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Dit jaarverslag verschijnt uitsluitend digitaal.  

U vindt op deze site de belangrijkste informatie 

over 2015. Het volledige jaarverslag bestaat uit:

– het directieverslag;

– het verslag van de raad van commissarissen;

–  het verslag van de ALV-commissie (algemene 

ledenvergadering);

– de jaarrekening.

Samen vormen deze het besluitvormings-

document voor de algemene ledenvergadering 

van 2 juni 2016. Elk deel is via een separate link 

op elke pagina in dit verslag apart te benaderen 

of te printen.

In dit jaarverslag worden onder meer de 

volgende begrippen gebruikt: Koninklijke 

Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A. 

(‘Royal FloraHolland’ of de ‘coöperatie’).

Het jaarverslag van Royal FloraHolland is  

op 13 april 2016 door de directie van de coöpe-

ratie opgemaakt. Op 13 april 2016 heeft de raad 

van commissarissen eveneens dit verslag 

goedgekeurd en ermee ingestemd. Het jaar-

verslag wordt ter vaststelling voorgelegd aan  

de algemene ledenvergadering op 2 juni 2016.

Disclaimer

Dit jaarverslag bevat mededelingen over de 

toekomst. Deze mededelingen zijn gebaseerd op 

actuele verwachtingen, schattingen en projecties 

van het management van Royal FloraHolland.  

De informatie die beschikbaar was op het 

moment van opmaken van dit jaarverslag geeft 

geen zekerheid dat de verwachtingen, schattin-

gen en projecties zullen worden gerealiseerd.
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Voorwoord

Allereerst wil ik de leden, hun klanten en onze 

medewerkers bedanken voor hun vertrouwen  

in het afgelopen jaar. In het bijzonder bedank  

ik de leden en klanten die in regiobijeenkomsten, 

Adviesraden en het Klantenplatform de invulling 

van de strategie Royal FloraHolland 2020 tot  

een succes hebben gemaakt. Dit vertrouwen  

en de verbeterde samenwerking hebben in 2015  

al hun vruchten afgeworpen. Persoonlijk bedank 

ik CFO Rens Buchwaldt voor bijna tien jaar inzet, 

zijn uitzonderlijke betrokkenheid bij onze 

coöperatie en zijn scherpe oog voor detail. 

Kwekers en hun klanten kijken in het algemeen 

terug op een positief jaar. Royal FloraHolland 

sloot het jaar af met een omzet van € 4,6 miljard, 

een lichte groei van 1,4% ten opzichte van 2014. 

Het totaal verhandelde volume steeg met 0,5%.  

Deze lichte stijging van het volume droeg  

bij aan de omzetgroei. Per productgroep zijn 

verschillen te zien, maar de kwekers hebben 

gemiddeld genomen een 0,9% hogere prijs voor 

hun bloemen en planten ontvangen dan een 

jaar eerder. De bedrijfsvoering van Royal  

FloraHolland verliep positief. Een afname in 

inkomsten werd opgevangen door lagere kosten, 

waardoor het financiële resultaat boven begro-

ting eindigde.

Het jaar 2015 was ook memorabel omdat de 

klanten besloten weer te gaan bijdragen aan de 

promotie van bloemen en planten door Bloemen-

bureau Holland. Een direct resultaat van het 

geloof en het vertrouwen dat Royal FloraHolland 

bij deze groep teruggewonnen heeft. Ook  

was 2015 het jaar waarin de strategie Royal 

FloraHolland 2020 stappen maakte met een 

aantal programma’s. Programma’s die onze 

ambities ‘betere marges voor onze leden en hun 

klanten’ en ‘meer consumenten kopen meer 

bloemen en planten’ kracht bijzetten. De eerste 

concrete stappen zijn gezet. Over de voortgang 

van deze programma’s leest u meer in dit 

jaarverslag.
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Royal FloraHolland

Voorwoord

De veranderingen zijn met veel energie ingezet. 

Op basis van de strategie Royal FloraHolland 

2020 gebeurt dat ook in toenemende mate met 

elkaar. De daadkracht waarmee de veranderin-

gen worden ingezet, is nodig want de omgeving 

verandert ongelooflijk snel. Het jaar 2016 heeft 

dan ook versnelling als centraal thema.  

We versnellen de bestaande programma’s  

en voegen er twee aan toe.

Het programma Coöperatie 2020: waar we ons 

samen gaan verdiepen in de coöperatie van 

morgen. We onderzoeken meerdere lidmaat-

schapsvormen en kijken daarbij ook naar de 

tariefstructuren. In het programma FLOW 

zoeken we antwoorden op de vraag hoe we  

de logistieke stromen naar onze marktplaats 

efficiënter kunnen inrichten. 

We zetten ook de versnelling in wat betreft de 

informatietechnologie. We zetten oude systemen 

uit, outsourcen een groot deel van onze ICT- 

afdeling en werken hard aan de digitale  

strategie voor Royal FloraHolland en de sector.  

Dit alles leidt ertoe dat Royal FloraHolland een 

transformatie doormaakt. De verbinding met 

onze leden, hun klanten en onze medewerkers  

is daarbij cruciaal. Daarom besteden we extra 

aandacht aan de werkdruk van onze mede-

werkers en de interactie met leden en klanten. 

De kern blijft hoe we in 2016 beter inspelen  

op de wensen van onze leden en hun klanten, 

bijvoorbeeld door afscheid te nemen van 

niet-relevante diensten en nieuwe diensten  

te ontwikkelen. 

In 2016 streven we naar een omzetgroei van  

€ 142 miljoen. We verwachten de eerste resulta-

ten bij te schrijven door onze fysieke en digitale 

marktplaatsen te versterken en vergroten, en 

nieuwe markten in Europa en daarbuiten te 

veroveren. En natuurlijk door meer promotie-

activiteiten in te zetten zodat de consument 

vaker de cadeaubon laat liggen en voor  

bloemen en planten kiest.

Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet  

en hoop u regelmatig persoonlijk tegen te 

komen of op een andere manier te spreken. 

Ik wens u veel plezier met het lezen van het 

jaar verslag. 

Lucas Vos

CEO Royal FloraHolland

‘ We verwachten de eerste 
resultaten bij te schrijven 
door onze fysieke en digitale 
marktplaatsen te versterken 
en vergroten, en nieuwe 
markten in Europa en 
daarbuiten te veroveren.’
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Royal FloraHollandRoyal FloraHolland

Planten en bloemen zijn voor consumenten dé manier 

om uiting te geven aan emotie. Bloemen met hun 

uitbundige vormen en kleuren staan voor schoonheid, 

voor gevoel. Planten dragen bij aan een mooie en 

gezonde omgeving. Samen met onze leden en hun 

klanten maken wij met al die prachtige bloemen en 

planten de wereld een stukje mooier en gezonder.

In 2020 bloeit de sierteelt

Ons vergezicht
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Royal FloraHolland

Flowering the World Together, 
Planting Seeds of Opportunity 
for our Members

Samen met kwekers en hun klanten maakt Royal 

FloraHolland al meer dan honderd jaar de wereld 

mooier en gezonder met bloemen en planten. Dankzij 

100.000 transacties per dag en 400.000 soorten 

bloemen en planten zijn wij dé internationale 

marktplaats en kennis partner die bijdraagt aan het 

succes van kwekers en hun klanten. Via gestroomlijnde 

logistiek vinden deze prachtige producten razendsnel 

hun weg over de wereld. En kunnen consumenten er 

hun dank mee uitdrukken, maar er ook liefde, 

gezondheid, excuses, geluk en troost mee geven.

Flowering the world

Ons bestaansrecht
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Directieverslag

In stuks aangevoerd via klok  ↓4,7%
(aantal x mln.)

7.129*

Omzet totaal  ↑1,5%
(in € mln.)

4.602*  

Omzet via
(in € mln.)

Omzet  
(totaal)

* Geconsolideerde omzet.  ** Omzet exclusief deelnemingen.

2.130
Klok  ↓1,0%

2.335 
Direct  ↑3,8%

2.556** 1.557** 352**

Snijbloemen  
↑2,8%

Kamerplanten   
↓0,4%

Tuinplanten   
↑0,3%

6.649** 318** 163**

Snijbloemen   
↓4,8%

Kamerplanten   
↑1,0%

Tuinplanten   
↓7,9%
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Totaal aanvoerders  
↓4,6%

6.153
Waarvan: 
leden Nederland  
↓2,3%

Waarvan: 
leden buitenland
↓3,6%

Waarvan: 
niet-leden
↓9,8%

3.775 638 1.740

61%  

10%  

29%  

Klanten en relaties

Totaal klanten
↑4,7%

2.439
10  Jaarverslag 2015 | Klanten en relaties
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44.556

35.057

20.280

4.905

4.675

Aalsmeer  ↑0,1%

Naaldwijk  ↓1,0%

Rijnsburg  ↓0,6%

Eelde  ↓↑0,0%

Klokomzet  ↓1,0%

FloraHolland 
Connect  ↑3,8%

Totaal  ↑1,5%

1.078

4.465

703

2.335

325

2.130

24

767

1.401

486

147

1

8,7

27,2

2,0

Omzet 
per dag
(in € mln.)
↓1,0%

Aantal stuks bloemen 
per dag (klokken)
(aantal x mln.)
↓4,8%

Aantal stuks planten 
per dag (klokken)
(aantal x mln.)
↓2,2%

44.556

35.057

20.280

4.905

4.675

Aalsmeer  ↑0,1%

Naaldwijk  ↓1,0%

Rijnsburg  ↓0,6%

Eelde  ↓↑0,0%

Klokomzet  ↓1,0%

FloraHolland 
Connect  ↑3,8%

Totaal  ↑1,5%

1.078

4.465

703

2.335

325

2.130

24

767

1.401

486

147

1
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Omzet en aantallen 
stuks klokken per dag 
(in mln.) 

Omzet per locatie 
(in € mln.) 

