118

(1.131)
(19.160)
9.120
1.000
1.531
(266)
224

(8.906)

10.225

(788)

1.006
(2.716)
3.598
(8.849)
1.282
(1.609)

12.298
(1.918)
3.814
(10.169)
1.360
(1.621)
(7.288)

3.764

2.937
(142)
2.795

2.976
(379)
2.597

15.779
2.795
18.574

13.182
2.597
15.779

Toelichting algemeen
The Greenery B.V. (“de vennootschap”) is op 31 mei 1996 opgericht, is
statutair gevestigd te Den Haag en is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 16086757.
Coöperatie Coforta U.A. (“de Coöperatie”) statutair gevestigd te Den Haag
heeft 100% van de aandelen in de vennootschap. Feitelijk zijn zowel de
vennootschap als de coöperatie gevestigd aan het Spoorwegemplacement
1 te Barendrecht.
De financiële gegevens van de onderneming zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie
Coforta U.A., welke verkrijgbaar is op het kantoor van de Coöperatie.
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.
De in de toelichting opgenomen bedragen luiden in duizenden euro's, tenzij anders vermeld.

1 Belangrijkste activiteiten
The Greenery is een toonaangevend, internationaal
opererend bedrijf dat jaarrond een volledig
assortiment groente, fruit en paddenstoelen van over
de hele wereld samenbrengt en dagelijks vers aan haar
klanten levert. Deze klanten zijn vooral de groothandel
en supermarktketens in Europa. Daarnaast levert het
bedrijf aan foodservice bedrijven en de industrie. The
Greenery heeft deelnemingen in elf landen en richt
zich in haar beleid en aanpak vooral op
marktgerichtheid, voedselveiligheid, duurzaamheid,
innovatie en logistieke efficiency.

2 Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de
continuïteitsveronderstelling.

Ontwikkelingen in 2017
In 2017 is de nieuwe strategie Growing Together
goedgekeurd. Het uitgangspunt van deze strategie is
het realiseren van winstgevende omzetgroei. Deze
groei kan zowel organisch als door
samenwerkingsverbanden met derden gerealiseerd
worden.
De initiatieven gericht op het aantrekkelijker maken
van het lidmaatschap van Coforta hebben geleid tot de
introductie van een resutaatafhankelijke variabele
rentevergoeding op de (verplichte) ledenleningen en
een verkorting van de termijn van de verplichte
ledenlening van 8 naar 4 jaar.
Eind 2016 is een nieuwe driejarige
financieringsovereenkomst gesloten met Deutsche
Bank en Rabobank. Deze financiering bestaat uit een

debiteurenfaciliteit van EUR 40 miljoen, een kredietlijn
van EUR 20 miljoen en een garantiefaciliteit van EUR
10 miljoen. Met de nieuwe financiering is een solide
financiële basis gelegd, want deze faciliteit voorziet
niet alleen in de huidige financieringsbehoefte van de
The Greenery, maar stelt The Greenery ook in staat om
groeiplannen te realiseren. The Greenery voldoet aan
de convenanten van de leningsovereenkomst.

Vooruitzichten 2018 en verder
De uitrol van de nieuwe strategie zal een belangrijke
plek innemen in 2018. Hiervoor is een
programmadirecteur aangesteld, die tezamen met de
hoofddirectie de verschillende projectteams zal
ondersteunen bij het ontwerp en de uitvoering van de
plannen. Daarnaast zal een aantal projecten worden
uitgevoerd gericht op verdere verbetering van de
winstgevendheid.
De strategie gaat uit van groei van de onderneming
door de klant centraal te stellen. In 2018 zal uitvoering
worden gegeven aan de initiatieven om de
samenwerking tussen de verschillende
bedrijfsonderdelen verder te optimaliseren om de
klanten optimaal te kunnen bedienen.
Een van de plannen is het realiseren van een
investeringsfonds gericht op duurzame
schaalvergroting van de (glas) tuinbouw door het
beschikbaar stellen van risicodragend vermogen. Dit
fonds zal naar verwachting eind 2018 gerealiseerd zijn,
maar hiervoor is The Greenery afhankelijk van externe
vermogensverschaffers, die er voor moeten zorgen dat
het fonds over voldoende financiële armslag van
beschikken en onafhankelijk kan opereren.
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Daarnaast staat 2018 in het teken van het afronden
van het programma van investeringen in het logistieke
netwerk met het realiseren van de laatste fase van de
nieuwbouw voor het DC in Barendrecht. Deze
investeringen zijn erop gericht dat begin 2019 de
onderneming met nog maar 3 DC's zal werken, waar er
momenteel nog 5 in gebruik zijn (dit waren er in 2014
nog 8). Er zullen wel eenmalige kosten zijn, omdat de
operatie tijdens de bouw gewoon door moet gaan. In
2018 zullen projecten ter vergroting van de
commerciële slagkracht en samenhang worden
uitgevoerd, waarbij de Retail strategie centraal zal
blijven staan. Hiervan zullen eind 2017 en verder de
vruchten geplukt kunnen worden.
Op advies van de directie van The Greenery heeft het
bestuur van coöperatie Coforta besloten voor 2018
wederom een pauzejaar in te lassen voor GMO
(Gemeenschappelijke Marktordening), omdat er nog
steeds onduidelijkheden waren in de nieuwe Nationale
Strategie. Het ontbreken van GMO-subsidie is in het
budget 2018 verwerkt. In 2018 zal bezien worden of er
voor de jaren vanaf 2019 wel een nieuw operationeel
plan zal worden opgesteld en ingediend.

transacties geëlimineerd. Tevens zijn de resultaten op
onderlinge transacties tussen groepsmaatschappijen
geëlimineerd. Bij een transactie waarbij de
rechtspersoon een niet-100%-belang heeft in de
verkopende groepsmaatschappij, wordt de eliminatie
uit het groepsresultaat pro rata toegerekend aan het
minderheidsbelang op basis van het aandeel van de
minderheid in de verkopende groepsmaatschappij. De
groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd,
waarbij het minderheidsbelang van derden
afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht binnen het
groepsvermogen. Indien de aan het
minderheidsbelang van derden toerekenbare verliezen
het minderheidsbelang in het eigen vermogen van de
geconsolideerde maatschappij overtreffen, dan wordt
het verschil, alsmede eventuele verdere verliezen,
volledig ten laste van de meerderheidsaandeelhouder
gebracht, tenzij en voor zover de meerderheidsaandeel
de verplichting heeft, en in staat is, om die verliezen
voor zijn rekening te nemen. Het aandeel van derden in
het resultaat wordt afzonderlijk als laatste post in de
geconsolideerde winst-en-verliesrekening in aftrek op
het groepsresultaat gebracht.

Consolidatiekring
De directie heeft een liquiditeitsprognose opgesteld
om te beoordelen of de onderneming voor 2018 en
daarna aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.
Hierbij heeft zij onder andere aannames gemaakt ten
aanzien van volume- en prijsontwikkelingen,
operationele kosten, werkkapitaal en mogelijke
risico’s, welke voortdurend worden geactualiseerd. Op
grond van verwachtingen voor 2018 voorziet de
directie dat in 2018 aan de convenanten van de
leningsovereenkomst zal worden voldaan.
De directie verwacht op basis van haar
liquiditeitsprognose over voldoende financiële
middelen te beschikken om aan haar verplichtingen te
kunnen blijven voldoen. Derhalve heeft zij de
continuïteitsveronderstelling bij het opstellen van de
jaarrekening toegepast.

3 Desinvesteringen
Gedurende het verslagjaar zijn twee niet-actieve
vennootschappen ontbonden.

4 Grondslagen van de consolidatie

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële
gegevens van de onderneming en haar
dochtermaatschappijen in de groep, andere
groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen
waarover overheersende zeggenschap kan worden
uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding
bestaat.
Dochtermaatschappijen zijn deelnemingen waarin de
onderneming (en/of een of meer van haar
dochtermaatschappijen) meer dan de helft van de
stemrechten in de algemene vergadering kan
uitoefenen, of meer dan de helft van de bestuurders of
van de commissarissen kan benoemen of ontslaan.
Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de
onderneming een meerderheidsbelang heeft, of
waarop op een andere wijze een beleidsbepalende
invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of
beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend,
worden financiële instrumenten betrokken die
potentiële stemrechten bevatten en zodanig kunnen
worden uitgeoefend dat ze daardoor de onderneming
meer of minder invloed verschaffen.

Consolidatiemethode
De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden
opgesteld volgens uniforme grondslagen van
waardering en resultaatbepaling van de groep. In de
geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge
aandelenverhoudingen, schulden, vorderingen en
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Nieuw verworven deelnemingen worden in de
consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop
beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend.
Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie

betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze
invloed.
Voor een overzicht van de geconsolideerde
groepsmaatschappijen wordt verwezen naar Overzicht
deelnemingen(zie pagina 112).

5 Algemene grondslagen voor de
opstelling van de jaarrekening
De geconsolideerde jaarrekening van de onderneming
maakt deel uit van de statutaire jaarrekening van de
onderneming en is opgesteld volgens de wettelijke
bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek.
De financiële gegevens van de vennootschap zijn
verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat,
gebruikmakend van artikel 2:402 BW, is volstaan met
een verkorte winst-en verliesrekening in de
enkelvoudige jaarrekening. Hierin wordt slechts het
aandeel in het resultaat van vennootschappen waarin
wordt deelgenomen na belastingen en het overige
resultaat na belastingen opgenomen.
De cijfers over 2016 zijn geherrubriceerd teneinde
vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken. Het
betreft de volgende herrubriceringen:
• Productfondsen ad EUR 5,5 miljoen per eind 2016
zijn opgenomen onder langlopende schulden en
niet als afzonderlijk item verantwoord.
• Vennootschapsbelasting welke is opgenomen
onder kortlopende vorderingen ad EUR 235 duizend
per eind 2016 was voorheen gesaldeerd
opgenomen met de omzetbelasting onder
kortlopende schulden. Voor de enkelvoudige balans
bedroeg deze herrubricering EUR 6,1 miljoen.
• De voorziening voor jubilea, die eind 2016 EUR 2,0
miljoen bedroeg, is opgenomen onder de overige
voorzieningen in plaats van onder de
pensioenvoorziening.
• Voor deelnemingen met een negatieve netto
vermogenswaarde is in de enkelvoudige
jaarrekening een voorziening gevormd voor een
bedrag van EUR 13,6 miljoen per eind 2016;
voorheen werden deze negatief opgenomen onder
de post deelnemingen onder de financiële vaste
activa.
• Het langlopende deel van de exploitatiebijdragen
aan telers is in de vergelijkende cijfers voor een
bedrag van EUR 9,2 miljoen geherrubriceerd van
overige kortlopende schulden naar overlopende
passiva onder de langlopende schulden.
• De in rekening gebrachte commissie op inkoop ad
EUR 4,8 miljoen is in de vergelijkende cijfers

geherrubriceerd van netto-omzet naar
inkoopwaarde handelsproducten.
• De mutatie voorzieningen in het
kasstroomoverzicht bevat een herrubricering van
EUR 2,1 miljoen welke voorheen onder de mutatie
werkkapitaal werd verantwoord.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het
waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en
het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan
de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de
balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in
de balans opgenomen activa.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer
het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die
economische voordelen in zich bergen en de omvang
van het bedrag waartegen de afwikkeling zal
plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden
vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede
voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet
aan voldoen worden niet in de balans opgenomen,
maar worden verantwoord als niet in de balans
opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting
blijft op de balans opgenomen als een transactie niet
leidt tot een belangrijke verandering in de
economische realiteit met betrekking tot het actief of
de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin
aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij
de beoordeling of er sprake is van een belangrijke
verandering in de economische realiteit wordt
uitgegaan van de economische voordelen en risico’s
die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen
voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan
redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich
voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de
balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt
dat alle of nagenoeg alle rechten op economische
voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met
betrekking tot het actief of de verplichting aan een
derde zijn overgedragen. De resultaten van de
transactie worden in dat geval direct in de winst-enverliesrekening opgenomen, rekening houdend met
eventuele voorzieningen die dienen te worden
getroffen in samenhang met de transactie.
Indien de weergave van de economische realiteit ertoe
leidt dat het opnemen van activa waarvan de
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rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt
dit feit vermeld.
Baten worden in de winst-en-verliesrekening
opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een
vermeerdering van een actief of een vermindering van
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten
worden verwerkt wanneer een vermindering van het
economisch potentieel, samenhangend met een
vermindering van een actief of een vermeerdering van
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Gebruik van schattingen

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder
waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als
sprake is van een wijziging van de gehanteerde
schattingen bij het bepalen van de realiseerbare
waarde sinds de verantwoording van het laatste
bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval
wordt de boekwaarde van het actief (of
kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de
geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan
de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen)
als in voorgaande jaren geen bijzonder
waardeverminderingsverlies voor het actief (of
kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord.

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de leiding
van de onderneming overeenkomstig algemeen
aanvaarde grondslagen voor de financiële
verslaggeving bepaalde schattingen en
veronderstellingen te doen die mede bepalend zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. De
feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen
afwijken. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in
de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening
gevolgen heeft.

In het boekjaar 2017 was geen sprake van
stelselwijzigingen noch van schattingswijzigingen.

Bijzondere waardevermindering van activa

7 Financiële instrumenten

Periodiek (tenminste op iedere balansdatum) wordt
beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat de boekwaarde
van daarvoor kwalificerende activa onder hevig is aan
bijzondere waardeverminderingsverliezen. Indien er
dergelijke aanwijzingen zijn, wordt een schatting
gemaakt van de realiseerbare waarde van het actief.
De realiseerbare waarde is de hoogste van de
bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet
mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor
een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde
bepaald van de kasstroomgenererende eenheid
waartoe het actief behoort.

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.