Omzetten KOA 
(Kopen op Afstand) 
(in € mln.) 

50,6% 54,7%33,0% 34,7%

15,3%
10,5%

1,1% 0,1%

20152015 2015
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Directieverslag

Export
waarde 

2015

Aandeel 
in totale 

export

Export
waarde 

2014

Aandeel 
in totale 

export

Duitsland 1.557 27,9% 1.619 30,0%

Verenigd Koninkrijk 925 16,6% 809 15,0%

Frankrijk 753 13,5% 687 12,7%

Overige landen 484 8,7% 430 8,0%

Italië 304 5,5% 283 5,3%

België 232 4,2% 225 4,2%

Zwitserland 183 3,3% 176 3,3%

Zweden 176 3,2% 173 3,2%

Polen 174 3,1% 153 2,8%

Rusland 169 3,0% 227 4,2%

Oostenrijk 130 2,3% 149 2,8%

Denemarken 113 2,0% 111 2,1%

Verenigde Staten 88 1,6% 61 1,1%

Tsjechische Republiek           82 1,5% 79 1,5%

Spanje 75 1,4% 69 1,3%

Noorwegen 75 1,3% 84 1,5%

Finland 57 1,0% 59 1,1%
12  Jaarverslag 2015 | Import en export

Bron: Floridata

Belangrijkste export
bestemmingen (in € mln.)

€ 5.577 mln.
Totale export 
↑3,4%
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235

34

25

7

8

1.079

675

325

41

33

Aalsmeer

Naaldwijk

Naaldwijk
Bloemistenklok

Rijnsburg

Eelde

805

553

274

122

90
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Verkochte producten  
via klok (in € mln.)

↓1,7% ↑6,2% ↑0,2%

↓3,0% ↑0,8% ↓2,3%

↓5,6% ↓12,5% ↓6,8%

↑0,4% ↓3,2% ↓0,6%

↓3,8% ↓↑0% ↓2,9%

Nederland Import Totaal

48,7% 54,7% 50,1%33,5% 24,3% 31,4%

2,1%

1,4%

1,9%

14,2% 18,0% 15,1%

1,5% 1,6% 1,5%

2015 MutatieMutatieMutatie 2015 2015
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Directieverslag

Royal FloraHolland14  Jaarverslag 2015 | Import en export

Aalsmeer

25,4%

Eelde

24,2%

Naaldwijk

18,1%

Rijnsburg
27,7%

Naaldwijk 
Bloemistenklok

17,1%

Aandeel import  
per locatie

(in % totale omzet per locatie)
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Directieverslag

Royal FloraHolland

Top 10 importlanden 
(in € mln.)

Omzet
2015

Omzet
2014

Omzet
mutatie

Aandeel
Import

Kenia  330  315 ↑4,8% 43,7%

Ethiopië  180  178 ↑1,1% 23,8%

Israël  59  60 ↓1,7% 7,8%

België  39  37 ↑5,4% 5,2%

Duitsland  32  33 ↓3,0% 4,2%

Zimbabwe  20  28 ↓28,6% 2,6%

Denemarken  18  17 ↑5,9% 2,4%

Spanje  18  17 ↑5,9% 2,4%

Italië  13  13 0,0% 1,7%

Ecuador  11  11 0,0% 1,5%

Overig  35  40 ↓12,5% 4,6%

€ 755 mln.
Totaal top 10  
importlanden 
↑0,8%
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Directieverslag
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Top 10  
importproducten

Omzet
2015

451 21 19 17 11 11 9 8 8 7

Omzet
2014

452 20 17 17 11 10 8 8 7 7

Mutatie ↓0,2% ↑5,0% ↑11,8% 0,0% 0,0% ↑10,0% ↑12,5% 0,0% ↑14,3% 0,0%
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DirectieverslagFinanciële kengetallen

Omzet  
(in € mln.)

2015 4.602
2014 4.537
 ↑1,4%
Resultaat na belasting  
(in € mln.)

2015 12,0
2014 9,6
 ↑25,0%
Kostendekkende  
provisie (netto in %)

2015 3,7
2014 3,8
 ↓2,6%

Opbrengsten  
(in € mln.)

2015 392
2014 393
 ↓0,3%
Totale kosten  
(in € mln.)

2015 377
2014 384
 ↓1,8%
Investeringen - netto  
(in € mln.)

2015 48
2014 41
 ↑17,1%

Solvabiliteit  
(in %)

2015 24,8
2014 23,4
 ↑6,0%
Risicodragend  
vermogen (in %)

2015 54,4
2014 49,4
 ↑10,1%

Balanstotaal   
(in € mln.)

2015 885
2014 903
 ↓2,0%
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Faciliteiten
kengetallen (totaal)

36
Klokken
↓5,3%

2.470.788 524.597 1.106
Oppervlakte veiling
gebouwen in m2

↓4,7%

Oppervlakte eigen 
gebouwen handel  
in m2 ↓14,8%

Aantal klanten met 
accommodatie op 
veilingterrein ↓7,1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.483
Aantal docks ↑8,4% 

8 Afmijnzalen
↓12,5% 6.615.146 Aantal 

verwerkte 
stapelwagens 
en CC 
containers
↓3,6%

131.500
Oppervlakte  
koelcellen in m2

↓2,8%

18  Jaarverslag 2015 | Faciliteiten

Verslag  
ALV-commissie

Verslag  
RvC

Jaar-
rekening

Directie-
verslag

Strategie 
2020



Klokken Afmijnzalen Oppervlakte   
veilinggebouwen

Oppervlakte eigen  
gebouwen handel

Aalsmeer 14 3 1.287.813 m2 239.861 m2

Naaldwijk 12 3 736.000 m2 207.000 m2

Rijnsburg 7 1 400.000 m2 67.700 m2

Eelde 3 1 46.975 m2 10.036 m2

Aantal klanten met  
accommodatie op  

veilingterrein

Oppervlakte  
koelcellen

Aantal verwerkte  
stapelwagens en  

CC containers

Aantal  
docks

Aalsmeer 450 51.800 m2 3.469.373 530

Naaldwijk 450 40.380 m2 2.671.612 520

Rijnsburg 180 38.880 m2 866.321 296

Eelde 26 3.440 m2 77.320 22

Faciliteiten: kengetallen
(per locatie)
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19.501

4.362

3.499 1.335

Aalsmeer

Naaldwijk

Naaldwijk
Bloemistenklok

Rijnsburg

Eelde

Direct

45.857

34.763

4.371

3.730

1.961

3.119

3.989

842

692

413

491

367

981

↑2,9% ↑2,7% ↑58,0%

↓0,8% ↑1,1% ↑16,1%

↓11,1% ↓8,2% ↓10,4%

↓3,8% ↑6,3% ↑1,0%

↓25,2% ↑3,6% ↑25,3%

↑0,5% ↓10,8%

Gemiddeld aantal  
kloktransacties per dag

Aantal actieve  
aanvoerders
(inclusief dubbeltellingen)

Aantal actieve  
handelaren
(inclusief dubbeltellingen)

42,5%

23,6%

18,3%

20,2%

13,0%32,2%

16,9%

9,7%

10,6%

10,9%

4,0%
7,2%

25,9%18,1%
21,6% 22,2%

3,2%

2015 Mutatie MutatieMutatie2015 2015

Faciliteiten: transacties 
en klanten (per locatie)
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Top 10 verkochte snijbloemen  

Top 10: Snijbloemen 
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Omzet* 735 300 295 159 138 63 58 52 52 45

Mutatie ↓1,8% ↓1,1% ↑9,4% ↑4,5% ↓1,3% ↓9,7% ↑13,5% ↑1,4% ↓3,3% ↑8,3%

Stuks** 3.580 1.193 1.909 304 988 157 144 309 280 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gemiddelde prijs (in €)

2015  0,23     ↑4,5%
2014  0,22

* in € mln.  
** in mln.
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Directieverslag

2.027

1.391

938

72

55

1.189

530

398

39

43

810

522

308

19

848

Aalsmeer

Naaldwijk

Naaldwijk
Bloemistenklok

Rijnsburg

Eelde

Direct

Snijbloemen: transacties 
en omzet (per locatie)

2015 2015 2015

↓4,4% ↓0,8% ↑0,7%

↓3,5% ↓8,5% ↓5,1%

↓8,1% ↓17,0%

↓6,4% ↓12,9% ↓0,6%

↓3,5% ↓10,4% 0,0%

↑7,5%

Via klokken  
verkochte snij bloemen  
(Nederlands product) 
(stuks in mln.)

Via klokken  
verkochte snij bloemen  
(import)  
(stuks in mln.)

Omzet snijbloemen 
per vestiging  
(stuks in mln.)

45,2% 32,3%

54,1%

20,8%31,0%

24,1% 0,8%

18,1%

12,3%

1,6%

1,8%

33,8%

20,9%

2,0%1,2%

Mutatie MutatieMutatie
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Top 10 verkochte kamerplanten 

Top 10: Kamerplanten 

Omzet* 498 62 57 51 35 34 32 30 30 29

Mutatie ↓0,1% ↑3,4% ↑1,3% ↑0,6% ↓4,7% ↑15,9% ↓1,6% ↓1,8% ↓2,2% ↓0,4%

Stuks** 137 90 47 17 41 9 51 10 12 16
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Gemiddelde prijs (in €)

2015  1,64      ↓1,8%
2014  1,67

* in € mln.  
** in mln.
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199Aalsmeer

Naaldwijk

Naaldwijk
Bloemistenklok

Rijnsburg

Eelde

Direct

165

112

6

6

3

12

8

5

4

3

145

13

9

1.191

Kamerplanten: transacties 
en omzet (per locatie)

2015 2015 2015

↑1,9% 0,0% ↑2,5%

↑1,8% ↑14,3% ↓2,0%

↓45,5% ↑300%

↓45,5%  ↓% 0,0%

↓50,0%  ↓% 0,0%

↑0,8%

Via klokken verkochte 
kamerplanten 
(Nederlands product) 
(stuks in mln.)

Via klokken verkochte 
kamerplanten  
(import)  
(stuks in mln.)

Omzet kamerplanten 
per vestiging  
(stuks in mln.)

56.5% 37,5%

38,4%

9,4%

76,5%
25,0%

12,8%2,1%

12,5%

2,1%

15,6%

9,3%

0,8%
0,6%

1,0%

Mutatie MutatieMutatie
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Top 10 verkochte tuinplanten 

Top 10: Tuinplanten

Omzet* 19 16 15 14 13 12 12 12 10 9

Mutatie ↓3,7% ↑7,4% ↑28,5% ↓8,7% ↓4,9% ↓1,3% ↓9,5% ↓6,9% ↓6,7% ↑8,0%

Stuks** 25 5 6 41 21 9 5 4 15 10
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Gemiddelde prijs (in €)

2015   1,02     ↑6,3%
2014  0,96

* in € mln.  
** in mln.
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Aalsmeer

Naaldwijk

Naaldwijk
Bloemistenklok

Rijnsburg

Eelde

Direct

76

50

5

7

6

11

8

1

1

1

68

48

4

6

222

Tuinplanten: transacties 
en omzet (per locatie)

2015 2015 2015

↓5,0% ↓26,7% ↓2,9%

↓3,8% ↓20,0% 0,0%

↓30,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0%

↑0,4%

Via klokken  
verkochte tuinplanten  
(Nederlands product) 
(stuks in mln.)

Via klokken  
verkochte tuinplanten  
(import) 
(stuks in mln.)

Omzet tuinplanten 
per vestiging 
(stuks in mln.)

52,7% 50,0%

13,8%

1,1%34,7% 36,4%

1,7%

4,9% 4,5%

63,8%

3,5% 4,5%
19,5%

4,2% 4,5%

Mutatie MutatieMutatie
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Duurzaamheid:  
kengetallen (totaal)

116.033 10.394.031 340.340
Elektriciteitsverbruik 
(MWh)

Gasverbruik 
(m3)

Waterverbruik (inkoop)
(m3)

311.710
Afvalwaterlozing  
op riolering (m3)

5.227
Vervuilingseenheden 
(v.e.)

77.906
Elektriciteitsverbruik
veiling (MWh)

38.127
Elektriciteitsverbruik 
huurders (MWh)
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Overig

413

Duurzaamheid: 
afvalstroom (in ton)

Organisch afval

12.519
Ongesorteerd afval

8.849

19.700
Karton Kunststofafval

3.095
Scheidingspercentage

81%
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Directieverslag

Fulltime

Parttime

29  Jaarverslag 2015 | Medewerkers

Totaal aantal fte‘s  

2.437 
(2014: 2.547)
↓4,3%

Ziekteverzuim 

5,3% 
(2014: 5,8%) ↓

In dienst
fte‘s 

94 
(2014: 54) ↑

Uit dienst 
fte‘s

213 
(2014: 211) ↑

Opleidingen 
investering in euro

1.801.591 
(2014: 1.340.844) ↑

Ongevallen-
frequentie

 17,9 
(2014: 20,0) ↓
Norm 16,0

Totaal aantal medewerkers  

3.051 
(2014: 3.212)
↓5,0%

Gemiddelde leeftijd 

48,5 
(2014: 47,9)
↑0,6

Medewerkers:
kengetallen

47,6% 52,4%
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Veiligheid: ongevallen-
frequentie (per locatie)
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Logistiek  
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Supply 
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Betere marges voor onze leden en hun klanten. 

Méér consumenten kopen méér bloemen en planten. 

Dit zijn de twee ambities van de strategie 

Royal FloraHolland 2020.

Strategie Royal  
FloraHolland 2020

Verslag van de directieStrategie 2020
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Royal FloraHolland

Strategie 2020

Om de strategie en bijbehorende doelstellingen 

te realiseren, hebben we in 2015 vier program

ma’s opgezet:

 Consumer: het beter leren kennen  

van de consument en aansluiten bij 

zijn behoeften en wensen.

 

Het Nieuwe Veilen: een nieuwe, betaal

bare inrichting van onze fysieke 

marktplaats.

 

Samen Verbeteren: medewerkers 

werken beter samen en handelen 

klantgericht.

 

 World Flower Exchange: een online 

platform voor de sierteeltsector, dat  

in 2020 een miljard omzet realiseert 

en bijdraagt aan een betere kennis

uitwisseling in de sector.

In 2016 starten nog twee programma’s:

 FLOW: biedt oplossingen hoe de 

logistieke stromen naar de markt

plaats Royal FloraHolland efficiënter 

en effectiever kunnen worden 

ingericht. 

  Coöperatie 2020: samen met leden 

antwoorden vinden op de vraag hoe 

het lidmaatschap van Royal Flora

Holland ook in de toekomst aantrekke

lijk blijft. En welke lidmaatschaps

vormen, tarieven en governance  

horen bij de coöperatie van morgen.

Deze programma’s hebben tot doel het markt

aandeel in Europa met 20% te laten stijgen en 

de Europese consument 20% meer te laten 

uitgeven aan bloemen en planten dan in het 

peiljaar 2014. 

Dit bereiken we door een stabiele prijsvorming 

en het verlagen van de kosten met een derde. 

Royal FloraHolland brengt de schakels binnen  

de sierteeltketen samen. Leden en hun klanten 

kennen ons als de open marktplaats waar zij 

elkaar ontmoeten en waar je de beste kennis 

vindt van de sierteeltsector wereldwijd.

Het Royal FloraHolland managementteam (MT) 

stuurt de 2020 programma’s aan. Elk 

programma heeft een MTlid als sponsor. Het 

Programme Management Office bewaakt de 

samenhang van de programma’s. In overleg 

met de sponsor stelt de Programme Director het 

beleid op, legt dat voor aan het MT en voert het 

met zijn programmateam uit.

Royal FloraHolland32  Jaarverslag 2015 | Strategie 2020

Verslag  
ALV-commissie

Verslag  
RvC

Jaar-
rekening

Directie-
verslag

Feiten  
& cijfers



Royal FloraHolland33  Jaarverslag 2015 | Directieverslag

Bloemen en planten geven uitdrukking aan allerlei soorten emoties 

en zorgen ervoor dat de leefomgeving gezonder en mooier wordt. 

Om dit op de juiste manier onder de aandacht van de consument  

te brengen, onderzoekt en stimuleert het programma Consumer  

de (Europese) consumentenvraag. Op die manier willen we het  

tij van de dalende consumentenbestedingen keren. Dat lukt als  

we bloemen en planten beter positioneren in het concurrerende 

speelveld van onder andere chocolade, wijn en cadeaubonnen. 

Daarom onderzoekt het programma Consumer de beweegredenen 

van de consument, verzamelt data en bouwt kennis op. Want 

hoewel mensen erg kunnen genieten van bloemen en planten, 

kiezen ze toch steeds vaker voor een alternatief. Dit geldt misschien 

nog wel het meeste voor jonge mensen, ‘de Millenials’. Zij worden op 

de korte termijn de belangrijkste doelgroep. Door de juiste marke-

tingcommunicatiestrategie en het aanbieden van interessante 

concepten, wil het programmateam potentiële consumenten 

beïnvloeden en verleiden.

Programma Consumer

Wat wil de consument?

Strategie 2020
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Royal FloraHolland

Strategie 2020

‘ In mijn tuin ga ik  
voor een brede  
variëteit aan kleuren.’

Consument, 
Tuincentrum Den Haag

34  Jaarverslag 2015 | Strategie 2020
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‘ Ik neem elke week twintig 
witte rozen. Daar hield 
mijn man zo van.’

Bezoeker, 
Bloemenmarkt Utrecht
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Programma Het Nieuwe Veilen 

Een sterke marktplaats 
voor de toekomst

Ook al neemt de omzet via de klok langzaam af, toch is een sterke 

fysieke marktplaats belangrijk als prijszetter voor vraag en aanbod.  

En voor nieuwe en bijzondere bloemen fungeert de marktplaats als 

etalage. Daarom is het belangrijk de klok voor de sector te behouden, 

maar dan wel tegen lagere kosten om de marktplaats betaalbaar te 

houden. Het programma Het Nieuwe Veilen vindt de fysieke markt-

plaats opnieuw uit. 

Gesprekken over Het Nieuwe Veilen met leden en klanten hebben vier 

denkrichtingen opgeleverd: 

1. Terug naar fysiek veilen op alle locaties.

2. Eén centrale locatie.

3.  Een direct daghandelssysteem dat aansluit op de vraaggestuurde 

keten en de behoefte aan maatwerk.

4.  ‘Aftuin’: het verkopen van producten in een daghandelssysteem, 

terwijl ze nog bij de kweker staan.

Omdat de kosten lager moeten worden – de doelstelling is een derde 

lager in 2020 – zijn de eerste twee denkrichtingen niet haalbaar. Met 

‘aftuin’ veilen kan de kweker inspelen op de vraag en toch deelnemen 

aan de daghandel. Hij kan het product aanbieden en leveren zoals zijn 

klanten vragen. Het programmateam denkt nu verder over de twee 

laatste denkrichtingen. In het voorjaar van 2016 leidt dit tot nadere keuzes.

Strategie 2020
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Programma Samen Verbeteren

Elke dag een beetje beter

Het programma Samen Verbeteren staat voor de implementatie 

van één methode, één werkwijze. Dit heeft tot doel dat de hele 

organisatie haar werkwijze verbetert en de strategie Royal  

FloraHolland 2020 uitgevoerd kan worden. 

Daarbij gelden drie principes:

•  Luisteren naar leden en hun klanten. Wat is hun behoefte?  

Wat vinden zij belangrijk? Wat geen waarde toevoegt kan weg. 