Indien de boekwaarde hoger is dan de realiseerbare
waarde wordt een bijzonder
waardeverminderingsverlies ten laste van het resultaat
gebracht. Indien sprake is van een bijzonder
waardeverminderingsverlies van een kasstroomgenererende eenheid, wordt het verlies allereerst
toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de
kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel restant
verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de
eenheid naar rato van hun boekwaarden.
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Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er
enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord
bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd.
Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de
realiseerbare waarde van het betreffende actief (of
kasstroomgenererende eenheid) geschat.
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Een bijzonder waardeverminderingsverlies voor
goodwill wordt niet teruggenomen in een volgende
periode.

6 Stelselwijzigingen en
schattingswijzigingen

Het beleid van de vennootschap is erop gericht om
waar mogelijk de risico’s te beperken tot een
aanvaardbaar niveau. Hierbij valt te denken aan de
beheersing van risico’s op het gebied van o.a. krediet
(hoofdzakelijk debiteurenrisico), liquiditeit en
kasstroom (vreemde valuta posities en renterisico).
Het debiteurenrisico is grotendeels verzekerd bij een
kredietverzekeringsmaatschappij. De vreemde valuta
posities worden grotendeels afgedekt door
valutatermijn transacties.

Afdekkingsinstrumenten tegen kostprijs
Financiële instrumenten die dienen ter afdekking van
risico’s waarbij de onderliggende waarde niet
beursgenoteerd is, of waarvoor geen hedge
accounting wordt toegepast, worden gewaardeerd
tegen kostprijs of lagere marktwaarde.

Saldering van financiële instrumenten
Een financieel actief en een financiële verplichting
worden gesaldeerd als de onderneming beschikt over
een deugdelijk juridisch instrument om het financiële
actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te
wikkelen en de onderneming het stellige voornemen
heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te
wikkelen.
Als sprake is van een overdracht van een financieel
actief dat niet voor verwijdering uit de balans in
aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en
de daarmee samenhangende verplichting niet
gesaldeerd.

8 Grondslagen voor
valutaomrekening
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde
valuta’s worden omgerekend tegen de koers per
balansdatum. De uit de omrekening per balansdatum
voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in
de balans en winst- en verliesrekening in de periode
waarin zij zich voordoen. Uitgezonderd hiervan zijn
koersverschillen op monetaire posten die deel
uitmaken van de netto-investering in een
bedrijfsuitoefening in het buitenland (zie hierna).
Transacties in vreemde valuta’s gedurende de
verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt
tegen transactiekoers.
De activa en verplichtingen die deel uitmaken van de
netto-investering in een bedrijfsuitoefening in het
buitenland worden in de functionele valuta
omgerekend tegen de koers op balansdatum. De
opbrengsten en kosten van een dergelijke
bedrijfsuitoefening worden in de functionele valuta
omgerekend tegen de wisselkoers op de
transactiedatum. Omrekeningsverschillen worden
verwerkt in de reserve omrekeningsverschillen in het
eigen vermogen.
Als een buitenlandse activiteit geheel of gedeeltelijk
wordt verkocht, wordt het hierop betrekking hebbende
cumulatieve bedrag uit de reserve
omrekeningsverschillen overgeboekt naar de
algemene reserves.

9 Grondslagen voor de waardering
van activa en passiva
Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa worden in de balans
opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de
toekomstige voordelen die dat actief in zich bergt,

zullen toekomen aan de onderneming en de kosten
van dat actief betrouwbaar kunnen worden
vastgesteld.
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs,
verminderd met cumulatieve afschrijvingen en
bijzondere waardeverminderingen.
De uitgaven na eerste verwerking van een gekocht of
zelf vervaardigd immaterieel vast actief worden
toegevoegd aan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
als het waarschijnlijk is dat de uitgaven zullen leiden
tot een toename van de verwachte toekomstige
economische voordelen en de uitgaven en de
toerekening aan het actief op betrouwbare wijze kan
worden vastgesteld. Als niet wordt voldaan aan de
voorwaarden voor activering worden de uitgaven
verantwoord als kosten in de winst-en-verliesrekening.
De grondslagen voor de vaststelling en verwerking van
bijzondere waardeverminderingen zijn opgenomen
onder het hoofd Bijzondere waardeverminderingen
van vaste activa.
Goodwill wordt bepaald als het positieve verschil
tussen de verkrijgingsprijs van de deelnemingen
(inclusief direct aan de overname gerelateerde
transactiekosten) en het belang van de groep in de
netto reële waarde van de overgenomen
identificeerbare activa en verplichtingen van de
overgenomen deelneming, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen. Intern gegenereerde goodwill
wordt niet geactiveerd.
De geactiveerde positieve goodwill wordt lineair
afgeschreven over de geschatte economische
levensduur, die is bepaald op 20 jaar.
Bij gehele of gedeeltelijke verkoop van een deelneming
wordt de aan het verkochte deel toegerekende
positieve goodwill proportioneel afgeboekt (in geval
van geactiveerde goodwill) en ten laste van het
boekresultaat gebracht.
Immateriële vaste activa, niet zijnde goodwill, zoals
licenties, concessies en vergunningen worden tegen
aangschaffprijs gewaardeerd, verminderd met
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen. Deze worden geactiveerd bij
ingebruikname en de afschrijvingen worden gebaseerd
op de verwachte economische levensduur (in de
meeste gevallen 20 jaar). Immateriële vast activa
welke betrekking hebben op aanschaf en
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implementatie van software worden afgeschreven
over de verwachte economische levensduur van 5 jaar.
Indien er indicaties zijn die kunnen leiden tot een
mogelijke herziening van de waardering wordt een
impairment analyse uitgevoerd. Vooruitbetalingen op
immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Op
vooruitbetalingen op immateriële vaste activa wordt
niet afgeschreven.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden in de balans verwerkt
indien het waarschijnlijk is dat de toekomstige
prestatie-eenheden met betrekking tot dat actief
zullen toekomen aan de onderneming en de kosten
van het actief betrouwbaar kunnen worden
vastgesteld.
Bedrijfsgebouwen en terreinen
De afschrijvingen van bedrijfsgebouwen worden
gebaseerd op de verwachte gebruiksduur. Op terreinen
vinden geen afschrijvingen plaats. In 2016 is de
vervangingswaarde veranderd in actuele kostprijs voor
de waardering van bedrijfsgebouwen en - terreinen.
Een verdere verfijning van RJ-Uiting-2 2017 'Actuele
Kostprijs' biedt de mogelijkheid om historische
kostprijs toe te passen. Vanwege deze wijziging in de
regelgeving heeftThe Greenery voor deze
stelselwijziging gekozen om bedrijfsgebouwen en terreinen tegen historische kostprijs in plaats van
actuele waarde. Daarbij wordt de boekwaarde aan het
eind van boekjaar 2015 als uitgangspunt genomen, en
daarna verondersteld de historische kostprijs.
Daarmee heeft de stelselwijziging geen gevolgen voor
het eigen vermogen aan het begin van het boekjaar
waarin de stelselwijziging is verwerk. Het effect op het
resultaat is netto EUR 0,4 miljoen extra afschrijving in
2016. De afschrijvingen van bedrijfsgebouwen worden
gebaseerd op de verwachte gebruiksduur.

noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De kostprijs
van de activa die door de onderneming in eigen beheer
zijn vervaardigd, bestaat uit de aanschaffingskosten
van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige
kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend
aan de vervaardiging.
Verder omvat de vervaardigingsprijs een redelijk deel
van de indirecte kosten en de rente op schulden over
het tijdvak dat kan worden toegerekend aan de
vervaardiging van de activa.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van dat een
actief beschikbaar is en de waarde wordt verminderd
met ontvangen EU-bijdragen (GMO). De afschrijvingen
worden berekend als een percentage over de
aanschafprijs rekening houdend met een eventuele
restwaarde volgens de lineaire methode op basis van
de economische levensduur. Op materiële vaste
bedrijfsactiva in uitvoering, alsmede vooruitbetalingen
op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
Afschrijving wordt beëindigd bij buitengebruikstelling
of bij afstoting.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij
gehanteerd:

Bedrijfsgebouwen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen

3-10
10-20
10-20

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd als
zij de gebruiksduur van het object verlengen en/of
leiden tot toekomstige prestatie-eenheden met
betrekking tot het object. Indien zij niet voldoen aan
de voorwaarden voor activering worden deze
rechtstreeks ten laste van de winst- en verliesrekening
verwerkt.

Op terreinen vinden geen afschrijvingen plaats.
Overige materiële vaste activa
De machines en installaties, andere vaste
bedrijfsmiddelen en materiële vaste bedrijfsactiva in
uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste
activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs,
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en
bijzondere waardeverminderingen.
De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten
om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen
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Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd
tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het
zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend,
worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode op basis van de
nettovermogenswaarde. Indien waardering tegen
nettovermogenswaarde niet kan plaatsvinden doordat
de hiervoor benodigde informatie niet kan worden
verkregen, wordt de deelneming gewaardeerd volgens

het zichtbaar eigen vermogen. Bij de vaststelling of er
sprake is van een deelneming waarin de onderneming
invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en
financiële beleid, wordt het geheel van feitelijke
omstandigheden en contractuele relaties (waaronder
eventuele potentiële stemrechten) in aanmerking
genomen.
Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis
van de grondslagen van de vennootschap.
Deelnemingen met een negatieve netto
vermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Bij
deze waardering worden ook langlopende vorderingen
op de deelnemingen meegenomen die feitelijk moeten
worden gezien als onderdeel van de netto-investering.
Dit betreft met name leningen waarvan de afwikkeling
in de nabije toekomst niet is gepland en niet
waarschijnlijk is.
Een aandeel in de winst van de deelneming in latere
jaren wordt pas verwerkt als en voor zover het
cumulatieve niet verwerkte aandeel in het verlies is
ingelopen. Wanneer de vennootschap geheel of ten
dele instaat voor schulden van de desbetreffende
deelneming, wordt een voorziening gevormd, primair
ten laste van de vorderingen op deze deelneming en
voor het overige onder de overige voorzieningen. De
hoogte van de voorziening is gelijk aan het resterende
aandeel in de door de deelneming geleden verliezen,
dan wel de verwachte betalingen door de
vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen.
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen
alsmede de overige vorderingen worden initieel
gewaardeerd tegen de reële waarde, vermeerderd met
de direct toerekenbare transactiekosten. Vervolgens
worde de vorderingen opgenomen tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van effectieverentemethode, onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs dan
wel lagere opbrengstwaarde, waar nodig onder aftrek
van een voorziening voor incourante delen van de
voorraad. De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs, vermeerderd met overige kosten
om de voorraden in hun huidige staat te brengen. De
opbrengstwaarde van de voorraad wordt bepaald aan
de hand van de actuele marktwaarde. De gehanteerde
kostprijsmethode van de voorraad is de gemiddelde
inkoopprijs-methode.

De voorraad emballage wordt, voor zover deze niet in
consignatie is verkregen, gewaardeerd tegen
statiegeldwaarde.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking
gewaardeerd tegen de reële waarde. Na eerste
verwerking worden de vorderingen gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, verminderd met
noodzakelijk geachte voorzieningen in verband met
oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling van de vordering.
Indien er geen sprake is van agio of disagio en
transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk
aan de nominale waarde van de vordering.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde. Het deel van de liquide middelen dat
niet vrij ter beschikking staat wordt nader
gespecificeerd in noot 18.

Eigen vermogen
Financiële instrumenten die op grond van de
economische realiteit worden aangemerkt als
eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd
onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders
van deze instrumenten worden in mindering op het
eigen vermogen gebracht na aftrek van eventueel
hiermee verband houdend voordeel uit hoofde van
belasting naar de winst.
Financiële instrumenten die op grond van de
economische realiteit worden aangemerkt als een
financiële verplichting, worden gepresenteerd onder
schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met
betrekking tot deze financiële instrumenten worden in
de winst-en-verliesrekening verantwoord als kosten of
opbrengsten.

Agio
De door de aandeelhouders ingebrachte bedragen
boven het nominaal aandelenkapitaal worden
verantwoord als agio. De agioreserve is in 1996
ontstaan bij de inbreng in natura tegen uitgifte van
aandelen A.

Herwaarderingsreserve
De in het verleden gevormde herwaarderingsreserve is
gevormd per individueel actief en is niet hoger dan het
verschil tussen de boekwaarde op basis van historische
kostprijs en de boekwaarde op basis van actuele
waarde. De herwaarderingsreserve wordt verminderd
met de gerealiseerde herwaardering (verband
houdend met systematische afschrijvingen van het
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actief). Op de herwaarderingsreserve wordt
waardeverminderingen van het betreffende actief, niet
zijnde systematische afschrijvingen, in mindering
gebracht.

In deze benadering wordt de aan de
pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de
winst- en verliesrekening verantwoord in de periode
waarop deze betrekking heeft.

Als een actief wordt vervreemd, valt een eventueel
aanwezige herwaarderingsreserve met betrekking tot
dat actief vrij ten gunste van de overige reserves. Bij de
bepaling van de herwaarderingsreserve is een bedrag
voor latente belastingverplichtingen in mindering
gebracht, berekend tegen het actuele belastingtarief.

Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum
nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting
opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde
premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt
een overlopende actiefpost opgenomen voor zover
sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van
verrekening met in de toekomst verschuldigde
premies.

Minderheidsbelang
Het minderheidsbelang derden wordt gewaardeerd op
het proportionele deel van derden in de nettowaarde
van de activa en verplichtingen, bepaald volgens de
waarderingsgrondslagen van de onderneming.