•  Denken in processen. Brandjes blussen is nuttig, maar zorgen dat 

er geen brand ontstaat is beter. Problemen worden structureel 

aangepakt door processen te verbeteren voor het hele bedrijf.

•  Spreken met data. Door te meten kennen we onze prestaties  

en weten we waar dingen anders moeten en welke prioriteit  

de verbetering krijgt.

Medewerkers krijgen meer ruimte om verbetervoorstellen te doen, 

geven elkaar meer feedback op de gang van zaken en geven elkaar 

een compliment als blijk van waardering. Op die manier leren 

medewerkers meer van elkaar en kunnen we beter presteren voor 

leden en hun klanten. 

Strategie 2020
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Programma World Flower Exchange 

De wereld is ons speelveld

Het programma World Flower Exchange focust op bestaande en 

nieuwe markten buiten Europa met de bedoeling om daar uiterlijk in 

2020 € 1 miljard extra omzet te creëren. Met name van China heeft 

het programmateam grote verwachtingen. 

Chinezen hebben een grote voorliefde voor alles wat westers is want 

dat staat gelijk aan kwaliteit. Bovendien is de koopkracht van de 

Chinese bevolking enorm toegenomen. De omvang van de totale 

sierteeltmarkt bedroeg in 2015 5.577 miljoen, import 16,4% en het 

Neder landse aandeel daarin 83,6%. Ook jonge mensen zijn geïnteres-

seerd in bloemen en planten en willen gemakkelijk kunnen kopen via 

hun mobiel. De eerste stap bestaat nu uit het toegankelijk maken van 

de Chinese digitale platformen voor Nederlandse bloemen en planten.  

In de eerste helft van 2016 worden de eerste tests gedaan. Dan zal 

blijken hoe groot de interesse voor het aanbod uit Nederland is.

Ook in de Verenigde Staten verkent het programmateam de 

mogelijkheden van online verkoop. De Verenigde Staten importeren 

voor € 1,2 miljard aan bloemen, waarvan ongeveer 5% afkomstig is uit 

Nederland (€ 60 miljoen). Het programmateam maakt zich er hard 

voor om hier meer van te maken.

In het programma World Flower Exchange treedt Royal FloraHolland op 

namens de sierteeltsector als geheel. Zowel leden als klanten geven aan 

dat het goed is dat Royal FloraHolland deze kans namens de sector oppakt. 

Strategie 2020
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Programma FLOW 

De logistiek verder  
optimaliseren

Het programma FLOW (Floricultural Logistics Optimization  

Worldwide) richt de toevoerketen van leden en hun klanten  

efficiënter en effectiever in. Dat zorgt voor betere marges: beter 

gecoördineerde vervoerstromen leiden in 2020 tot 15% lagere 

logistieke kosten (€ 64 miljoen). Een goed ingerichte logistieke keten 

ondersteunt leden en hun klanten bij het succesvol zakendoen  

op een markt die steeds virtueler wordt.

Strategie 2020

Royal FloraHolland39  Jaarverslag 2015 | Strategie 2020

Verslag  
ALV-commissie

Verslag  
RvC

Jaar-
rekening

Directie-
verslag

Feiten  
& cijfers



Royal FloraHolland40  Jaarverslag 2015 | Directieverslag

Programma Coöperatie 2020 

Een club waar je bij  
wilt horen

Het programma Coöperatie 2020 gaat over de coöperatie zelf.  

Het programmateam leidt de zoektocht naar de antwoorden op  

de grote coöperatieve vragen, met het doel het lidmaatschap van 

Royal FloraHolland ook in de toekomst aantrekkelijk te laten blijven. 

Een club waar alle kwekers en hun klanten bij willen horen. 

Vragen als hoe ziet onze coöperatie eruit in 2020, waarom kiezen 

klanten en kwekers voor Royal FloraHolland en wat maakt een 

lidmaatschap waardevol, komen aan de orde. Het programma 

bepaalt naast de inrichting en de governance van de coöperatie 

ook de lidmaatschapsvormen en de tarifering anno 2020. Doel: een 

bloeiende coöperatie waar klanten en leden graag bij elkaar komen 

om zaken te doen en van elkaar te leren. 

Strategie 2020
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Directieverslag

Statutaire directie

Hieronder vindt u de samenstelling van de 

directie. Waar dit van toepassing is, staat 

aangegeven welke nevenfuncties de directie-

leden vervullen. Directieleden zijn voor  

onbepaalde tijd aangesteld. In 2015 voldeed  

de statutaire directie van Royal FloraHolland  

niet aan de evenwichtige verdeling man/vrouw 

(70/30). Bij toekomstige benoemingen zal dit  

als aandachtspunt worden meegenomen.

Lucas Vos (8 augustus 1967), Nederlandse 

nationaliteit, CEO per 1 januari 2014, statutair 

bestuurder sinds 1 januari 2014.

Nevenfunctie: Lid van de Amsterdam Economic 

Board.

Voor de functie van CFO is sprake van een 

vacature.

De structuur van Royal FloraHolland

De directie leidt het bedrijf en bestaat uit de 

CEO en de CFO. Samen met zes concern-

managers vormen zij het Royal FloraHolland 

managementteam. De raad van commissarissen 

houdt toezicht op het beleid van de directie en 

op de algemene gang van zaken bij Royal 

FloraHolland. De algemene ledenvergadering 

(ALV) is het hoogste besluitvormende orgaan 

van de coöperatie. 

Royal FloraHolland kent een uitgebreide overleg-

structuur met Adviesraden, Royal FloraHolland 

ProductCommissies (FPC), Regio Adviescom-

missies (RAC) en het Klantenplatform. Leden 

brengen individuele zaken in bij de desbetref-

fende afdelingen in het bedrijf.  

We zorgen daarmee voor een breed draagvlak 

onder de leden van de coöperatie. In het hoofd-

stuk Corporate governance wordt de werking 

van deze structuur verder toegelicht. 

Adviesraden

Directie

Management

RvC

Auditcommissie
Remuneratiecommissie
Coöperatiecommissie

FPC’s en RAC’s ALV-commissie

ALV

Leden

ADVIES BESLUITVORMING

Leden
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Samenstelling directie en  
Royal FloraHolland managementteam

CEO
Lucas Vos

CFO
Vacature

Internal Audit
Vacature

Finance
Martijn Meskers

ICT
JanPaul Landman

Operations
Marcel Claessen

SM&BD
Ina Tillema

Commercial
Servaas van der Ven

HR
Vacature

Legal Affairs and  
secretary Supervisory Board 

Leendert Eijgenraam

CEO
Lucas Vos

Head of 
SM&BD

Ina Tillema

Chief
Operations Officer

Marcel Claessen

Chief 
Commerce Officer

Servaas van der Ven

CFO
Vacature

Chief Legal Affairs 
and secretary 

Supervisory Board

Leendert Eijgenraam

Management Team
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Information Officer

JanPaul Landman

Head of
Finance

Martijn Mesker

Chief 
HR Officer

Vacature

Chief
Internal Audit

Vacature

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                        

__
_

__
_

__
_

__
_

__
_

__
_

                                                                                            

CEO
Lucas Vos

Head of 
SM&BD

Ina Tillema

Chief
Operations Officer

Marcel Claessen

Chief 
Commerce Officer

Servaas van der Ven

CFO
Vacature

Chief Legal Affairs 
and secretary 

Supervisory Board

Leendert Eijgenraam

Management Team

Chief 
Information Officer

JanPaul Landman

Head of
Finance

Martijn Mesker

Chief 
HR Officer

Vacature

Chief
Internal Audit

Vacature

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                        

__
_

__
_

__
_

__
_

__
_

__
_

                                                                                            

CEO
Lucas Vos

Head of 
SM&BD

Ina Tillema

Chief
Operations Officer

Marcel Claessen

Chief 
Commerce Officer

Servaas van der Ven

CFO
Vacature

Chief Legal Affairs 
and secretary 

Supervisory Board

Leendert Eijgenraam

Management Team

Chief 
Information Officer

JanPaul Landman

Head of
Finance

Martijn Mesker

Chief 
HR Officer

Vacature

Chief
Internal Audit

Vacature
                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                        

__
_

__
_

__
_

__
_

__
_

__
_

                                                                                            

Directieverslag Verslag  
ALV-commissie

Verslag  
RvC

Jaar-
rekening

Strategie 
2020

Feiten  
& cijfers



Directieverslag

Royal FloraHolland

Royal FloraHolland, 
coöperatie  
van actieve leden
Royal FloraHolland is van de 4.413 kwekers die 

lid zijn van de coöperatie. Zij zijn op veel niveaus 

bij Royal FloraHolland betrokken. Terecht dat zij 

strategie en beleid mee bepalen. 
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Adviesraad  
Bloemen

Op de bank van links 
naar rechts
Yidnekachew Ayele 
Habteyes
Herman de Jong
Jan Mantel
Rick Tesselaar
Jaap-Jan  
Kuyvenhoven

Eerste rij voor de trap, 
van links naar rechts
Peter van de Pol
Marco Mol
Paul Koenraadt
Rik Degryse

Tweede rij, van  
links naar rechts
Jaap Evers
Pieter Kolk
Wim Steur (heeft 
inmiddels de Advies-
raad verlaten)

Achterste rij, van  
links naar rechts
Arjan Alblas
Erik van Paassen
Fred van Schagen

Achter de bank, 
voorste rij, van links 
naar rechts
Wouter Duijvesteijn
Leo van Holstein
Martien Middelburg
André Zuidgeest
Ronald Olsthoorn
Floris Olthof (mede-
werker van Royal 
FloraHolland)

Achter de bank, 
achterste rij, van links 
naar rechts
Dirk-Jan Breugem 
(heeft inmiddels de  
Adviesraad verlaten)
Rob van Haaster
Marcel van der Lugt
Marcel van Tol
Uri Bruck

Niet op de foto
Remco v.d. Arend
Peter Barnhoorn
Simon van der Burg
Ori Froom
Evert van Helvoort
Eric van Paasen 
Peter Smak
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Adviesraad  
Planten

Zittend op de bank, 
van links naar rechts 
Goos Hofland
Sjaak Buijs
Walter Zuijderwijk 

Zittend tweede rij,  
van links naar rechts
Martin Smaal  
(reeds afgetreden)
Jochem Vreugdenhil 
(reeds afgetreden)
Robin van Dijk
Fred van Luijk
Bert Schouten 

Staand, van links  
naar rechts
Frans van der Bos
Olaf van der Voort 
Henk van der Sar
Leon Ammerlaan
Maarten van  
der Hoorn 
Emiel Barendse
Floris Olthof
 

Niet op de foto
Bram Bernhard  
Fred Bunnik
Niels de Groot  
Goos Hofland   
Tom van der Houwen
Arnoud van  
der Knaap 
Wim Koolhaas  
Steef de Lange
Gerard van Langen 
Ewoud Meeuwissen 
Ed Stofbergen
Rick van Woudenberg 

Directieverslag
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Adviesraden Bloemen en Planten

De Adviesraden Bloemen en Planten zijn nauw 

betrokken bij de uitvoering van Royal Flora-

Holland 2020 en de daartoe opgezette program-

ma’s. Bij het programma World Flower Exchange 

spraken de adviesraden over de ontplooiing van 

commerciële activiteiten in China. Binnen het 

programma Consumer spraken de adviesraden 

zich uit voor deelname van Royal FloraHolland 

aan het tv-programma Hollands Beste Bloem-

stylist. En bij het programma Het Nieuwe Veilen 

spraken de adviesraden zich uit voor de ontkop-

peling van prijsvorming en logistiek. Dat maakt 

nieuwe veilvormen (zoals aftuin, zie pagina 36  

en 49) mogelijk.

De adviesraden waren ook betrokken bij het 

nemen van maatregelen om excessen bij het 

klokveilen te voorkomen. De gemaakte afspra-

ken ondersteunen het open karakter van de 

marktplaats en voorkomen marktverstoringen 

door plotseling overaanbod. De adviesraden 

bewaken het nakomen van deze afspraken. 

Een werkgroep van de adviesraden was inhou-

delijk betrokken bij het vereenvoudigen en 

moderniseren van de financiering van de 

coöperatie. 

De adviesraden hebben advies uitgebracht over 

deelname van Royal FloraHolland aan de 

Brancheorganisatie Sierteelt (BO). De BO kan 

besluiten algemeen verbindend verklaren voor 

de hele sector. Het gaat hier om zaken die 

individueel niet maar collectief wel te regelen 

zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van energie en 

collectief onderzoek. 

Royal FloraHolland ProductCommissies

De Royal FloraHolland ProductCommissies 

(FPC’s) bereidden ruim honderd adviezen aan 

de directie voor. De verschillende FPC’s hebben 

eigen werkgroepen voor promotie, kwaliteit en 

informatie. Veel productgroepen vernieuwden 

hun productspecifieke promotieplannen voor 

een nieuwe periode van drie jaar. In totaal waren 

er in 2015 175 FPC-vergaderingen en 20 pro-

duct- en themabijeenkomsten. 
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‘We moeten zorgen  
voor een slim, goedkoop 
veilsysteem, zodat we 
kunnen blijven veilen.’

René van Dijk, 
René van Dijk Freesia’s,  
kweker en lid
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Voorste rij, van links naar rechts
Peter van Hoye (Floréac)
Marius Dekker (De Gooijer International)
Eddy den Dekker; inmiddels vervangen door  
Ron Toet (Eddy den Dekker)
IJsbrand Guijt (Dingeman Hoek)
Hendrico de Brabander (Noviflora)
 

Middelste rij, van links naar rechts
Marco van Zijverden (Dutch Flower Group)
Bob Moria (Waterdrinker)
Lucas Vos (Royal FloraHolland)
Frank Koenen (FleuraMetz)
Leon van Dam inmiddels vervangen door 
Richard Koenen (Piet van Dam)
Reinier Weerman (Weerman)
Servaas van der Ven (Royal FloraHolland)
 

Achterste rij, van links naar rechts
Marco Maasse (Vereniging Bloemist Winkeliers)
Robert Roodenburg (Vereniging van Groot-
handelaren in Bloemisterijproducten)
Hans van der Plas (van der Plas groep)
Gert-Jan Schoneveld (Hilverda de Boer)
Evert Thielen (Westland Bloemen Export)
Frits Jilderda (Jilderda Eelde)
Floris Olthof (Royal FloraHolland)
Wiebe van der Veen (Flower Trade Consult)
Cees Heemskerk (Heemskerk)

Niet op de foto
Cees van der Meij (Royal Lemkes)
Martijn van Noort (Verdel)

Klantenplatform
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Klantenplatform
Samenwerken in vertrouwen

Willen we de sector laten bloeien, dan moeten we 

beter samenwerken en de klant centraal stellen. 

De relatie met de klanten was de afgelopen 

jaren niet altijd goed. Klanten voelden zich 

onvoldoende serieus genomen en vonden de 

strategie onduidelijk. 

In 2015 werd het Klantenplatform opgericht met 

een vertegenwoordiging van directeuren en 

eigenaren van verschillende categorieën han-

delsbedrijven. Het Klantenplatform komt vier keer 

per jaar bijeen en bespreekt onderwerpen van 

strategische en tactische aard. Het overleg levert 

al vanaf de eerste meeting veel goede input. 

Ook hier was Royal FloraHolland 2020 een 

belangrijk gespreksonderwerp. Er werd gespro-

ken over de richting van de programma’s en 

over de vraag welke rollen leden, klanten en 

Royal FloraHolland daarin spelen. Op hoofdlijnen 

is er consensus, wel zijn er verschillen in per-

spectief. Klanten verwachten bijvoorbeeld van 

de klok globaal hetzelfde als leden doen, maar 

de werkprocessen van kweker en handelaar 

verschillen. De consequenties van vernieuwingen 

als veilen in de middag of aftuin veilen verschil-

len dus ook voor kweker of klant. 

Het Klantenplatform oordeelde positief over de 

handelsbijdrage van € 6 miljoen aan de geza-

menlijke bloemen- en plantenpromotie van 

Bloemenbureau Holland. Enige jaren geleden 

was die bijdrage stopgezet. Nu gaan klanten 

weer aan de collectieve promotie bijdragen  

en meebesturen in Bloemenbureau Holland. 
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‘ Ik vind de consumenten-
benadering een sterk punt 
in de strategie.’

Bob Moria,  
CEO Waterdrinker
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Resultaten 2015

Resultaten algemeen

De omzet van Royal FloraHolland steeg met 1,4% 

tot € 4,6 miljard, een record in de meer dan 

honderdjarige geschiedenis van de coöperatie. 

Vooral snijbloemen waren in trek met een 

volumetoename van 0,7% en een gemiddeld 

betere prijs van 2,1%. De kamerplantenaanvoer 

steeg met 1,5%, maar de prijzen bleven gemid-

deld iets achter: min 1,9%. De tuinplantenaan-

voer daalde, de prijzen stegen. De individuele 

resultaten van ledenbedrijven hingen ook af van 

factoren als cultivarkeuzes, productkwaliteit, 

weersomstandigheden et cetera. 

De totale Nederlandse export van bloemen  

en planten groeide met 3% tot € 5 miljard.  

De Duitstalige landen en Rusland vertoonden 

(soms forse) teruggang. De export naar Rusland 

leed onder de zwakke Russische economie  

en de restricties die de Russische overheid  

aan Europese import oplegt. 

Op veel andere markten – het Verenigd Konink-

rijk en Frankrijk voorop – was er groei. Europa 

blijft de belangrijkste afnemer van onze bloemen 

en planten. De zwakkere euro versterkte de 

concurrentiepositie van Nederlandse leden en 

klanten. Voor de leden die produceren buiten de 

eurozone – zoals leden in Kenia, Ethiopië en 

Israël – betekende de zwakkere euro juist druk 

op de bedrijfsresultaten.

Resultaten reguliere bedrijfsvoering

De resultaten van de reguliere bedrijfsvoering 

waren in 2015 goed en positief. De meeste 

prestatie-indicatoren eindigden beter dan vorig 

jaar, met name bij de interne processen en de 

financiële resultaten.

Het resultaat na belastingen, € 12,0 miljoen, was 

ruim hoger dan vorig jaar. De baten waren hoger 

dan vorig jaar door meer omzet en meer aan-

voer. De kosten waren lager dan vorig jaar, onder 

meer dankzij het afstoten van activiteiten en 

door lagere afschrijvingen en rentekosten. 

Terwijl de productomzet ten opzichte van vorig jaar 
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Omzet totaal  
(in € mln.)

4.602 ↑1,4% 
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(aanvoervolume)
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toenam, deels omdat de klokomzet minder daalde 

dan verwacht, bereikte Royal FloraHolland niet de 

doelstelling voor betere prijsvorming op de klokken. 

De inzet is het ver kleinen van het prijsverschil tussen 

de klok en de directe afzet om tot optimale en 

stabiele prijs vorming te komen. Bij bloemen daalde 

het prijsverschil conform de doelstellingen, en wel 

met 11% bij de belangrijkste productgroepen.  

Bij planten stokte de teller op 3,7%. Dit was vooral 

het gevolg van het grotere aanbod op de klok van 

Phalaenopsis dat voor relatief lage prijzen wegging. 

Het totaal aantal aangeleverde stapelwagens 

voor de klokken nam met 5% af tot 5,7 miljoen, 

terwijl het aantal kloktransacties met 1,4% 

toenam. Ook in 2015 zette de transactie   ver-

kleining onverminderd door. Het logistieke 

werkaanbod – minder werk vanwege minder 

stapelwagens, maar meer werk door meer 

transacties – steeg in totaal met 3,1%. 