Voorzieningen
Algemeen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen
wanneer er:
• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting
die het gevolg is van een gebeurtenis in het
verleden;
• waarvan een betrouwbare schatting kan worden
gemaakt; en
• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die
verplichting een uitstroom van middelen nodig is.
Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit eenzelfde
overeenkomst worden niet in de balans opgenomen
indien en voor zover noch de onderneming noch de
tegenpartij heeft gepresteerd. Opname in de balans
geschiedt wanneer de nog te ontvangen
respectievelijk te leveren prestatie en tegenprestatie
niet (meer) met elkaar in evenwicht zijn en dit voor de
onderneming nadelige gevolgen heeft.
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde van de beste schatting van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen en verliezen af te wikkelen.
Voorzieningen voor pensioenen
De voorzieningen voor pensioenen zijn gewaardeerd in
overeenstemming met de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving, artikel 271.3
“Personeelsbeloningen - Pensioenen”.
Nederlandse pensioenregelingen
De pensioenverplichtingen uit de Nederlandse
regelingen worden gewaardeerd volgens de
‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’.
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Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt
beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de
betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder
verschuldigde premie bestaan. Deze additionele
verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen
uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden
tot lasten voor de groep en worden in de balans
opgenomen in een voorziening.
De op de balans opgenomen pensioenvoorziening
bevat uitsluitend de onvoorwaardelijke verplichtingen
voor per balansdatum opgebouwde aanspraken die uit
verwachte toekomstige salarisstijgingen voortvloeien
en welke voor rekening van de vennootschap komen.
De waardering van de verplichting is de beste
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om
deze per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect
van de tijdswaarde van geld materieel is wordt de
verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde.
Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven
van hoogwaardige ondernemingsobligaties.
Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen
komen ten laste respectievelijk ten gunste van de
winst- en verliesrekening.
Buitenlandse pensioenregelingen
Buitenlandse pensioenregelingen die vergelijkbaar zijn
met de wijze waarop het Nederlandse pensioenstelsel
is ingericht en functioneert worden op dezelfde wijze
behandeld als Nederlandse pensioenregelingen.
Voor buitenlandse pensioenregelingen die niet
vergelijkbaar zijn met de wijze waarop het Nederlandse
pensioenstelsel is ingericht, worden verplichtingen uit
hoofde van deze buitenlandse pensioenregelingen
gewaardeerd op basis van een in Nederland algemeen
aanvaardbare actuariële waarderingsmethodiek
waarbij de ‘verplichting aan de werknemer
benadering’ wordt gevolgd. Dit houdt in dat de

verplichting wordt gewaardeerd op basis van de beste
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen.
Regeling voor overige personeelsbeloningen op
lange termijn
Overige langlopende personeelsbeloningen zijn die
welke deel uitmaken van het beloningspakket, zoals
beloningen wegens jubilea, tijdelijk verlof en
dergelijke, met een langlopend karakter. Hierbij is
sprake van opbouw van rechten. De opgenomen
verplichting is de beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen
per balansdatum af te wikkelen.

Latente belastingvoorziening
Voor toekomstige belastingverplichtingen,
voortvloeiende uit verschillen tussen de waardering in
de jaarrekening en de fiscale waardering van activa en
passiva, wordt een voorziening gevormd.
Op deze voorziening worden in mindering gebracht de
in de toekomst te verrekenen belastingbedragen uit
hoofde van beschikbare voorwaartse
verliescompensatie, voor zover het waarschijnlijk is dat
de toekomstige fiscale winsten beschikbaar zullen zijn
voor verrekening.
Latente belastingvorderingen worden per iedere
verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet
langer waarschijnlijk is dat het daarmee
samenhangende belastingvoordeel zal worden
gerealiseerd.
Voor belastbare tijdelijke verschillen inzake
groepsmaatschappijen wordt een latente belastingverplichting opgenomen tenzij de onderneming in
staat is het tijdstip van afloop van het tijdelijke verschil
te bepalen en het waarschijnlijk is dat het tijdelijke
verschil in de voorzienbare toekomst niet zal aflopen.
Voor verrekenbare tijdelijke verschillen inzake
groepsmaatschappijen wordt een latente belastingvordering opgenomen uitsluitend voor zover het
waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de
voorzienbare toekomst afloopt en er fiscale winst
beschikbaar zal zijn ter compensatie van het tijdelijk
verschil.
De voorziening wordt gewaardeerd tegen nominale
waarde op basis van het geldende belastingtarief, met
uitzondering van strategisch aangehouden terreinen,
waarvoor een tarief van 20% wordt gehanteerd.

Reorganisatievoorziening
Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien
op balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan is
geformaliseerd en uiterlijk op opmaakdatum van de
jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting van
uitvoering van het plan heeft gewekt bij hen voor wie
de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een
gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart
met de uitvoering van de reorganisatie, of als de
hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de
reorganisatie gevolgen zal hebben.
In de reorganisatievoorziening worden de als gevolg
van de reorganisatie noodzakelijk kosten opgenomen
die niet in verband staan met de doorlopende
activiteiten van de onderneming. De voorziening wordt
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige voorzieningen
Tenzij anders vermeld worden de overige
voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde
van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn
om de betreffende verplichtingen af te wikkelen.
Voorzieningen uit hoofde van claims, geschillen en
rechtsgedingen
Een voorziening uit hoofde van claims, geschillen en
rechtsgedingen wordt gevormd indien het
waarschijnlijk is dat de onderneming in een procedure
zal worden veroordeeld. De voorziening betreft de
beste schatting van het bedrag waarvoor de
verplichting kan worden afgewikkeld, en omvat tevens
de proceskosten.
Voorziening verlieslatende contracten
De voorziening voor verlieslatende contracten betreft
het negatieve verschil tussen de verwachte voordelen
uit de door de onderneming na de balansdatum te
ontvangen prestaties en de onvermijdbare kosten om
aan de verplichtingen te voldoen. De onvermijdbare
kosten zijn de kosten die ten minste moeten worden
gemaakt om van de overeenkomst af te komen, zijnde
de laagste van enerzijds de kosten bij het voldoen aan
de verplichtingen en anderzijds de vergoedingen of
boetes bij het niet voldoen aan de verplichtingen.
Earn-out voorziening
Een earn-out verplichting ontstaat uit een
overeenkomst om perenrassen over te nemen,
inclusief merkrechten, gerelateerde contracten en
andere activiteiten. De earn-out verplichting is
gebaseerd op verwachte opbrengsten uit fruit- en
boomroyalties. Hiervoor is een vooziening opgenomen
die jaarlijks wordt herrijkt.
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Langlopende schulden
De langlopende schulden worden bij eerste verwerking
gewaardeerd tegen de reële waarde. De reële waarde is
op dat moment gelijk aan de geamortiseerde kostprijs.
na eerste verwerking worden de langlopende schulden
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Indien er geen sprake is van agio of disagio of
transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk
aan de nominale waarde van de schuld.
De productfondsen bestaan uit door telers
opgebrachte heffingen. De productfondsen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde en kunnen
uitsluitend in overleg met een telersafvaardiging
aangewend worden voor de bekostiging van
commerciële maatregelen zoals promoties,
productonderzoek en zorgsystemen.

10 Grondslagen voor
resultaatbepaling
Netto-omzet
Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden
opgenomen in de netto-omzet tegen de reële waarde
van de ontvangen of te ontvangen vergoeding, na
aftrek van retouren en tegemoetkomingen, handelsen volumekortingen. Opbrengsten uit de verkoop van
goederen worden in de winst-en-verliesrekening
verwerkt wanneer de belangrijke risico’s en voordelen
van eigendom aan de koper zijn overgedragen, het
bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan
worden bepaald, de inning van de verschuldigde
vergoeding waarschijnlijk is, de hiermee verband
houdende kosten of eventuele retouren van goederen
betrouwbaar kunnen worden ingeschat en er geen
sprake is van voortgezette betrokkenheid bij de
goederen.

winst- en verliesrekening gebracht in het jaar waarin
de gesubsidieerde uitgaven worden verantwoord
onder de AGF handel (zie noot 25).

Kosten uitbesteed werk en andere externe
kosten
Hieronder zijn begrepen de ten behoeve van de
bedrijfsopbrengsten gemaakte kosten, voor zover deze
kosten door derden in rekening zijn gebracht en niet
zijn aan te merken als kosten van grond- en
hulpstoffen. Alle kosten worden bepaald met
inachtneming van de vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen
De beloningen van het personeel worden als last in de
winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode
waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor
zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans
opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de
verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het
meerdere opgenomen als een overlopend actief voor
zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het
personeel of van verrekening met toekomstige
betalingen door de vennootschap.
Voor de beloningen met opbouw van rechten en
bonussen worden de verwachte lasten gedurende het
dienstverband in aanmerking genomen. Een
verwachte vergoeding ten gevolge van
bonusbetalingen wordt verantwoord indien de
verplichting tot betaling van die vergoeding is
ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare
schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt.
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden
ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-enverliesrekening gebracht.

Leasing
De overdracht van risico's en voordelen varieert
naargelang de voorwaarden van de betreffende
verkoopovereenkomst. Bij algemene verkoop van
groenten en fruit, vindt de overdracht na levering en
als er wordt gefactureerd. Bij commissie verkoop vindt
de overdracht bij het volledig verkoop van product en
facturatie. In geval van transport vindt de overdracht
plaats na het verrijden van de verzending en de
facturatie hiervan.
Voor verkopen met het karakter van commisiehandel,
waarbij the Greenery een vast percentage als
opbrengst ontvangt, wordt de commissie op dezelfde
manier als netto-omzet verantwoord.
Exploitatiesubsidies (GMO) worden ten gunste van de
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De onderneming kan financiële en operationele
leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst
waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het
eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg
geheel door de lessee worden gedragen, wordt
aangemerkt als een financiële lease. Alle andere
leaseovereenkomsten classificeren als operationele
leases. Bij de leaseclassificatie is de economische
realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de
juridische vorm. Classificatie van de lease vindt plaats
op het tijdstip van het aangaan van de betreffende
leaseovereenkomst.

Financiële leases
Als de onderneming optreedt als lessee in een
financiële lease, wordt het leaseobject (en de daarmee
samenhangende schuld) bij de aanvang van de
leaseperiode in de balans verwerkt tegen de reële
waarde van het leaseobject of, indien deze lager is,
tegen de contante waarde van de minimale
leasebetalingen. Beide waardes worden bepaald op
het tijdstip van het aangaan van de
leaseovereenkomst. De toegepaste rentevoet bij de
berekening van de contante waarde is de impliciete
rentevoet. Indien deze rentevoet praktisch niet te
bepalen is, wordt de marginale rentevoet gehanteerd.
De initiële directe kosten worden opgenomen in de
eerste waardering van het leaseobject.
Na de eerste verwerking dienen de leasebetalingen te
worden gesplitst in rentelasten en aflossing van de
uitstaande verplichting. De rentelasten dienen
gedurende de leaseperiode zodanig aan elke periode
te worden toegerekend dat dit resulteert in een
constante periodieke rentevoet over de resterende
nettoverplichting met betrekking tot de financial
lease.
Operationele leases
Als de onderneming optreedt als lessee in een
operationele lease, wordt het leaseobject niet
geactiveerd. Leasebetalingen en vergoedingen inzake
operationele leases worden lineair over de
leaseperiode ten laste respectievelijk ten gunste van
de winst-en-verliesrekening gebracht, tenzij een
andere toerekeningsystematiek meer representatief is
voor het patroon van de met het leaseobject te
verkrijgen voordelen.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en
rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode
waartoe zij behoren, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost.
Rentelasten en soortgelijke lasten worden
verantwoord in de periode waartoe zij behoren.
De meerkosten verbonden aan het gebruik van meer
dan gebruikelijk leverancierskrediet worden als
rentelast verantwoord.

Belastingen
De belastingen worden in de winst-en-verliesrekening
opgenomen, behalve voor zover deze betrekking
hebben op posten die rechtstreeks in het eigen
vermogen worden opgenomen, in welk geval de
belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt.
De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare
belasting is de naar verwachting te betalen belasting
over de belastbare winst over het boekjaar, berekend
aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld
op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op
verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op
de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.

Aandeel in resultaat niet geconsolideerde
deelnemingen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van
betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en
financiële beleid, wordt opgenomen het aan de
vennootschap toekomende aandeel in het resultaat
van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald
op basis van de bij de vennootschap geldende
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winsten-verliesrekening van het jaar gebracht ten laste
waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen of
waarin de opbrengsten zijn gederfd of het
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De
vooruitontvangen bedragen (zowel kort- als
langlopend) worden onder de overlopende passiva
opgenomen. Investeringssubsidies worden in
mindering gebracht op het geïnvesteerde bedrag. De
vooruitontvangen bedragen (zowel kort- als
langlopend) worden onder de overlopende passiva
opgenomen en worden systematisch in de winst-enverliesrekening opgenomen gedurende de
gebruiksduur van het actief.

De resultaten van deelnemingen die gedurende het
boekjaar zijn verworven of afgestoten worden vanaf
het verwervingsmoment respectievelijk tot het
moment van afstoting verwerkt in het resultaat van de
groep.

Bepaling reële waarde
De reële waarde van een financieel instrument is het
bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of
een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake
goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie
bereid en van elkaar onafhankelijk zijn.
De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële
instrumenten wordt bepaald door de verwachte
kasstromen contant te maken tegen een
disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende
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risicovrije marktrente voor de resterende looptijd
vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.

Verbonden partijen
Transacties met verbonden partijen (zie noot 24 en
noot 45 voor de geïdentificeerde verbonden partijen)
worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Van deze
transacties wordt de aard en de omvang van de
transactie en andere informatie die nodig is voor het
verschaffen van het inzicht toegelicht.

11 Grondslagen voor de opstelling van
het geconsolideerd
kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de
indirecte methode. Dit overzicht sluit op hoofdlijnen
aan bij de mutaties in de geconsolideerde balans
waarbij, in het geval van koop of verkoop van
(geconsolideerde) deelnemingen, de overgenomen
netto vermogenswaarde, verminderd met liquide
middelen en vermeerderd met de eventueel betaalde
goodwill, afzonderlijk wordt opgenomen onder de
kasstroom uit investeringsactiviteiten. Tevens zijn
koerswijzigingen uit de balansmutaties geëlimineerd,
omdat zij geen kasstroom veroorzaken. Mede door
bovengenoemde twee oorzaken zijn de mutaties in het
kasstroomoverzicht niet altijd direct herleidbaar tot de
mutaties van de betreffende balansposten.
Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend
tegen een gemiddelde koers. Koersverschillen inzake
geldmiddelen worden afzonderlijk in het
kasstroomoverzicht getoond. Winstbelastingen en
interest worden opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten. Ontvangen dividenden
worden opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten.