 

Afbouwen en afstoten

Diverse activiteiten die niet tot de core business 

behoren, werden afgebouwd of afgestoten. Royal 

FloraHolland trok zich bijvoorbeeld als aandeel-

houder terug uit Frederique’s Choice en uit 

Decorum Company. De logistieke activiteiten in 

Bleiswijk werden beëindigd. In Rijnsburg werden 

de activiteiten van Flower Handling Services 

afgesloten. De afdeling Retail Services zet alleen 

nog samen met klantbedrijven programma’s op. 

In Venlo werd de verkoop van het oude veiling-

complex afgewikkeld. 

Medewerkers Royal FloraHolland

De personele bezetting van Royal FloraHolland 

daalde in totaal met 5% tot 2.437 fte’s per eind 

december 2015. Toch verwelkomden we ook zo’n 

honderd nieuwe medewerkers, die bijdragen aan 

de vernieuwing in het bedrijf. De nieuwe mensen 

zijn vooral werkzaam in de commercie en voor 

de Royal FloraHolland-programma’s. Aan het 

einde van het jaar 2015 waren veertig fte’s, 

inclusief een aantal zzp’ers, werkzaam voor de 

programma’s. De totale uitgaven aan deze 

programma’s bedroegen in 2015 € 12,0 miljoen, 

waarvan ongeveer € 5,4 miljoen aan reorganisa-

tiekosten.

De loonkosten in de reguliere bedrijfsvoering 

namen met bijna 3% af. De cao-afspraken 

resulteerden in een verhoging van ongeveer 

1,75%. Afname van volume, toename van 

efficiency en outsourcing van werkzaamheden 

zullen leiden tot een verdere afname van het 

personeelsbestand. 

Balanstotaal Royal FloraHolland

Vooral door desinvesteringen en een investe-

ringsniveau (€ 47,5 miljoen) onder het niveau 

van afschrijvingen (€ 75,1 miljoen), lag het 

balanstotaal van de coöperatie eind 2015  

€ 18,0 miljoen onder het niveau van eind 2014. 

Deze daling is beperkt door een toename van 

liquide middelen. Als we die buiten beschouwing 

laten dan is er sprake van een daling van  

€ 62,6 miljoen. Deze verlaging van het balans-

totaal beïnvloedde de financiële ratio’s positief.

In het komende jaar wordt een jaarlijks investe-

ringsniveau van ongeveer € 60 miljoen verwacht 

voor investeringen in renovatie vastgoed en ICT.

In lijn met de uitgangspunten van Royal  

FloraHolland 2020 wordt in de komende jaren 

een verdere verkorting van de balans verwacht 

doordat de bedragen aan investeringen lager 

zijn dan de afschrijvingskosten.

SMART maken van ambities

Als gevolg van Royal FloraHolland 2020 is de 

planningscyclus van Royal FloraHolland ingrij-

pend veranderd. Voor de uitvoering van de 

strategie zijn programma’s ingericht, maar 

ondertussen heeft de staande organisatie haar 

eigen rol. Elk deel van de organisatie draagt bij 
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aan de verwezenlijking van de strategische 

ambities. Daarom zijn die ambities SMART 

gemaakt. Een voorbeeld: de doelstelling om  

in 2020 de kosten met een derde verlaagd te 

hebben is vertaald naar een kostenbesparing 

van € 104 miljoen. Het jaarplan 2016 laat een 

kostenbesparing zien van € 14 miljoen. 

Het planningsproces voor 2016 is op basis van 

deze SMART gemaakte ambities verlopen. Met 

daarbij als heldere vragen voor elke medewer-

ker: hoe kan jij bijdragen aan het verwezenlijken 

van de ambities en wat heb je daarvoor nodig? 

Investeren in vernieuwingen 

Leden en klanten willen een sterke marktplaats, 

ondersteund door goed werkende logistieke, 

financiële en IT-systemen en -processen.  

Royal FloraHolland blijft daarin investeren.  

Ook in de klok, die  in 2015 nog altijd 48% van  

de omzet vertegenwoordigt. De renovatie van 

Planten tribune G in Aalsmeer werd voorbereid.  

De plantenklok en de bloemistenklok in  

Naaldwijk werden versterkt. 

Veel systeemvernieuwingen vinden hun  

oorsprong in de dagelijkse praktijk van leden  

en klanten. Aanvoerders geven met hun aanbod-

informatie een minimumprijs mee. De prijs-

vorming verloopt eerlijker nu het klantnummer 

uit het klokfront is verdwenen. Een pilot multi- 

transactieveilen ging van start. Een Kwaliteitsin-

terventieteam werd ingesteld na klachten over 

de kwaliteit van sommige klok partijen. Het team 

roept aanvoerders van wie de productkwaliteit 

te wensen over laat, tot de orde. 

 

Versnellen en vereenvoudigen

FloraMondo is het online handelsplatform. 

Kwekers bieden er hun hele aanbod op één plek 

aan. Klanten vinden er het complete aanbod van 

hun leveranciers, onze leden, met fotomateriaal 

en prijzen. Producent en afnemer bevestigen en 

administreren hun deals via de systemen van 

FloraMondo. 

Eenduidig en eenvoudig factureren is in 2015 

versneld doorgevoerd. Vanaf 2016 krijgen leden 

en klanten per dag nog één factuur van hun 

verkopen, respectievelijk inkopen. Wekelijks 

ontvangen ze een helder overzicht plus een 

dienstenfactuur. Verder is de doorlooptijd van 

administratieve processen verkort. De logistieke 

afdelingen bereiken productiviteitsverbetering 

mede dankzij het ontwikkelen en toepassen van 

algemeen geldende standaarden voor logistieke 

processen.
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Nieuwe markten en concepten ontwikkelen

Royal FloraHolland ondernam in 2015 verschil-

lende initiatieven om nieuwe markten te ontwik-

kelen. In Turkije proberen we de lokale sier-

teeltsector te versterken, ingegeven door de 

economische potentie en de jonge, goed opge-

leide consumenten. De Turkse overheid is van 

plan de infrastructuur voor de sierteeltsector  

te verbeteren. Royal FloraHolland interesseert 

leden en hun klanten door studiereizen te 

organiseren en door informatie te geven over  

de mogelijkheden ter plekke. 

In 2015 maakte CEO Lucas Vos deel uit van een 

handelsdelegatie die onder leiding van koning 

Willem-Alexander China bezocht. Voor het 

programma World Flower Exchange is China  

de belangrijkste groeimarkt. De onlinemarkt is 

bijzonder kansrijk. De welvaart stijgt er snel, 

waardoor steeds meer huishoudens belang-

stelling en geld hebben voor (Westerse)  

consumptiegoederen.

Met vooraanstaande Chinese spelers zijn al 

intentieovereenkomsten getekend. In 2016 

volgen pilots om de samenwerking te intensive-

ren en meer commerciële mogelijkheden te 

ontdekken.

Het programma de Groene Agenda is een 

samenwerkingsverband van Royal FloraHolland, 

iVerde (namens de boomkwekerijsector) en 

Wageningen UR. De Groene Agenda staat voor 

een gezonde leef-, woon- en werkomgeving door 

de ontwikkeling en toepassing van innovatieve 

concepten voor planten en boomkwekerij-

producten. Groen in de leef-, woon- en werk-

omgeving draagt bij aan de gezondheid en het 

welbevinden van mensen, zo blijkt uit weten-

schappelijk onderzoek. Praktisch toepasbare 

groenconcepten bieden leden en hun klanten 

extra marktkansen.

Succesvolle lobby

Vaak werd met klanten opgetrokken om te 

lobbyen. Bijvoorbeeld om bloemen en planten  

in het lage btw-tarief te houden en om Rusland 

af te houden van een importstop voor bloemen 

en planten. 
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Financiering  
van de coöperatie

Een andere financieringsregeling van de coöpera-

tie moet de financiële basis verbeteren. Nu 

financieren de leden de coöperatie via de leden-

lening en de participatiereserve. De ledenlening 

wordt gevuld met 1% inhouding over de ledenom-

zet (de liquiditeitsbijdrage) en vloeit in principe na 

acht jaar naar hen terug. Draait de coöperatie 

verlies, dan wordt dit uit de liquiditeitsbijdrage 

gedekt. De participatiereserve en de vergoeding 

daarop komen uit de winst, worden op voorstel van 

de directie toegevoegd en vloeien na twintig jaar 

terug naar het lid. 

Ledenfinanciering moet het fundament van de 

coöperatie blijven. Heldere uitgangspunten voor de 

financiële ratio’s zijn gewenst. Het streven is dat het 

solvabiliteitsniveau naar het niveau van 30% gaat. 

Voor het risicodragend vermogen geldt een – al 

bereikte – bandbreedte tussen 45 en 55%. De 

liquiditeit moet zo zijn dat de bankfinanciering op 

niveau kan worden gehouden. Royal FloraHolland 

wil af van het systeem van verliesdekking door de 

leden. In plaats daarvan komt een vermogens-

dekking. 

Solvabiliteit

Liquiditeit

Risicodragend
vermogen
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Certificaat A Certificaat B

De eerdergenoemde ledenlening en participatie-

reserve worden omgebouwd naar Certificaten A 

en B. De 1% inhouding over de ledenomzet blijft 

bestaan. Uit die inhouding bouwen leden eerst een 

Certificaat A op van maximaal € 20.000, dat op 

hun naam staat en binnen de coöperatie blijft zo 

lang het lidmaatschap duurt. Is het Certificaat A 

volgestort, dan bouwt het lid  Certificaten B op. 

Ook die staan op naam, maar vloeien in principe 

na acht jaar terug naar het lid.

De Certificaten A delen mee in het (jaar)resul-

taat, terwijl de Certificaten B rentedragend 

zullen zijn, zoals de huidige ledenlening dat is. 