12 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen die nadere informatie
geven over de feitelijke situatie per balansdatum
verwerkt in de jaarrekening.
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Toelichting op de geconsolideerde balans
(bedragen in duizenden euro's)

13 Immateriële vaste activa
in duizenden euro's

Goodwill
Overige immateriële vaste activa
Boekwaarde 31 december

2017

2016

5.769
7.782
13.551

7.034
8.704
15.738

2017

2016

Goodwill
in duizenden euro's

Boekwaarde 1 januari
Afschrijvingen
Overige mutaties
Boekwaarde 31 december
Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen
Boekwaarde 31 december

7.034
(1.282)
17
5.769

8.625
(1.658)
67
7.034

34.722
(28.953)
5.769

34.722
(27.688)
7.034

Overige immateriële vaste activa
in duizenden euro's

Boekwaarde 1 januari
Investering
Afschrijvingen
Bijzondere waardeveranderingen
Overige mutaties
Boekwaarde 31 december
Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen
Boekwaarde 31 december

2017

2016

8.704
1.254
(2.910)
320
414
7.782

9.627
1.131
(2.140)
(416)
502
8.704

21.963
(14.181)
7.782

19.757
(11.053)
8.704

Onder overige immateriële vaste activa worden met name rechten voor het kweken van peren en daaraan
gerelateerde licentierechten geactiveerd. In januari 2012 heeft de onderneming de aandelen overgenomen van
New Sensations B.V. en Goeie peer B.V. die het kwekersrecht bezit van de peer soort Rode Doyenne van Doorn,
alsmede het licentierecht op de peersoort Uta. Een bijzondere waardevermindering in 2016 heeft betrekking op
de perenbedrijven. Deze is gebaseerd op uitgangspunten ten aanzien van toekomstige boomverkopen en bruto/
netto oogstcijfers. In 2017 zijn de uitgangspunten voor het bepalen van de WACC gewijzigd en is een deel van de
impairment teruggedraaid. De investeringen hebben met name betrekking op externe kosten voor de aanschaf,
ontwikkeling en implementatie van SAP 6.0 bij de importorganisatie. De boekwaarde van de aanschaf,
ontwikkeling en implementatie van software per balans datum welke is opgenomen onder de overige immateriële
vast activa bedraagt EUR 5,1 miljoen (2016: EUR 5,9 miljoen).
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De overige mutaties hebben betrekking op overboekingen van materiële vast activa.

14 Materiële vaste activa
De aanschafwaarden, cumulatieve herwaardering, cumulatieve afschrijvingen en boekwaarden per 31 december
2017 kunnen als volgt worden weergegeven:

in duizenden euro's

Gebouwen en
Terreinen

Machines en
Installaties

Overige
bedrijfsmiddelen

80.633
(35.713)
79.370

33.830
(21.277)
-

36.705
(29.596)
-

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Cumulatieve herwaardering
Cumulatieve afschrijving
herwaardering
Boekwaarde 31 december
2016

116.162

Mutaties 2017
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Overboekingen
Overige mutaties
Total mutaties 2017

271
(9.542)
(4.041)
(6.477)
(180)
(19.969)
69.351
(32.462)
67.175

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Cumulatieve herwaardering
Cumulatieve afschrijving
herwaardering
Boekwaarde 31 december
2017

(8.128)

(7.871)
96.193

Materiële vaste
activa in
bewerking

Buiten gebruik
gestelde activa

3.126
-

6.176
-

160.470
(86.586)
79.370
(8.128)

-

-

-

-

12.553

7.109

3.126

6.176

145.126

684
(255)
(5.267)
8.836
1.379
5.377

4.621
(252)
(2.066)
236
(123)
2.416

1.651
(2.595)
(82)
(1.026)

(6.012)
(6.012)

7.227
(16.061)
(11.374)
994
(19.214)

42.908
(24.978)
-

39.777
(30.252)
-

2.100
-

164
-

154.300
(87.692)
67.175
(7.871)

-

-

-

-

17.930

9.525

2.100

164

In 2017 heeft de onderneming een aantal transacties voor de verkoop van gronden en opstallen in Barendrecht
afgerond welke zijn verantwoord onder desinvesteringen. Een deel van de oplevering van het Retail DC is in 2017
afgerond. Van de buiten gebruik gestelde activa per eind 2016 is EUR 6,0 miljoen gedesinvesteerd in 2017. Onder
de gebouwen en terreinen zijn niet dienstbare activa opgenomen welke verhuurd zijn aan derden en derhalve in
aanmerking komen om als vastgoedbeleggingen geclassificeerd te worden. Echter gezien de beperkte omvang
zijn deze onder de gebouwen en terrein opgenomen.
Ten behoeve van de nieuwe financieringsovereenkomst eind 2016 is al het vastgoed in Bleiswijk als hypothecaire
zekerheid verstrekt. Voor meer informatie over de financiering zie noot 22 Kortlopende schulden, Zakelijke
zekerheidsstellingen.
Voor een bedrag van EUR 0,7 miljoen zijn de investeringen gedaan door middel van financial leaseverplichtingen
verantwoord onder overige bedrijfsmiddelen. De financial leaseverplichtingen zijn onder de langlopende schulden
verantwoord.
In de boekwaarde per 31 december 2017 is EUR 9,2 miljoen begrepen uit hoofde van investeringen op
teeltbedrijven van leden van de Coöperatie. De vrijval van de ontvangen EU-bijdragen wordt verantwoord onder
de overige mutaties.
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Totaal

125.912

De cumulatieve ongerealiseerde herwaardering per 31 december 2017 bedraagt EUR 59 miljoen (2016: EUR 71
miljoen) waarvoor een belastinglatentie is gevormd. Realisatie van herwaardering wordt via het eigen vermogen
verwerkt.

15 Financiële vaste activa
in duizenden euro's

Niet-geconsolideerde deelnemingen
Overige langlopende vorderingen
Vordering op aandeelhouder
Totaal

2017

2016

49.543
2.573
16
52.132

42.532
2.852
7.501
52.885

2017

2016

Niet-geconsolideerde deelnemingen
in duizenden euro's

Netto vermogenswaarde per 1 januari
Aandeel in resultaat
Ontvangen dividenden
Overige mutaties
Netto vermogenswaarde 31 december

42.532
11.325
(4.322)
8
49.543

37.544
11.000
(6.011)
(1)
42.532

Voor meer details over de niet-geconsolideerde deelnemingen zie noot 47 Overzicht deelnemingen.
Overige langlopende vorderingen
in duizenden euro's

Boekwaarde 1 januari
Bijzondere waardeverminderingen
Verstrekte leningen
Vrijval voorziening
Aflossing leningen
Overboeking
Boekwaarde 31 december

2017

2016

2.852
(46)
9
112
(354)
2.573

4.117
(430)
193
73
(478)
(623)
2.852

Gerelateerd aan de verkoop van onroerend goed in Bleiswijk in 2015 is aan Houweling Klappolder B.V. voor een
deel van de koopsom uitstel van betaling verleend en omgezet in een lening van EUR 2,5 miljoen met een
rentepercentage van 3,5% en een looptijd van 10 jaar en 2,5 maanden.
In 2013 is een lening verstrekt aan minderheidsdeelneming Inova Fruit B.V. van EUR 1,0 miljoen. Gezien de
negatieve nettovermogenswaarde van Inova Fruit B.V. is er een voorziening gevormd voor mogelijke oninbaarheid
van EUR 1,0 miljoen. In 2017 heeft een aflossing op deze achtergestelde lening plaatsgevonden voor een bedrag
van EUR 112 duizend. De rente op deze lening bedraagt 2,543%.

Vordering op aandeelhouder
Voor de vordering op de aandeelhouder inzake de financiering van de inkoop van certificaten van De Coöperatie
wordt verwezen naar de toelichting onder de kortlopende vorderingen.
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16 Voorraden
in duizenden euro's

Handelsgoederen
Emballage
Totaal

2017

2016

6.849
4.395
11.244

6.887
5.553
12.440

In de post voorraden is rekening gehouden met een voorziening voor incourantheid van EUR 1,1 miljoen (2016:
1,3 miljoen). Dit betreft hoofdzakelijk incourante emballage.

17 Vorderingen
in duizenden euro's

Handelsdebiteuren
Vordering op aandeelhouder
Vennootschapsbelasting
Overige vorderingen
Overlopende activa
Totaal

2017

2016

53.859
12.768
1.568
3.450
7.392
79.037

55.533
14.499
235
3.010
11.699
84.976

Handelsdebiteuren
In de post handelsdebiteuren is rekening gehouden met een voorziening in verband met mogelijke oninbaarheid
van EUR 0,8 miljoen (2016: EUR 0,9 miljoen). De handelsdebiteuren gelden als onderpand voor de
financieringsovereenkomst.

Vordering op aandeelhouder
De Coöperatie houdt alle aandelen in de vennootschap. De Coöperatie heeft certificaten van aandelen B
uitgegeven aan haar leden waarvan inmiddels alle certificaten zijn ingekocht in 2016.
Ter financiering van de inkoop van certificaten is door Hagé International een lening verstrekt met een saldo ad
EUR 8,2 miljoen (2016: EUR 7,5 miljoen) met een winstafhankelijk rentepercentage van 8%. De lening is verstrekt
voor onbepaalde tijd vanaf 1 januari 2009. De aandeelhouder heeft de intentie uitgesproken om deze lening in
2018 af te lossen en derhalve is deze lening opgenomen onder de kortlopende vorderingen.
Het overige deel van de vordering op de aandeelhouder heeft betrekking op ontvangen EU-bijdrage ( EUR 0,5
miljoen ) en overige voorschotten.

Overige vorderingen
De overige vorderingen hebben met name betrekking op te vorderen bedragen van leveranciers, verstrekte
voorschotten en vooruitbetaalde bedragen. Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

Overlopende activa
De overlopende activa hebben met name betrekking op nog te facturen omzet, fustbonussen en statiegelden.
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18 Liquide middelen
in duizenden euro's

Banken
Kasmiddelen
Overige liquide middelen
Totaal

2017

2016

16.610
8
1.956
18.574

15.738
15
26
15.779

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. In vreemde valuta luidende liquide middelen
worden per balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers op
basis van de slotkoers als gepubliceerd door DNB. Er is in de liquide middelen rekening gehouden met liquide
middelen die niet ter vrije beschikking staan. Het betreft hier een korte termijn waarborgsom ten behoeve van
borgstelling voor huurverplichtingen, die vrijvalt in januari 2018. Deze zijn verantwoord in de overige vorderingen.
In 2017 zijn de huisbanken waarbij cashpools binnen de groep zijn ingericht gewijzigd van ABN AMRO en ING naar
Deutsche Bank en Rabobank. Met de wijziging van huisbank is de netting systematiek gewijzigd van notional
pooling naar zero balancing. Debet saldi bij de bank binnen de cashpools zijn verantwoord onder de Bank
schulden. Deze zijn gefinancierd met behulp van de Revolving Credit Facilities en Asset Based Finance Facility.
Debet saldi op de rekening courant onder het Asset Based Finance stelsel zijn geborgd door middel van
debiteurenverpanding. Het rekening courant saldo op het Asset Based Finance stelsel is per 31 december 2017
positief. Liquide middelen die per balansdatum niet op het bankafschrift van de rekening courant van het Asset
Based Finance stelsel zijn bijgeschreven, maar wel ter beschikking van The Greenery staan, zijn apart weergeven
onder ‘Overige liquide middelen’.
Er zijn geen liquide middelen in de onderneming die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter
beschikking staan, derhalve worden er geen liquide middelen gerubriceerd als financiële vaste activa.
De bankrekeningen dienen als onderpand ten behoeve van de financieringsovereenkomst.

19 Groepsvermogen
Het verloop van het groepsvermogen is als volgt:

in duizenden euro's

Aandeel van de
rechtspersoon

Boekwaarde 1 januari 2017

95.177

Resultaat boekjaar
Koersverschillen
Overige mutaties
Totaalresultaat over 2017

12.483
(1.267)
(57)
11.159

Boekwaarde 31 december 2017

106.336

Aandeel van
derden

(129)
(64)
19
(45)
(174)

Groepsvermogen

95.048
12.419
(1.267)
(38)
11.114
106.162

Het aandeel van derden betreft de geconsolideerde groepsmaatschappij Dalice Qingdao Trading Company Ltd.
waarvan 30% van de aandelen worden gehouden door een niet tot de groep behorende vennootschap.
Voor een specificatie van het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de balans in noot 38 Eigen
vermogen.
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20 Voorzieningen
De voorzieningen bestaan uit:
in duizenden euro's

Pensioenen
Latente belastingen
Overige voorzieningen
Boekwaarde 31 december

2017

2016

8.502
17.763
4.823
31.088

8.935
15.903
8.038
32.876

De verdeling van de voorzieningen in kortlopend (minder dan 1 jaar), langlopend (langer dan 1 jaar) en langer dan
5 jaar kan als volgt worden weergegeven:

in duizenden euro's

Pensioenen
Latente belasting voorzieningen
Overige voorzieningen
Totaal verplichtingen

< 1 jaar

305
2.107
966
3.378

1 jaar > < 5 jaar

960
5.620
2.153
8.733

> 5 jaar

7.237
10.036
1.704
18.977

Totaal
2017

8.502
17.763
4.823
31.088

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

in duizenden euro's

Boekwaarde 1 januari 2016
Ontrekkingen
Toevoegingen
Vrijval ten gunste van het resultaat
Overige mutaties
Boekwaarde 31 december 2016
Ontrekkingen
Toevoegingen
Vrijval ten gunste van het resultaat
Overige mutaties
Boekwaarde 31 december 2017

Pensioenen

Latente belasting
voorzieningen

Overige
voorzieningen

Totaal
2017

6.885
(19)
2.661
(504)
(88)
8.935
(19)
340
(391)
(363)
8.502

17.527
(1.981)
357
15.903
(4.343)
6.203
17.763

16.223
(5.877)
1.635
(3.235)
(708)
8.038
(2.236)
2.554
(3.051)
(482)
4.823

40.635
(7.877)
4.653
(3.739)
(796)
32.876
(6.598)
9.097
(3.442)
(845)
31.088

Pensioenvoorziening
De groep draagt bij aan een aantal toegezegde pensioenregelingen in Nederland en Engeland alsmede enkele
toegezegde bijdrageregelingen in Nederland en overige landen.
Nederlandse pensioenvoorziening
De basispensioenregeling voor Nederlandse medewerkers is ondergebracht bij de Stichting
Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel of het Pensioenfonds Vervoer. Tevens is
voor de medewerkers in Nederland een aanvullende pensioenregeling ondergebracht bij Aegon hetgeen een
toegezegde bijdrageregeling betreft. De pensioenregeling van de medewerkers welke zijn ondergebracht bij de
bedrijfstakpensioenfondsen is een toegezegd-pensioenregeling op basis van (voorwaardelijk) geïndexeerd
middelloon. Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de financiële positie waarin de pensioenfondsen
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zich bevinden. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening
verantwoord en, voor zover de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als
verplichting op de balans opgenomen. De wekgever heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende
bijdragen in het geval van een tekort bij de bedrijfstakpensioenfondsen, anders dan het voldoen van toekomstig
hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die
periode ten laste van het resultaat gebracht.
Voor oude pensioenregelingen ondergebracht bij Aegon en Centraal Beheer staat uit hoofde van de
pensioenreglementen een onvoorwaardelijke verplichting voor toeslagverlening aan de deelnemers. Voor deze
toezegging is een voorziening op de balans opgenomen ad EUR 1,6 miljoen (2016: EUR 1,3 miljoen). In
onderstaande tabel zijn de belangrijkste uitgangpunten opgenomen voor de berekening van deze voorzieningen.
2017

Inflatie
Disconteringsvoet
Sterftetabel

1,6%
2,1%
CBS2014

2016

1,5%
2,0%
CBS2014

Voor de oude pensioenregeling ondergebracht bij Aegon bestaat een verplichting tot betalen van de
garantiekosten voor het depot. De verplichting is berekend op basis van de waarde van het depot en een tarief
voor kosten vermogensbeslag. Voor deze toekomstige betaling is een voorziening op de balans opgenomen ter
hoogte van EUR 1,8 miljoen (2016: EUR 1,7 miljoen).
De voorlopige dekkingsgraden per 31 december 2017 bij de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische
en Voedselvoorzieningshandel bedraagt 97,4% en bij Pensioenfonds Vervoer 107,3%. De dekkingsgraad bij het
Aegon depot voor de oude pensioenregeling bedroeg per 31 december 2016 111,4%.
Buitenlandse pensioenvoorziening
De pensioenregeling van de medewerkers in de UK welke zijn ondergebracht in het Personal Pension Plan betreft
een toegezegde-bijdrageregeling waarvoor 7% van het basissalaris wordt overgemaakt naar een door de
werknemer aangewezen pensioenverzekeraar.
Daarnaast is er een pensioenfonds voor ex medewerkers. Dit betreft een gesloten regeling in eigen beheer waarbij
The Greenrey UK Ltd verantwoordelijk is voor eventuele tekorten.
Voor het UK pensioenfonds zijn de berekeningen gebaseerd op actuariële assumpties waarbij de
toekomstigeverplichtingen contant zijn gemaakt tegen een disconteringsvoet, rekening houdend met de inflatie.
Op basis van de contante waarde van de activa in het UK pensioenfonds versus de contante waarde van de
verplichting, bedraagt het nettotekort in het pensioenfonds EUR 5,1 miljoen (2016: EUR 5,7 miljoen), waarvoor
een voorziening is opgenomen op de balans. Deze voorziening heeft betrekking op een verplichting van Greenery
UK Ltd. Op basis van een herstelplan wordt er maandelijks een storting gedaan naar het pensioenfonds, met als
doel de positie van het fonds te versterken. Voor 2018 zijn de verwachte pensioenkosten de stortingen voor het
herstelplan en deze bedragen circa EUR 0,4 miljoen.
De belangrijkste uitgangspunten voor de berekening van de pensioenvoorziening met betrekking tot het UK
pensioenfonds zijn:
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2017

Inflatie
Disconteringsvoet
Sterftetabel

3,4%
2,5%
S2NXA
CMI2016

2016

3,5%
2,7%
S2NXA
CMI2015

Voorziening latente belastingen
De voorziening latente belastingen heeft met name betrekking op herwaardering van materiële vaste activa,
herinvesteringsreserve en een actieve latentie uit hoofde van pensioenen.
In 2017 is de latentie toegenomen als gevolg van de toegekende herinvesteringsreserve op de verkochte activa in
2015. De afname gedurende het jaar heeft met name betrekking op aanwending van de herinvesteringsreserve.

Overige voorzieningen
De overige voorzieningen bestaan uit:
in duizenden euro's

Reorganisatievoorziening
Voorziening voor juridische claims
Jubilea voorziening
Voorziening voor voorwaardelijke earn out verplichting
Overige voorzieningen
Boekwaarde 31 december

2017

2016

1.365
1.083
2.375
4.823

405
302
2.003
971
4.357
8.038

In 2012 heeft een transactie plaatsgevonden tussen NFG Holding B.V. en Goeie Peer B.V., waarbij de verkoop van
de perenrassen, inclusief merkrechten, gerelateerde contracten en activiteiten door NFG aan Goeie Peer heeft
plaatsgevonden. Gebaseerd op de verwachte opbrengsten uit fruit- en boomroyalties is een earn-out verplichting
berekend. Hiervoor is een voorziening opgenomen, welke ultimo 2017 EUR 1,1 miljoen bedraagt.
De overige voorzieningen bestaan voornamelijk uit een verlieslatend huurcontract (EUR 1,7 miljoen (2016: EUR
0,8 miljoen)) en een voorziening voor claims ten aanzien van EU-bijdragen (EUR 0,5 miljoen (2016: EUR 3,2
miljoen)). De afname van de voorziening voor claims ten aanzien van EU-bijdragen in 2017 wordt met name
veroorzaakt door ontvangen finale besluiten op lopende bezwaarprocedures. Dit heeft enerzijds geleid tot
terugbetaling van subsidie aan RVO en anderzijds tot vrijval van voorziene bedragen voor deze projecten.

21 Langlopende schulden
in duizenden euro's

Verplichte ledenleningen
Productfondsen
Financial lease
Overige leningen
Overlopende passiva
Totaal
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2017

2016

36.855
5.209
1.994
8.372
6.371
58.801

39.829
5.536
2.032
9.791
9.225
66.413

Verplichte ledenleningen
De verplichte ledenlening wordt opgebouwd op basis van de liquiditeitsheffing. Deze liquiditeitsheffing wordt
berekend naar rato van de waarde van de aanvoer. Het geheven bedrag wordt per ultimo van het jaar van heffing
omgezet in een verplichte ledenlening met een looptijd van 4 jaar (2016: 8 jaar en 1 dag), met ingangsdatum
31 december en vervaldatum 1 januari. Het kortlopende deel van de verplichte ledenleningen is opgenomen
onder de kortlopende schulden en bedraagt EUR 6,8 miljoen (2016: EUR 8,6 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
op basis van Euribor plus opslag. In 2017 varieerde dit percentage voor de verschillende leningen tussen de 2,10%
en 3,85%.
Daarnaast zijn er per 31 december 2017 vrijwillige ledenleningen van totaal EUR 8,8 miljoen (2016: EUR 7,7
miljoen) waarover een rentepercentage tussen de 2,10% en 3,50% wordt vergoed. De vrijwillige ledenleningen,
welke jaarlijks opeisbaar zijn tussen 1 januari en 31 maart, zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.
De op 1 januari 2018 vervallen verplichte ledenleningen zijn voor een bedrag van EUR 6,8 miljoen verantwoord
onder de kortlopende schulden. Over 2017 is over dit kortlopende deel van deze leningen rente vergoed met een
percentage tussen de 3,30% en 4,70%. 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 8,3 miljoen (2016: 11,9 miljoen). De gedurende het jaar opgelopen en verschuldigde
rente over zowel de verplichte als de vrijwillige ledenleningen wordt verantwoord als achtergesteld vermogen per
31 december van het boekjaar. De ledenleningen zijn achtergesteld ten opzichte van de bankleningen.

Productfondsen
in duizenden euro's

Boekwaarde 1 januari
Onttrekkingen
Toevoegingen
Rentevergoeding
Boekwaarde 31 december

2017

5.536
(1.609)
1.255
27
5.209

2016

5.797
(1.622)
1.332
29
5.536

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

Financial lease
In 2017 zijn financial lease verplichtingen aangegaan voor transportmiddelen, welke onder de materiële vaste
activa zijn verantwoord. De leasecontracten hebben een looptijd van 5 jaar, en het rentepercentage inbegrepen in
de lease varieert tussen 2,79% en 3,75%. De lease termijnen welke binnen een jaar vervallen, bedragen EUR 0,5
miljoen en zijn onder de kortlopende schulden verantwoord.

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 2017 0,00% (2016: 0,06%), afhankelijk
van ingangsdatum en looptijd. De schuld opeisbaar na 5 jaar is EUR 1,1 miljoen (2016: EUR 1,7 miljoen).
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Financiële risico's
Prijsrisico
The Greenery loopt een prijsrisico over de economische voorraad. Bovendien wordt gehandeld in bederfelijke
waar, waarvan in principe de waarde afneemt naarmate de tijd voortschrijdt. The Greenery heeft een goed
ingericht ERP-systeem, waarmee het voorraadbeheer en prijsrisico beheerst worden.
Renterisico
Het schommelen van renteniveaus heeft een invloed op het (directe) resultaat. Het rentebeleid is gericht op het
inperken van het risico en kan als volgt worden toegelicht: Periodiek wordt de effectiviteit van de hedges
beoordeeld. Ten aanzien van de indekkingen wordt ‘hedge accounting’ toegepast.
Valutarisico
Ten aanzien van haar activiteiten in het buitenland (zowel in- als verkoop) loopt The Greenery het risico van
valutaschommelingen. Periodiek wordt de nettovalutapositie welke wordt bepaald op basis van actuele
debiteuren positie, crediteurenpositie en banksaldi afgedekt.
Liquiditeitsrisico
Het liquiditeitsrisico bestaat er uit dat The Greenery niet op het gewenst moment over de juiste hoeveelheid
liquiditeiten zou kunnen beschikken. Gestreeft wordt naar beperking van het liquiditeitsrisico door adequate
beschikbaarheid te garanderen van een debiteurenfinancieringsfaciliteit ter ondersteuning van de operationele
activiteiten en het voldoen aan financiële verplichtingen. In 2017 heeft de debiteurenfinanciering volledig in de
financieringsbehoefte voorzien, mede omdat The Greenery in 2017 vastgoed objecten heeft verkocht om een
financiële buffer op te bouwen om tegenvallers te kunnen opvangen. Deze buffer kan ook worden aangewend als
door hogere marktprijzen of volume het werkkapitaal hoger wordt.
Kredietrisico
The Greenery loopt een kredietrisico wanneer een tegenpartij de verplichtingen niet nakomt die voortvloeien uit
een financieel instrument of een contract met een afnemer, waardoor financiële schade ontstaat. The Greenery
staat ook bloot aan kredietrisico in verband met haar bedrijfsactiviteiten (voornamelijk handelsvorderingen) en in
verband met haar financieringsactiviteiten, waaronder begrepen valutatransacties en overige financiële
instrumenten.
Voor zover mogelijk worden de handelsvorderingen bij een kredietverzekeraar ondergebracht. Voor niet
verzekerbare handelsvorderingen wordt met interne limieten gewerkt, die stringent worden bewaakt. Verder
worden op beperkte schaal in uitzonderlijke gevallen oogstvoorschotten verstrekt, die worden terugbetaald door
de levering van product. Het concentratierisico is beperkt omdat er met veel verschillende afnemers wordt
gewerkt. Bij de grootste afnemers wordt gewerkt met 'supply chain finance' programma’s, zodat het
concentratierisico hier niet optreedt.
Per de rapportagedatum bedraagt de maximale blootstelling aan kredietrisico de boekwaarde van de vorderingen
en liquide middelen als toegelicht in de respectievelijke noten. The Greenery is van oordeel dat het kredietrisico
gering is, omdat een belangrijk deel van de handelsvorderingen verzekerd zijn. De bij de bank aangehouden
tegoeden betreffen alle tegoeden bij gerenommeerde banken. Vorderingen als gevolg van oogstvoorschotten zijn
wel riskanter, omdat hier een afhankelijkheid van o.a. weers- en marktomstandigheden bestaat.

96

Jaarverslag 2017 The Greenery B.V.