Komt het risicodragend vermogen van de 

coöperatie onder de 45% dan is er een uitkerings-

 verbod en kan er geen aflossing plaats vinden  

op de Certificaten A en B. Zo blijft het vermogen 

van de coöperatie op peil en behoudt het lid 

recht op zijn geld. Komt het eigen risicodragend 

vermogen boven de 55%, dan kan de directie 

voorstellen om een extra jaarlaag Certificaten B 

uit te keren aan de leden. 
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Nu kunnen zowel natuurlijke personen als 

rechtspersonen (BV’s en NV’s) lid zijn van de 

coöperatie. Nu moeten alle vennoten/firmanten 

van een VOF, CV of maatschap zich als lid 

inschrijven. In het nieuwe voorstel is uitsluitend 

sprake van een bedrijfslidmaatschap. Dit is een 

aanzienlijke vereenvoudiging.

In 2015 is over dit voorstel uitgebreid gesproken. 

Eerst met de raad van commissarissen en een 

commissie uit de adviesraden. Vervolgens 

tijdens de regiobijeenkomsten met de leden.  

Op grond van de opgehaalde reacties zijn de 

plannen verder aangescherpt. Ze worden in de 

eerste helft van 2016 nogmaals met de leden 

besproken. In de algemene ledenvergadering 

van 2 juni 2016 zal er een besluit genomen 

worden. Het voorstel heeft de vorm van een 

statutenwijziging; dit houdt in dat twee derde 

van de geldig uitgebrachte stemmen akkoord 

moet gaan. Als minstens twee derde instemt, 

dan wordt het nieuwe systeem vanaf 2017 

ingevoerd. 

Het voorstel voor de 
nieuwe financiering is 
uitgebreid besproken 
en toegelicht.
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Goed werkgeverschap

De ambities van Royal FloraHolland 2020 

hebben tot gevolg dat het bedrijf erg in bewe-

ging is en verandert. Dat raakt ook medewerkers. 

Functies veranderen. Soms verdwijnen ze. En er 

komen nieuwe functies bij. Royal FloraHolland 

krimpt en groeit tegelijk. Iedereen binnen het 

bedrijf moet zich blijven ontwikkelen om goed 

inzetbaar te zijn en de verandering te helpen 

realiseren. We praten daarom met medewerkers 

op alle niveaus over hun inzetbaarheid in een 

veranderende organisatie. Transparant en 

eerlijk. Baangaranties kunnen we niet bieden. 

Ondersteuning om kansen op de arbeidsmarkt 

te vergroten wel. Zodat medewerkers in huis 

hebben wat nodig is om inzetbaar te zijn en  

te blijven. 

Ontwikkelen om verder te komen

In 2015 zijn verschillende ontwikkelprogramma’s 

opgezet. Daar gaan we in 2016 mee verder. Om 

medewerkers te laten bijdragen aan de ambities 

van Royal FloraHolland is het opleidingsbudget 

in 2016 met € 1 miljoen verhoogd, komt er een 

Royal FloraHolland Academy en een loopbaan-

plein voor medewerkers. Medewerkers krijgen de 

instrumenten aangereikt om hun inzetbaarheid 

te verbeteren, binnen Royal FloraHolland of 

daarbuiten. Medewerkers maken zelf die keuze, 

Royal FloraHolland ondersteunt ze daarbij. We 

willen graag dat medewerkers vanuit hun eigen 

kracht aan de transitie van de organisatie en 

aan hun eigen ontwikkeling kunnen werken. 

Meer outsourcen

Royal FloraHolland gaat ook het werk anders 

organiseren. In 2015 werd bij ICT en Facilitair 

Management al gebruikgemaakt van 

outsourcing. Royal FloraHolland wil daarvan 

meer gebruik gaan maken in de komende jaren. 

Want met outsourcen kan het bedrijf beter 

inspelen op de toenemende varianten in  

werkaanbod en de snelle ontwikkelingen  

in de buitenwereld.

Verzuim terugdringen 

In 2015 was het verzuim te hoog, hoewel lager 

dan in 2014. Royal FloraHolland wil dit terug-

brengen tot het niveau van vergelijkbare bedrij-

ven. Gesprekken met medewerkers vormen de 

basis voor beleid. Door tijdig de mentale en 

fysieke inzetbaarheid te bespreken en onder-

steuning te bieden waar nodig, kan veel verzuim 

worden voorkomen. 
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‘ Het besef dat het 
anders moet is er wel, 
alleen hoe precies weten 
we nog niet.’

Nienke Nijenhuis, 
ORvoorzitter

Royal FloraHolland59  Jaarverslag 2015 | Directieverslag

Directieverslag Verslag  
ALV-commissie

Verslag  
RvC

Jaar-
rekening

Strategie 
2020

Feiten  
& cijfers



Royal FloraHolland60  Jaarverslag 2015 | Directieverslag

Directieverslag

Veiligheid en duurzaamheid  
op de kaart

Royal FloraHolland werkt in de eigen bedrijfsvoering 

zo veilig en duurzaam mogelijk. Daarnaast werkt de 

coöperatie ook mee aan de ontwikkeling van een 

duurzaamheidsinfrastructuur voor de sierteeltsector. 

Veiligheid

Royal FloraHolland registreert sinds 

2010 alle ongevallen in het Bevei-

liging Registratie Ongevallen- 

Systeem (BROS). Sinds 2012 wordt op alle 

locaties uniform gerapporteerd. Hierdoor is een 

goede vergelijking mogelijk. De Ongevallen 

Frequentie-index of Injury-Frequency (IF)  

wordt gehanteerd om het aantal ongevallen te 

relateren aan het aantal gewerkte uren. Met de 

IF kunnen afdelingen en locaties onderling 

objectief met elkaar vergeleken worden. 

De IF is het aantal verzuimongevallen per miljoen 

gewerkte uren en wordt als volgt berekend: 

IF = (verzuimongevallen > 1 dag) x 1.000.000 / 

aantal gewerkte uren per afdeling.

In 2015 kwam de IF uit op 17,9, in 2014 bedroeg 

deze 20,0. De norm is 16,0. Ten opzichte van de 

norm komt de IF dus hoger uit. Er is sprake van een 

goede score voor Logistiek Rijnsburg, Facilitair 

Management en Supply Chain. In 2015 zijn er  

66 ongevallen gerapporteerd (inclusief uitzend-

krachten). Dit is 8,3% meer dan in 2014. 

In 2015 is extra aandacht besteed aan instructie 

en voorlichting aan uitzendkrachten. Daarnaast 

worden de risico’s binnen Royal FloraHolland 

gedeeld met de uitzendbureaus. Dit leidt namelijk 

tot een betere veiligheidsbeheersing. Uit de in 2014 

uitgevoerde risico-inventarisatie en -evaluatie zijn 

meerdere verbeterpunten gerealiseerd, waaronder 

het aanpassen van de hellingbanen, een betere 

inrijdgeleiding om te voorkomen dat stapelwagens 

bij het inrijden kantelen en het verbeteren van de 

verlichting. Alle Royal FloraHolland-locaties 

beschikken inmiddels over een VCA*-certificaat. 

Ook is extra aandacht geschonken aan de 

veiligheid tijdens de reizen die medewerkers naar 

het buitenland maken en het verder verbeteren 

van de veiligheidsinstructies en de naleving ervan. 

Tevens is de aandacht van het management voor 

veilig werken verder aangescherpt, onder meer 

door de organisatie van een arbo- en veiligheids-

workshop voor leidinggevenden. Andere aan-

dachtspunten zijn: aanscherping van het calami-

teitenplan, toolbox-meetings met als doel mogelijk 

gevaarlijke situaties in de directe werkomgeving 

van medewerkers beter inzichtelijk te maken en 

uitbreiding dan wel verbetering van de sprinkler- 

en ontruimingsinstallaties. Voor meer informatie 

zie het speciale veiligheidsdashboard op pagina 

30 van dit verslag. 

Duurzaamheid

Royal FloraHolland besteedt veel 

aandacht aan het milieu en het 

gescheiden afvoeren van de vele 

afvalstromen. In totaal werd er in 2015 35.727 ton 

afval gescheiden (2014: 44.089 ton). Het recycle-

percentage kwam uit op 81% (2014: 81%). Dit 

percentage laat zien dat Royal FloraHolland 

duurzaamheid belangrijk vindt en hier actief op 

inzet. Voor meer informatie zie het speciale duur-

zaamheiddashboard op pagina 27 van dit verslag. 
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Toekomst

De vorige hoofstukken geven een goede indruk 

van de huidige stand van zaken, maar Royal 

FloraHolland wil als wereldmarktleider samen 

met stakeholders en ngo’s nog actiever gaan 

werken aan het verduurzamen van de sierteelt-

keten en daarbij een centrale rol spelen. 

Royal FloraHolland wil dat in 2020: 

•  Sierteeltproducten een positief duurzaam-

heidsimago hebben bij consumenten, werk-

nemers, leden en hun klanten. Duurzaamheid 

is geen dissatisfier meer. Ook het duurzaam-

heidsimago van Royal FloraHolland is bij deze 

doelgroepen positief.

•  5% van de consumenten 20% meer uitgeeft 

aan bloemen en planten van de hoogste 

duurzaamheidsklasse. Duurzaamheidsvoor-

lopers worden op die manier voor hun inspan-

ningen beloond. 

•  Transparantie over duurzaamheid leidt tot 

betere marges bij leden en hun klanten. Royal 

FloraHolland wil tot de meest transparante 

ondernemingen op duurzaamheidsgebied 

horen (meetbaar via de Transparantiebench-

mark ofwel ‘De Kristal’).

•  De duurzaamheidsnormen van de sector 

inzichtelijk zijn voor de consument via heldere 

en eenduidige standaarden.

Om deze doelen te halen doen we nulmetingen, 

starten we pilots en ontwikkelen we samen met 

andere organisaties gezamenlijke standaarden. 

Een mvo-regisseur gaat het project coördineren. 