22 Kortlopende schulden
in duizenden euro's

Kredietinstellingen
Financial lease
Handelscrediteuren
Crediteurentelers
Verplichte ledenleningen
Vrijwillige ledenleningen
Overige leningen < 1 jaar
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenpremies
Personeelsgerelateerde schulden
Omzetbonussen
Overige schulden
Overlopende passiva
Totaal

2017

2016

183
557
46.105
11.601
6.813
8.867
3.652
1.011
5.002
3.938
9.051
7.619
104.399

312
62.949
11.178
8.670
7.690
6.013
2.595
1.691
6.058
4.193
8.581
12.677
132.607

De overige schulden hebben met name betrekking op te betalen exploitatievergoedingen aan telers en overige
nog te betalen kosten.
Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar.
Te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen
in duizenden euro's

Loonheffing
Omzetbelasting
Premies sociale verzekeringen
Overige
Totaal

2017

2016

2.112
275
1.146
119
3.652

1.024
794
562
215
2.595

Zakelijke zekerheidsstellingen
In het eerste kwartaal van 2017 is het nieuwe financieringsarrangement met Deutsche Bank en Rabobank
geïmplementeerd. Dit financieringsarrangement bestaat uit een debiteurenbevoorschottingsfaciliteit van EUR 40
miljoen met een rente-opslag op EURIBOR en een beschikbaarheidsprovisie van 0,30%, een revolverende krediet
faciliteit van EUR 20 miljoen met een rente-opslag op EURIBOR en een unused line fee van 0,50%. Daarnaast is
een garantiefaciliteit ingericht van EUR 10 miljoen. De kredietovereenkomst heeft een looptijd tot 22 december
2019 met 2 keer een mogelijkheid tot 1 jaar verlenging.
Ten behoeve van de financieringsovereenkomst is vastgoed in Bleiswijk en de daaraan gerelateerde verzekeringen
begin 2017 als hypothecaire zekerheid verstrekt. Verder zijn bankrekeningen, debiteuren en
debiteurenverzekeringen in onderpand gegeven.
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23 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
in duizenden euro's

Garanties en borgstellingen
Investeringsverplichtingen
Lease- en huurverplichtingen
Overige verplichtingen
Totaal

2017

2016

3.675
4.642
71.067
5.223
84.607

4.602
716
77.641
5.302
88.261

De verdeling van de niet uit de balans blijkende verplichtingen in kortlopend (minder dan 1 jaar), langlopend
(langer dan 1 jaar) en langer dan 5 jaar kan als volgt worden weergegeven:

in duizenden euro's

Garanties en borgstelling
Investeringsverplichting
Lease- en huurverplichtingen
Overige
Totaal verplichtingen

< 1 jaar

4.642
7.799
5.223
17.664

1 jaar > < 5 jaar

18.575
18.575

> 5 jaar

3.675
44.693
48.368

Totaal
2017

3.675
4.642
71.067
5.223
84.607

De garanties en borgstellingen gesteld ten laste van de garantiefaciliteit zijn met name ten behoeve van
vastgoed, trailers en betaalgaranties. De kans dat er een garantie aangesproken wordt is afhankelijk van het
nakomen van de financiële verplichtingen door de onderneming. Gezien de solvabiliteit en de ruimte binnen het
financieringsarrangement is het niet waarschijnlijk dat er een claim door de begunstigden van de garanties zal
worden ingediend in 2018 onder de genoemde garanties.
Het in investeringsverplichtingen begrepen bedrag heeft betrekking op ICT-gerelateerde investeringen EUR 0,4
miljoen en roerende goederen EUR 1,8 miljoen.
Het bedrag aan lease- en huurverplichtingen heeft voor EUR 65,7 miljoen betrekking op huur van onroerend goed
(2016: EUR 70,4 miljoen) en voor EUR 5,3 miljoen betrekking op rollend materieel (2016: EUR 7,2 miljoen).
De leaseverplichtingen betreffen uitsluitend operationele lease verplichtingen. De kosten verantwoord in de winst
en verliesrekening over huidig boekjaar welke gerelateerd zijn aan de hier opgenomen huur- en
leaseverplichtingen bedraagt EUR 5,7 miljoen.
Het bedrag aan overige verplichtingen heeft vooral betrekking op ICT-gerelateerde contractuele verplichtingen.

24 Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de onderneming en een
natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de onderneming. Dit betreffen onder meer de relaties tussen
de onderneming en haar deelnemingen, de aandeelhouders, de bestuurders en de functionarissen op
sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen,
ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht.
In 2017 hebben transacties plaatsgevonden met de niet-geconsolideerde deelnemingen Europool System B.V. en
Inova Fruit B.V. Deze transacties hebben plaatsgevonden tegen marktconforme condities.
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In 2013 is aan niet-geconsolideerde deelneming Inova Fruit B.V. een achtergestelde financiering verstrekt, welke
een marktconform rentepercentage kent. In 2017 is een bedrag van EUR 112 duizend afgelost.
De leden van de Raad van Commissarissen van de onderneming worden conform RJ 330 gezien als verbonden
partijen. Voor informatie over de bezoldiging van deze bestuurders wordt verwezen naar toelichting 45 van de
enkelvoudige jaarrekening.
Gedurende het boekjaar hebben transacties plaatsgevonden met bedrijven waarin leden van de Raad van
Commissarissen bestuurder en/of aandeelhouder zijn. De condities waartegen deze transacties hebben
plaatsgevonden zijn niet afwijkend ten opzichte van vergelijkbare transacties met andere bedrijven. Gedurende
het boekjaar is aan een bedrijf waarin een lid van de Raad van Commissarissen bestuurder en/of aandeelhouder is
een teeltvoorschot in de vorm van een kortlopende lening van EUR 0,5 miljoen verstrekt en deze is opgenomen
onder de kortlopende vorderingen. De rente op deze lening bedraagt 3,5%.
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Toelichting op de geconsolideerde
winst- en verliesrekening
25 Netto-omzet
Geografische spreiding
in duizenden euro's

Geografische spreiding
Nederland
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
Overig Europa
Rest van de wereld
Totaal

2017

2016

648.679
130.641
41.514
165.017
17.301
1.003.152

654.206
140.648
49.498
154.246
26.297
1.024.895

2017

2016

927.916
70.450
4.786
1.003.152

950.236
69.817
4.842
1.024.895

Segmentatie naar categorieën
in duizenden euro's

Segmentatie naar categorieën
AGF Handel
Dienstverlening
Exploitatie en ontwikkeling
Totaal

Dienstverlening en Exploitatie & ontwikkeling
Hieronder zijn onder meer opgenomen de opbrengsten uit hoofde van logistieke dienstverlening, transport,
huuropbrengsten, alsmede overige bedrijfsopbrengsten waaronder een bedrag van EUR 4,8 miljoen (2016: EUR
3,1 miljoen) uit hoofde van EU-bijdragen en een resultaat uit de verkoop van vastgoed van EUR 1,8 miljoen
negatief.

26 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
in duizenden euro's

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal

2017

(4.192)
(11.374)
(15.566)

2016

(3.798)
(10.321)
(14.119)

27 Bijzondere waardeverminderingen vaste activa
In 2017 hebben zich geen bijzondere waardeverminderingen voorgedaan.
In 2016 heeft zich een bijzondere waardevermindering voorgedaan, welke in 2017 gedeeltelijk is teruggenomen.
Voor meer informatie zie toelichting onder noot 13 Immateriële vaste activa.
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28 Overige bedrijfskosten
Honoraria voor werkzaamheden van de externe accountant
Voor de ten laste van het resultaat van het boekjaar gebrachte honoraria voor werkzaamheden van de externe
accountant wordt verwezen naar de jaarrekening van Coöperatie Coforta U.A..

29 Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen hoofdzakelijk rentebaten en -lasten. Het saldo van betaalde rente aan en
ontvangen rente van verbonden partijen is EUR 23 duizend. (2016: EUR 25 duizend).

30 Belastingen
De vennootschap en het merendeel van haar Nederlandse 100%-dochters vormen een fiscale eenheid. De
vennootschapsbelasting is in elk van de vennootschappen opgenomen voor dat deel dat de desbetreffende
vennootschap als zelfstandig belastingplichtige verschuldigd zou zijn, rekening houdend met voor de
vennootschap geldende fiscale faciliteiten.
Het gewogen gemiddelde toepasselijke belastingtarief bedraagt 25% waarbij het gewogen gemiddelde tarief is
berekend op basis van de resultaten vóór belastingen in de verschillende belastingjurisdicties. De belastingbate in
de winst-en-verliesrekening over 2017 bedraagt EUR 3,7 miljoen ofwel 142,6% van het resultaat vóór
belastingen. De belastingbate in 2017 wordt met name veroorzaakt door de fiscaal onbelaste bate met
betrekking tot het staken van de activiteiten van de Noord Amerikaanse groepsmaatschappij.
Het saldo van niet-geactiveerde verliezen waarvoor geen belastinglatentie is gevormd, bedraagt per balans
datum EUR 3,1 miljoen (2016: EUR 3,3 miljoen).
De volgende cijfermatige aansluiting tussen het toepasselijke en het effectieve tarief kan worden gegeven:
Vennootschapsbelasting
in duizenden euro's

2017
Resultaat voor belastingen
Permanente verschillen

Brutoresultaat

in €

(2.569)
1.124
(1.445)

642
(281)
361
6
2.422
608
266
3.663

25,0%
-10,9%
14,1%
0,2%
94,3%
23,7%
10,4%
142,6%

(1.439)
1.248
(191)

359
(312)
47
(570)
(19)
(8)
(550)

25,0%
-21,7%
3,3%
-39,6%
-1,3%
-0,6%
-38,2%

Niet geactiveerde verliezen buitenlandse groepsmaatschappijen
Fiscaal onbelaste baten
Correcties op aangiftes voorgaande jaren
Diversen
Belastingen volgens de winst- en verliesrekening 2017
2016
Resultaat voor belastingen
Permanente verschillen
Niet geactiveerde verliezen buitenlandse groepsmaatschappijen
Correcties op aangiftes voorgaande jaren
Diversen
Belastingen volgens de winst- en verliesrekening 2016

in %

De permanente verschillen betreffen met name niet aftrekbare afschrijvingen op goodwill.
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31 Personeelsgegevens
aantal FTE in dienst, ultimo jaar

Directie/MT/kantoor
Logistieke diensten
Transport en overige
Totaal

2017

2016

317
588
157
1.062

322
644
146
1.113

Het gemiddeld aantal werknemers (FTE) in vaste dienst gedurende 2017 was 1.085 (2016: 1.165).
Het gemiddeld aantal ingehuurde uitzendkrachten (FTE) was 649 (2016: 623).
Het aantal medewerkers in Nederland is 978 (2016: 955) en in het buitenland 84 (2016: 158) op basis van fte
ultimo jaar exclusief stagairs, oproepkrachten en interim medewerkers.
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Enkelvoudige jaarrekening
ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(vóór resultaatbestemming)
in duizenden euro's

Toelichting

2017

2016

33
34
35

6.996
22.230
161.278
190.504

8.321
22.575
161.103
191.999

36
37

10.341
82.564
8.144
101.049

11.050
110.131
8.035
129.216

291.553

321.215

Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa1
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa1
Liquide middelen

Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal
Agioreserve
Herwaarderingsreserve
Overige wettelijke reserves
Algemene reserve
Resultaat boekjaar
Voorzieningen en verplichtingen
Voorzieningen1
Langlopende schulden1
Kortlopende schulden en overlopende passiva1

38
61.262
834
44.478
46.461
(59.182)
12.483
106.336
39
40
41

Totaal passiva

61.262
834
54.752
39.241
(69.908)
8.996
95.177

32.297
55.706
97.214
185.217

39.696
63.798
122.544
226.038

291.553

321.215

1 De vergelijkende cijfers zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden en zijn toegelicht onder noot 5
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ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING
OVER 2017
in duizenden euro's

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen, na
belastingen
Overige baten en lasten, na belastingen
Nettoresultaat
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2017

28.044
(15.561)
12.483

2016

24.169
(15.173)
8.996

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening
32 Algemeen
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de statutaire jaarrekening 2017 van de onderneming. De
financiële gegevens van de onderneming zijn in de geconsolideerde jaarrekening van de onderneming verwerkt.
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor de jaarrekening zijn dezelfde als voor de
geconsolideerde jaarrekening. Voor een uiteenzetting van deze grondslagen wordt verwezen naar de toelichting
behorende bij de geconsolideerde jaarrekening met uitzondering van de hierna genoemde grondslagen.
In de enkelvoudige jaarrekening worden financiële instrumenten gepresenteerd op basis van hun juridische vorm.
Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze
nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van de vennootschap. Zie de grondslag voor
financiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening voor meer informatie.
Het resultaat deelneming komt overeen met het aandeel in het resultaat over het boekjaar van de desbetreffende
vennootschap vanaf het moment van opnemen in de groep.

33 Immateriële vaste activa
in duizenden euro's

2017

2016

2.753
4.243
6.996

3.180
5.141
8.321

2017

2016

Boekwaarde 1 januari
Aanpassing geactiveerde goodwill
Afschrijvingen en overige waardeverminderingen
Boekwaarde 31 december

3.180
16
(443)
2.753

3.557
66
(443)
3.180

Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen
Boekwaarde 31 december

8.200
(5.447)
2.753

8.200
(5.020)
3.180

Goodwill
Overige immateriële vaste activa
Boekwaarde 31 december

Goodwill
in duizenden euro's
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Overige immateriële vaste activa
in duizenden euro's

2017

2016

Boekwaarde 1 januari
Investering
Afschrijvingen
Overige mutatie
Boekwaarde 31 december

5.141
1.051
(2.363)
414
4.243

5.643
730
(1.734)
502
5.141

Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen
Boekwaarde 31 december

12.817
(8.574)
4.243

10.813
(5.672)
5.141

De overige immateriële vaste activa hebben betrekking op de externe kosten voor aanschaf, ontwikkeling en
implementatie van software.

34 Materiële vaste activa
De aanschafwaarden, cumulatieve afschrijvingen en de boekwaarde per 31 december 2017 kunnen als volgt
worden weergegeven:

in duizenden euro's

Gebouwen en
Terreinen

Machines en
Installaties

Overige bedrijfsmiddelen

Materiële vaste activa
in bewerking

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde 31 december
2016

(7.101)
17.433

17.048
(8.633)

11.260
(10.116)

2.684
-

23.891
(1.316)

10.332

8.415

1.144

2.684

22.575

Mutaties boekjaar
Investeringen
Desinvesteringen
Overboekingen
Afschrijvingen
Overige mutaties
Mutaties boekjaar

196
(202)
(6.477)
(710)
441
(6.752)

501
(255)
8.836
(3.592)
1.407
6.897

601
(35)
234
(571)
(111)
118

(12.788)
16.368

26.138
(10.826)

3.580

15.312

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde 31 december
2017

2.067
(2.593)
(82)
(608)

3.365
(492)
(4.873)
1.655
(345)

12.585
(11.323)

2.076
-

28.011
(5.781)

1.262

2.076

22.230

Onder de gebouwen en terreinen zijn ontvangen EU bijdragen verantwoord waarvoor de corresponderende
investeringen zijn verantwoord in andere groepsmaatschappijen.
De investeringen hebben met name betrekking op de nieuwbouw van het Retail DC en zijn verantwoord onder de
materiële vaste activa in bewerking.
De overige mutaties hebben betrekking op een overboeking naar immateriële vaste activa en een vrijval van de
ontvangen EU-bijdragen.

106

Totaal

Jaarverslag 2017 The Greenery B.V.

35 Financiële vaste activa

in duizenden euro's

Deelneming in
groepsmaatschappijen

Vorderingen op
groepsmaatschappijen

Nietgeconsolideerde
deelnemingen

Overige
vorderingen

Totaal

73.858
16.710
(2.890)
(5.337)
(2.692)
79.649

44.564
16
(12.674)
31.906

42.623
112
(24)
11.334
(4.322)
49.723

58
(58)
-

161.103
128
(12.756)
28.044
(7.212)
(5.337)
(2.692)
161.278

Boekwaarde 1 januari 2017
Nieuwe leningen
Aflossing
Resultaat deelnemingen
Dividenden
Voorziening
Overige mutaties
Boekwaarde 31 december 2017

Voor meer details over de niet-geconsolideerde deelnemingen zie noot 47 Overzicht deelnemingen.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Het onder overige mutaties vermelde bedrag betreft hoofdzakelijk de reserve omrekeningsverschillen
deelnemingen inzake PTLA.

Vorderingen op groepsmaatschappijen
Het onder aflossing verantwoorde bedrag heeft hoofdzakelijk betrekking op de verkoop van onroerend goed door
Greenery Vastgoed B.V.. De rentevergoeding op deze vordering bedraagt 0%.

Niet-geconsolideerde deelnemingen
Gedurende 2017 is EUR 4,3 miljoen dividend ontvangen van EPS via de Houdstermaatschappij
Verpakkingsbedrijven B.V.

36 Voorraden
in duizenden euro's

Handelsgoederen
Emballage
Totaal

2017

2016

6.186
4.155
10.341

5.743
5.307
11.050

In de post voorraden is rekening gehouden met een voorziening voor incourantheid van EUR 1,1 miljoen (2016:
1,3 miljoen). Dit betreft hoofdzakelijk incourante emballage.

37 Vorderingen
in duizenden euro's

Handelsdebiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vordering op aandeelhouder
Vennootschapsbelasting
Overige vorderingen en overlopende activa
Totaal

2017

2016

38.536
31.559
4.595
3.946
3.928
82.564

42.610
40.780
14.499
6.063
6.179
110.131

Jaarverslag 2017 The Greenery B.V.

107

In de post handelsdebiteuren is rekening gehouden met een voorziening in verband met mogelijke oninbaarheid
van EUR 0,3 miljoen (2016: EUR 0,2 miljoen).
De rentevergoeding op vorderingen op groepsmaatschappijen is gebaseerd op het éénmaands EURIBOR-tarief
met een opslag. De rentevergoeding op vorderingen op de aandeelhouder bedraagt 0%.
Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

38 Eigen vermogen

in duizenden euro's

Boekwaarde 1 januari 2017
Resultaatbestemming vorig
boekjaar
Gerealiseerde herwaardering i.v.m.
desinvesteringen en afschrijvingen
Mutatie wettelijke reserve
deelnemingen
Dotatie algemene reserve
Resultaat boekjaar
Overige mutaties
Koersverschillen
Boekwaarde 31 december 2017

Aandelenka Agioreser
pitaal
ve

Herwaarderingsreserve

Overige
wettelijke
reserves

Algemene
reserve

Resultaat

(69.908)

8.996
(8.996)

61.262

834

54.752

39.241

-

-

-

-

8.996

-

-

-

10.274

61.262

834

(10.274)
44.478

(4.322)
11.334
1.475
(1.267)
46.461

4.322
(11.334)
(1.532)
(59.182)

12.483
12.483

Gestort en opgevraagd kapitaal
Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt EUR 90.760.000 en bestaat uit 400.000 aandelen A en 400.000
aandelen B, beide met een nominale waarde van EUR 113,45.
Het gestort en opgevraagd aandelenkapitaal bestaat uit 281.000 aandelen A en 259.000 cumulatief preferente
aandelen B, beide met een nominale waarde van EUR 113,45.

Agio
De door de aandelhouders ingebrachte bedragen boven het nominaal aandelenkapitaal worden verantwoord als
agio. De agioreserve is een 1996 ontstaan bij de inbreng in natura tegen uitgifte van aandelen A.

Herwaarderingsreserve
De herwaarderingsreserve houdt verband met waardewijzigingen van de materiële vaste activa van Greenery
Vastgoed B.V., welke voorheen gewaardeerd werden tegen actuele waarde. Realisatie van herwaarderingsreserve
wordt via het eigen vermogen verwerkt.

Overige wettelijke reserves
In de wettelijke reserve is een reserve voor deelnemingen opgenomen welke gerelateerd is aan de netto
vermogenswaarde van de niet geconsolideerde deelnemingen. Verder worden in de wettelijke reserve
omrekeningverschillen verantwoord die het gevolg zijn van de omrekening van de functionele valuta van
bedrijfsuitoefeningen in het buitenland naar de presentatievaluta van de moedermaatschappij. Bij verkoop van
een deelneming worden de op deze deelneming betrekking hebbende cumulatieve omrekeningverschillen
overgeboekt naar de algemene reserve en verantwoord onder de overige mutaties.
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Totaal

95.177
12.483
(57)
(1.267)
106.336

Het verloop van deze reserves is als volgt:

in duizenden euro's

Reserve
deelnemingen

Reserve
koersverschillen

Overige wettelijke
reserves

42.528
(4.322)
11.334
49.540

(3.287)
1.475
(1.267)
(3.079)

39.241
(4.322)
11.334
1.475
(1.267)
46.461

Boekwaarde 1 januari 2017
Mutatie wettelijke reserve deelnemingen
Dotatie reserve deelnemingen
Overige mutatie
Koersverschillen
Boekwaarde 31 december 2017

Voorstel resultaatbestemming
Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld de winst over 2017 ad EUR 12.483.000 ten gunste te brengen
van het eigen vermogen. Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt.

39 Voorzieningen
De voorzieningen bestaan uit:
in duizenden euro's

Pensioenen
Latente belastingen
Voorziening deelnemingen
Overige voorzieningen
Boekwaarde 31 december

2017

2016

3.372
18.768
8.251
1.906
32.297

3.051
17.047
13.588
6.010
39.696

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

in duizenden euro's

Boekwaarde 1 januari 2016
Onttrekkingen
Toevoegingen
Vrijval ten gunste van het resultaat
Overige mutaties
Boekwaarde 31 december 2016
Onttrekkingen
Toevoegingen
Vrijval ten gunste van het resultaat
Overige mutaties
Boekwaarde 31 december 2017

Pensioenen

2.976
(19)
557
(464)
1
3.051
(19)
340
3.372

Latente
belasting
voorzieningen

18.279
(1.589)
357
17.047
(4.343)
6.064
18.768

Voorziening
deelnemingen

Overige
voorzieningen

Totaal

10.359
3.229
13.588
(5.337)
8.251

13.197
(4.170)
467
(2.860)
(624)
6.010
(1.279)
685
(2.866)
(644)
1.906

44.811
(5.778)
4.610
(3.324)
(623)
39.696
(10.978)
7.089
(2.866)
(644)
32.297

De voorziening deelnemingen heeft betrekking op de deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde.
Van de overige voorzieningen heeft EUR 1,4 miljoen betrekking op de jubilea voorziening.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
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40 Langlopende schulden
De langlopende schulden bestaan uit verplichte leden leningen EUR 36,9 miljoen (2016: EUR 39,8 miljoen), telers
leningen EUR 7,3 miljoen (2016 EUR 9,2 miljoen), overlopende passiva welke betrekking hebben op
exploitatiebegroting telers EUR 6,4 miljoen (2016: EUR 9,3 miljoen) en de productfondsen voor EUR 5,2 miljoen
(2016: EUR 5,5 miljoen). Voor nadere informatie wordt verwezen naar noot 21 van de toelichting op de
geconsolideerde balans.

Informatie over financiële instrumenten
Voor een nadere toelichting van de financiële instrumenten wordt verwezen naar de toelichting op de
geconsolideerde balans.

41 Kortlopende schulden
in duizenden euro's

Kortlopende schuld aan groepsmaatschappij
Handelscrediteuren
Crediteurentelers
Groepsmaatschappijen
Verplichte ledenleningen
Vrijwillige ledenleningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenpremies
Personeelsgerelateerde schulden
Omzetbonussen
Overige schulden
Overlopende passiva
Totaal

2017

2016

34.928
11.601
13.392
6.813
8.867
3.664
951
3.765
3.315
6.580
3.338
97.214

6.750
50.913
11.178
14.644
8.670
7.690
1.586
1.629
4.579
3.485
7.305
4.115
122.544

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar.
De overige schulden hebben met name betrekking op te betalen exploitatievergoedingen aan telers en overige
nog te betalen kosten.

42 Niet uit balans blijkende verplichtingen
Ten behoeve van het merendeel van de in de consolidatie betrokken Nederlandse groepsmaatschappijen zijn door
de rechtspersoon aansprakelijkheidsstellingen afgegeven zoals bedoeld in artikel 2:403 BW. Uit dien hoofde is de
rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de rechtshandelingen van die groepsmaatschappijen
voortvloeiende schulden ten bedrage van EUR 4,5 miljoen per balansdatum.
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The Greenery B.V. heeft voor onderstaande deelnemingen een 403-verklaring afgegeven.
Deelnemingen

Disselkoen Airfreight B.V.
E. van den Berg & Zonen B.V.
Greenery Holding B.V.
Greenery OG Barendrecht I B.V.
Greenery Produce B.V.
Greenery Specials Groep B.V.
Greenery Vastgoed B.V.
Hagé International B.V.
Hollander Barendrecht B.V.
Hoogsteder Groenten en Fruit B.V.
Internationaal Transportbedrijf Dijco B.V.
J.H. Wagenaar B.V.
Jover Beheer B.V.

43 Fiscale eenheid
De rechtspersoon vormt een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting met het
overgrote deel van de Nederlandse dochters en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld
van de fiscale eenheid als geheel. Aan de andere vennootschappen die deel uitmaken van de fiscale eenheid
wordt vennootschapsbelasting doorberekend als waren zij zelfstandig belastingplichtig.
De vennootschapsbelasting wordt op jaarbasis onderling doorbelast of toegerekend binnen de fiscale eenheid.

44 Personeelsgegevens
De personeelskosten kunnen als volgt gespecificeerd worden:
in duizenden euro's

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Totaal

2017

2016

31.644
4.990
4.688
1.796
43.118

32.713
4.886
4.647
2.466
44.712

Het gemiddeld aantal werknemers (FTE) in vaste dienst gedurende 2017 was 633 (2016: 646). Het aantal
ingehuurde uitzendkrachten (FTE) ultimo 2017 was 380 (2016: 348).

45 Transacties met verbonden partijen
Zie noot 24 Transacties met verbonden partijen in de geconsolideerde jaarrekening voor toelichting.

46 Beloningen bestuurders
De totale last voor de vennootschap samenhangend met de bezoldiging, inclusief pensioenen, van de (ex-)
bestuurders bedroeg over 2017: EUR 0,8 miljoen (2016: EUR 0,8 miljoen) en van de Raad van Commissarissen over
2017: EUR 0,2 miljoen (2016: EUR 0,2 miljoen).
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47 Overzicht deelnemingen
Op 31 december 2017 behoorden onderstaande, meest significante ondernemingen tot de deelnemingen. Een
volledige lijst van deelnemingen is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
Geconsolideerde Deelnemingen

Statutaire Zetel

Aandeel in kapitaal (%)

Hollander Barendrecht B.V.1
Disselkoen Airfreight B.V.1
Greenery Produce B.V.1
E. van den Berg&Zonen B.V.1
Hagé International B.V.1
Dalice Qingdao Trading Company Ltd.
Hoogsteder Groenten en Fruit B.V.1
Greenery UK Ltd.
Greenery España S.A.
Internationaal Transportbedrijf Dijco B.V.1
J.H. Wagenaar B.V.1
Greenery Italia Srl.
Greenery Vastgoed B.V.1
Greenery Produce Holding B.V.1
PTLA Holding Participacões LTDA

Barendrecht
De Lier
Barendrecht
Barendrecht
Barendrecht
Hong Kong
Utrecht
Huntingdon (GBR)
Carlet Valencia (ESP)
Delft
Zwaagdijk
Verona (ITA)
Den Haag
Barendrecht
Beberibe (BRA)

100
100
100
100
100
70
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Niet geconsolideerde deelnemingen
Houdstermaatschappij Verpakkingen B.V.
Inova Fruit B.V.

Zoetermeer
Geldermalsen

Nevenvestigingen
The Greenery B.V.

Locatie
Breda
Bleiswijk

1 Onderdeel van de fiscale eenheid van The Greenery B.V.
2 Op grond van statutaire bepalingen bestaat geen overheersende zeggenschap.

Barendrecht, 5 april 2018
Hoofddirectie
S.A. Martina (CEO)
P.R. Limvers (CFO)
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Raad van Commissarissen
B.J. Feijtel (voorzitter)
G.W. Pronk (vice-voorzitter)
E.D. Drok
T.W. van Noord
A.E. Ter Laak
N. Peeters

78,572
49,50
Land
Nederland
Nederland

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

Artikel 38 Winst
1.

Voor elk van de soorten Aandelen wordt ten behoeve van de houders van die Aandelen een dividendreserve
aangehouden, welke dezelfde letter draagt als de betrokken Aandelen.
2. Uit de winst die in het laatst verstreken boekjaar is behaald, wordt allereerst, zo mogelijk, aan de
dividendreserve, aangehouden ten behoeve van de houders van de cumulatief preferente Aandelen B,
toegevoegd na te noemen percentage over het nominaal op de cumulatief preferente Aandelen B gestorte
bedrag. Indien de winst in enig jaar de in de vorige zin bedoelde toevoeging niet (volledig) toelaat, wordt aan
de dividendreserve, aangehouden ten behoeve van de houders van de cumulatief preferente Aandelen B, het
tekort ten laste van de winst van de volgende jaren toegevoegd.
3. Uit de na toepassing van artikel 38.2 overblijvende winst wordt - indien en voor zover deze overblijvende
winst zulks toelaat - aan elk van de dividendreserves toegevoegd een bedrag gelijk aan na te melden
percentage van de betrokken dividendreserve per het einde van het boekjaar. Indien een dividendreserve niet
het gehele boekjaar hetzelfde bedrag heeft aangewezen, zal de winsttoevoeging worden berekend over het
jaargemiddelde van die reserve. Ter bepaling van het bedrag van de winsttoevoeging wordt aan de
dividendreserve toegevoegd het bedrag waarmede ingevolge het artikel 38.8, tweede zin, de dividendreserve
moet worden aangevuld. Het hiervoor in artikel 38.2 en dit lid bedoelde percentage is gelijk aan het
rentepercentage van een staatslening met een door de Algemene Vergadering te bepalen looptijd zoals dat
per het einde van het desbetreffende boekjaar gold, verhoogd met één.
4. De na de winsttoevoeging ingevolge artikel 38.3 overgebleven winst staat ter beschikking van de vergadering
van houders van gewone Aandelen A. De vergadering van houders van gewone Aandelen A kan de
overblijvende winst geheel of gedeeltelijk toevoegen aan de Uitkeerbare Reserves.
5. De winst die niet overeenkomstig artikel 38.4 door de vergadering van houders van gewone Aandelen A
wordt gereserveerd, wordt toegevoegd aan de dividendreserve, aangehouden ten behoeve van de houders
van de gewone Aandelen A.
6. De Algemene Vergadering kan slechts op voorstel van de vergadering van houders van Aandelen van een
bepaalde soort besluiten een dividendreserve ten behoeve van de Aandeelhouders van de betrokken soort
geheel of gedeeltelijk op te heffen, behoudens het bepaalde in artikel 38.9. In dit geval wordt het bedrag
waarop de opheffing betrekking heeft, uitgekeerd aan de houders van de Aandelen van de betreffende soort
in verhouding tot het gestorte nominale bedrag van hun Aandelen van die soort.
7. De Algemene Vergadering kan te allen tijde toevoegingen doen aan de dividendreserves van een bepaalde
soort ten laste van de Uitkeerbare Reserves. De toevoeging geschiedt in dier voege dat elk van de
dividendreserves daarvan geniet naar evenredigheid van de gestorte nominale bedragen op de Aandelen van
die soort, onverminderd het bepaalde in artikel 38.8, tweede zin.
8. De Algemene Vergadering zal een dividendreserve geheel of gedeeltelijk opheffen ter delging van geleden
verlies. Indien uit een dividendreserve is geput ter delging van verlies, zal geen uitkering van dividend, anders
dan door opheffing van een dividendreserve op de wijze als bedoeld in artikel 38.6, noch reservering of
toevoeging aan een andere dividendreserve geschieden zolang het ter delging van verlies onttrokken bedrag
niet aan die dividendreserve is toegevoegd. Hiervan kan worden afgeweken indien de Algemene Vergadering
daartoe met algemene stemmen besluit. Heeft onttrekking aan een dividendreserve ter delging van verlies
plaatsgehad uit meerdere dividendreserves, dan geschiedt een toevoeging als bedoeld in de tweede zin van
artikel 38.7, aan de desbetreffende reserves in evenredigheid van de onttrekkingen.
9. Winsttoevoegingen of -uitkeringen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het bedrag van de
Uitkeerbare Reserves. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de Directie geen
goedkeuring heeft verleend. De Directie weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs
behoort te voorzien dat de Vernnootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen
van haar opeisbare schulden. Het bepaalde in artikel 2:216 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek is van toepassing
als de Vennootschap na de uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
10. Winsttoevoeging of -uitkering geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij
geoorloofd is.
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11. De Algemene Vergadering kan besluiten tot ter beschikking stellen van een tussentijdse winsttoevoeging of uitkering mits met inachtneming van artikel 38.9.
12. De Algemene Vergadering kan, met overeenkomstige toepassing van het in artikel 38.9 bepaalde, besluiten
tot uitkeringen ten laste van een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden.
13. De vordering van de Aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de Algemene Vergadering en Raad van Commissarissen van The Greenery B.V.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van The Greenery B.V. (hierna ‘de vennootschap’) te Barendrecht (hierna ‘de
jaarrekening') gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van The Greenery B.V. per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017, in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2017;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van The Greenery B.V. zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat
uit:
• kernpunten 2017, kerncijfers, highlights 2017 en het voorwoord;
• het bestuursverslag;
• governance waaronder het verslag van de Raad van Commissarissen; en
• de overige gegevens op grond van Titel 9 Boek 2 BW.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de
overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
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BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING
Verantwoordelijkheid van de directie en de Raad van Commissarissen voor de jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directie de
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om
de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is
dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van de jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is
het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
vennootschap;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het
op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in
onze controleverklaring de aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de vennootschap haar continuïteit niet
langer kan handhaven;
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• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het
toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit
te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van
de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij
een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.
Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Eindhoven, 5 april 2018
KPMG Accountants N.V.
M.H.C.J. Regouw RA
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Begrippen en afkortingen
AGF

Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's)

Aardappelen, Groente, Fruit

De Sustainable Development Goals zijn 17
werelddoelen voor duurzame ontwikkeling, voor de
periode 2015 - 2030 vastgesteld door de 193 lidstaten
van de Verenigde Naties. De duurzame
ontwikkelingsdoelen moeten een einde maken aan
extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en
klimaatverandering. Ze gelden in alle landen en voor
alle mensen.

Bee Deals
Onder de naam Bee Deals nemen telers van The
Greenery diverse maatregelen in hun boomgaarden
om voor bijen een optimale leefomgeving te creëren.

Biodiversiteit
Biodiversiteit is de balans in de verscheidenheid van
planten- en dierenleven. Door biologisch te telen en
een grote verscheidenheid van groente en fruit krijgen
insecten (waaronder bijen) een gevarieerd aanbod.

Een gezonde teelt is een duurzame teelt. Wat goed is
voor de natuur, is goed voor de mens.

Biologisch

EBITDA

Teelt waarbij alleen natuurlijke grond- en hulpstoffen
worden gebruikt, in de grond wordt geteeld en
uitsluitend biologische gewasbescherming wordt
gebruikt. De productspecialisten van Naturelle zorgen
voor biologische groente, fruit en paddenstoelen uit
binnen- en buitenland. De hoofdproducten binnen
deze productunit zijn tomaat, komkommer, paprika,
aubergine, bloemkool, broccoli en champignons, maar
ons gehele assortiment is als biologisch geteeld(e)
groente en fruit verkrijgbaar.

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization.

FTE
Fulltime equivalent; een FTE is een volledige
arbeidsplaats binnen een organisatie.

Fruitroyalty

Brutobijdrage

Een bij clubrassen betaalde vergoeding voor het
gebruik van het intellectueel eigendom van de
fruitbomen en de producten daarvan, waarop een
kwekers- en/of merkrecht rust.

Netto-omzet minus inkoop handelsproducten en
uitbesteed werk.

Fustloods

Category management
Het strategisch beheer van productgroepen via
samenwerking met als doel de optimale samenstelling
van de categorie te bepalen om zo te voldoen die
maximale waarde heeft voor de consument.

Een loods waarin alle verpakkingen en kratten waarin
groente en fruit wordt verpakt en vervoerd, worden
opgeslagen en - waar relevant - worden gewassen
(fustwasserij).

Glasgroente

De chemische formule van koolstofdioxide. CO2uitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt door de
verbranding van fossiele brandstoffen. Hierbij valt te
denken aan warmte, gas en elektriciteit.

Onder Glasgroente vallen alle in de kas geteelde
groenten, van volumeproducten tot exclusieve
specialiteiten, zoals tomaten, komkommers, paprika’s,
courgettes, aubergines en pepers. Samen met onze
telers produceren wij daarnaast speciale rassen vanuit
de wensen van de consument: snackgroente zoals
kleine tomaatjes, komkommertjes en paprikaatjes in
handige meeneemverpakking zijn daarvan een goed
voorbeeld.

DC

GlobalGAP

Distributiecentrum

Global Good Agricultural Practice, een internationaal
schema met richtlijnen op het gebied van
voedselveiligheid, hygiëne, arbeidsomstandigheden,
tracking & tracing en duurzaamheid voor
productiebedrijven van groente en fruit.

Colli
De individuele verpakkingseenheden.

CO2
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GMO (Gemeenschappelijke Markt Ordening)

LEAN

De lidstaten van de Europese Unie stimuleren de
ontwikkeling van de land- en tuinbouw door
gezamenlijk EU-beleid. Voor de groente- en fruitsector
is er de gemeenschappelijke marktordening Groente
en Fruit (GMO Groente en fruit). Erkende
producentenorganisaties in de groente- en fruitsector
komen in aanmerking voor de GMO-subsidies.

Een bedrijfskundige methodiek die gericht is op
efficiënter werken. Met de toepassing van de LEANmethode wordt vooral een flexibele werkwijze
ontwikkeld waarbij de klantvraag centraal staat en
verspilling zoveel mogelijk geëlimineerd wordt.

GRASP (GlobalGAP Risk Assessment on Social
Practice)

Ondernemen gericht op economische prestaties
(profit), met respect voor de sociale kant (people),
binnen de ecologische randvoorwaarden (planet).

Een aanvulling op GlobalGAP betreffende sociale en
ethische omstandigheden op het GlobalGAP
gecertificeerde bedrijf.

GRI
Global Reporting Initiative is de internationale richtlijn
voor het rapporteren over duurzaamheid.

Growing Together
Nieuwe strategie 2017 – 2020 van The Greenery. The
Greenery wil samen met haar klanten en telers
groeien. Dit is mogelijk door de klant nog centraler te
stellen en de nadruk te leggen op integrale
ketenbenadering, met optimale verwaarding van
product en dienst; Growing Together. De strategie is
gebaseerd op vier pijlers: samenwerken, kwaliteit,
innovatie en duurzaamheid.

MVO (Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen)

Participatiewet
De Participatiewet is er om zoveel mogelijk mensen
met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.
De wet is in de plaats gekomen voor de Wet werk en
bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW)
en een groot deel van de Wet werk en
arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

PlanetProof (voorheen Milieukeur)
PlanetProof is een keurmerk voor duurzamer geteelde
groenten, fruit, bloemen, planten, bomen en
bloembollen. Met de teelt volgens de eisen van
PlanetProof spannen boeren en tuinders zich extra in
voor een schonere lucht, vruchtbare bodem, goede
waterkwaliteit en meer natuur op het landbouwbedrijf.

Hardfruit

Re-export

Onder Hardfruit vallen alle appels en peren. Bij de
appels investeert The Greenery in het clubras Junami
en bij de peren in Sweet Sensation.

Producten die worden geïmporteerd vanuit een
overzees gebied om vervolgens weer te worden
geëxporteerd.

IDH

RJ

Initiatief Duurzame Handel van Nederlandse
supermarkten en handelsbedrijven.

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

SAP
Import
The Greenery importeert jaarrond exotische vruchten,
citrusvruchten en zuidvruchten. Net als alle overige
producten die in bepaalde periodes niet in Nederland
groeien. Onder de naam Hagé International sourcen
we wereldwijd direct bij telers en
producentenorganisaties.

Systeme, Anwendungen und Produkte in der
Datenverarbeitung. Een geïntegreerd informatie- en
besturingssysteem waarin bedrijfsmatige processen
kunnen worden vastgelegd en beheerd.

Solvabiliteit
Eigen vermogen als percentage van vreemd vermogen.

Ketenregisseur

Sourcing

The Greenery neemt als ketenregisseur de regie in
haar logistieke keten. De ketenregisseur heeft als
primaire taak om de verschillende schakels in de keten
zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Inkoopactiviteiten gericht op de zekerstelling van de
aanvoer van de in te kopen producten, met de nadruk
op de langere termijn. Sourcing omvat
inkoopmarktonderzoek en het zoeken naar
alternatieve bronnen.

Jaarverslag 2017 The Greenery B.V.

119

Stapelproducten
Producten die doorgaans in grote aantallen aan het
eind van het seizoen worden gerooid/gesneden, om ze
vervolgens op te slaan in koelhuizen.

Supply chain management (SCM)
Integraal ketenbeheer, waarbij door middel van het
verbeteren van processen en samenwerking met
ketenpartners een betere, efficiëntere functionaliteit
ontstaat.

Thuisverlading
Het rechtstreeks vanaf de teler naar de klant verladen
en vervoeren van product, zonder tussenkomst van
een distributiecentrum van The Greenery.

Verse Oogst
www.verseoogst.nl is het online platform van telers
van The Greenery voor consumenten, waarop alles te
vinden is over groente, fruit en paddenstoelen. Verse
Oogst biedt complete productinformatie en de
lekkerste recepten om de producten te bereiden.

Vollegrond
Onder onze vollegrondproducten vallen slasoorten en
blad-, kool-, wortel, knol- en stengelgroente. Ook
stapelproducten, zoals witte en rode kool, behoren tot
het assortiment.

Zaadveredelaars
Partijen die zaden bewerken of veredelen om hiermee
bepaalde eigenschappen van groente en fruit te
beïnvloeden.

Zachtfruit
Onder Zachtfruit vallen aardbeien en een volledig
assortiment steenfruit en houtig kleinfruit zoals:
kersen, rabarber, perziken, pruimen, rode en blauwe
bessen, bramen en frambozen. Ook asperges worden
tot de productgroep Zachtfruit gerekend.

Ziekteverzuim
Afwezigheid van het werk ten gevolge van ziekte of
een andere aandoening.
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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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