Doelstellingen 2020

Positief duurzaamheids-

imago van sierteeltproducten

5% van de consumenten-

geeft 20% meer uit aan 

bloemen en planten van  

de hoogste duurzaamheids-

klasse

Royal FloraHolland wil  

tot de meest transparante 

ondernemingen op 

duurzaamheidsgebied horen

Heldere en eenduidige 

duurzaamheidsnormen  

en standaarden

Doelstellingen 2020
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Corporate governance 

Royal FloraHolland is door zijn omvang een 

structuurcoöperatie met een raad van commis-

sarissen (RvC) en een ondernemingsraad.  

De algemene ledenvergadering (ALV) is het 

hoogste besluitvormende orgaan. De ALV 

benoemt de commissarissen die zitting hebben 

in de RvC en de leden van de ALV-commissie.  

De ALV stelt bovendien de jaarrekening vast en 

de belangrijkste ledentarieven en heeft een 

goedkeuringsrecht voor investeringen die meer 

dan € 20 miljoen bedragen.

Het stemrecht van de leden is gebaseerd op het 

opgebouwde ledenkapitaal tijdens de jaren van 

lidmaatschap en daarmee op de in het verleden 

gerealiseerde omzet. De ALV kwam in 2015 

tweemaal bijeen. 

De ALV-commissie is een commissie van  

de ledenvergadering die uit leden bestaat  

die niet in een andere commissie actief zijn.  

De ALV-commissie doet aanbevelingen voor of 

maakt bezwaar tegen nieuwe commissarissen 

en stelt de beloning van de RvC en het 

belonings beleid voor de directie vast.

De directie is het statutaire bestuur van Royal 

FloraHolland en is eindverantwoordelijk voor de 

besturing van de coöperatie. De directie bestond 

in 2015 uit een algemeen directeur (CEO) en een 

financieel directeur (CFO).  

Zij kwamen minimaal wekelijks bijeen met de 

concernmanagers in het managementteam 

(MT) Royal FloraHolland.

De RvC houdt toezicht op het beleid van de 

directie en de algemene gang van zaken in  

het coöperatieve bedrijf. Ook heeft de RvC  

een adviserende functie. De raad heeft uit zijn 

midden een auditcommissie, een coöperatie-

commissie en een selectie- en remuneratie-

commissie ingesteld. De commissies hebben 

geen besluitvormende bevoegdheid maar 

bereiden de onderwerpen voor die in de RvC 

aan de orde komen.

De adviesstructuur van Royal FloraHolland is 

een borging voor de invloed van de leden op het 

beleid van de directie. Deze ledeninvloed ver-

loopt via Royal FloraHolland ProductCommissies 

(FPC), Regio Adviescommissies (RAC) en Advies-

raden Bloemen en Planten. Elke productgroep 

heeft een FPC van coöperatieleden, die  

de directie adviseert over productgerelateerde 

onderwerpen. Buiten Nederland adviseren RAC’s 

uit Israël, Kenia en Ethiopië de directie over 

regionale onderwerpen. De adviesraden bespre-

ken algemene beleidszaken en productoverstij-

gende zaken en bestaan uit leden van de FPC’s, 

aangevuld met een aantal overige door de 

adviesraden zelf benoemde leden. De directie 

legt de adviesraden onderwerpen van de 

strategische agenda voor en wordt gevraagd  

en ongevraagd geadviseerd over strategische 

en beleidsmatige onderwerpen. De directie 

neemt de adviezen over of geeft uitleg als dit 

niet gebeurt.
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Royal FloraHolland volgt de voor coöperaties 

bestemde corporate governance-code van de 

NCR. Op grond van het hierin genoemde ‘pas-

toe-of-leg-uit-principe’ vermelden we waar we 

afwijken van deze code en motiveren we dat op 

onze website. In 2015 is een nieuwe versie van de 

code gepubliceerd. De toetsing van de naleving 

door Royal FloraHolland is uitgevoerd op basis 

van de NCR-checklist en besproken in de 

auditcommissie.

Strategisch beleid

Strategische beleidsvorming vindt plaats op de 

volgende wijze:

•  De directie bereidt het strategisch beleid voor, 

vertaalt dit naar plannen en is verantwoorde-

lijk voor de uitvoering.

•  De adviesraden toetsen de voorgenomen 

beleidskeuzes van de directie. Dit kan leiden 

tot een formeel advies aan de directie.  

In bepaalde gevallen doet een commissie  

van de adviesraden voorwerk.

•  De RvC keurt het strategisch beleid goed.  

In het beleidsvormingsproces rondom strate-

gische kwesties is de raad actief en inhoude-

lijk betrokken.

Beloningsbeleid

Royal FloraHolland is voorstander van een 

transparant beloningsbeleid. De ALV-commissie 

stelt de hoogte van de vergoeding voor de 

commissarissen vast en geeft kaders voor het 

beloningsbeleid van de top van de organisatie. 

Commissarissen ontvangen een vaste jaar-

vergoeding en geen variabele vergoeding.

Elke drie jaar voert een extern bureau een 

benchmark uit om te bepalen of de beloning van 

de directie nog aansluit op het beleid. Uitgangs-

punt van het beleid is om te belonen op de 

mediaan (=gemiddelde) van de algemene markt 

voor eindverantwoordelijke directies. De RvC 

stelt de beloning van de directie feitelijk vast. 

De beloning van de directie volgt vervolgens de 

loonsverhogingen van de cao van Royal Flora-

Holland en kent een vast en een variabel deel. 

De maximale variabele beloning voor de CEO 

bedraagt 30% van het vaste salaris. Voor de CFO 

is de maximale variabele beloning 20% van het 

vaste salaris. Naast het salaris hebben de 

directieleden aanvullende arbeidsvoorwaarden, 

zoals pen sioen, overeenkomend met andere 

medewerkers. De hoogte van de beloning van 

de directie en de RvC wordt vermeld in de 

jaarrekening.

Transparant beloningsbeleid
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Risicoschema

Beheersing financiële 
procesrisico’s

Strategie 2020

Beheersing  
van specifieke 
operationele  

risico’s

Beheersing  
fiscale risico’s 

Beheersing van 
ICTrisico’s

Beheersing van 
specifieke financiële 

risico’s 
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Risicomanagement en -beheersing

Het realiseren van ondernemingsdoelstellingen 

gaat gepaard met risico’s en onzekerheden. 

Royal FloraHolland betracht terughoudendheid 

bij het nemen van risico’s en neemt maatregelen 

om risico’s zo goed mogelijk te beheersen.  

Dit doen we om te allen tijde de belangen van 

onze leden zorgvuldig te behartigen. 

Risicomanagement

In 2015 was het risicomanagement van  

Royal FloraHolland als volgt georganiseerd:

•  De directie is eindverantwoordelijk voor de 

risicobeheersing en de werking van de 

controlesystemen. De uitvoering ligt bij 

directie en bedrijf, onder toezicht van de raad 

van commissarissen. 

•  De afdeling Internal Audit ziet toe op de 

interne beheersing en administratieve organi-

satie van Royal FloraHolland door uitvoer van 

audits, advisering, risico-inventarisaties en 

-analyses op basis van een auditjaarplan.  

De manager Internal Audit bericht regelmatig 

aan de auditcommissie over risicomanage-

ment en -beheersing.

•  Royal FloraHolland heeft in 2015 een com-

pliance officer aangesteld die toeziet op de 

naleving van wet- en regelgeving binnen de 

coöperatie. Het taakgebied richt zich op 

bewustwording van het management, het 

uitvoeren van compliance-onderzoeken en 

het bevorderen van compliancegericht 

gedrag. In 2015 is het werkgebied geconcreti-

seerd met een compliance charter en is het 

uitvoeringsproces geïmplementeerd en is een 

screening gedaan van de belangrijkste risico’s 

door een extern bureau.

•  De MT’s van de bedrijfsonderdelen en het  

MT Royal FloraHolland doorlopen jaarlijks de 

enterprise risk managementcyclus waarin 

risico’s worden geïnventariseerd en geanaly-

seerd. Waar nodig wordt beheersing van 

risico’s aangescherpt en vertaald naar 

aanvullende maatregelen, die als doelstelling 

in jaarplannen worden opgenomen.  

•  Accountantskantoor EY heeft de jaarrekening 

over 2015 gecontroleerd. De rapportages van 

de jaarrekeningcontrole zijn conform planning 

besproken met de auditcommissie.

Getroffen maatregelen op de voornaamste 

risico’s

Plannings en besturingscyclus 

Royal FloraHolland kent een uitgebalanceerde 

plannings- en besturingscyclus. Er is veel 

aandacht voor strategie- en beleidsontwikkeling 

waarin leden een actieve rol spelen. De strategie 

wordt vertaald naar het meerjarenplan dat 

jaarlijks wordt bijgesteld en de basis is voor 

jaarplannen met jaarbegrotingen. De gereali-

seerde resultaten worden periodiek vergeleken 

met jaarplannen en begrotingen en vermeld in 

financiële rapportages. In het voor- en najaar 

worden prognoses gemaakt. Na het boekjaar 

worden jaarrekening en jaarverslag opgemaakt 

en ter vaststelling voorgelegd aan de ALV.  

De plannings- en besturingscyclus functioneerde 

in 2015 goed. 

Royal FloraHolland 2020

De strategie Royal FloraHolland 2020 geeft 

positie en richting voor de komende jaren.  

De implementatie daarvan is mede ingegeven 
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door strategische marktrisico’s. De verschuiving 

van veilingklok naar directe stromen heeft 

negatieve invloed op het verdienmodel en op de 

rol van de veilingklok als prijsvormingsinstrument. 

Ketenverkorting, te dure dienstverlening, direct 

sourcing en afnemend vertrouwen in de kracht 

van coöperatief ondernemen verzwakken de 

marktplaats. Nieuwe diensten en internationalise-

ring leiden tot complexe uitdagingen bij realisatie 

en bij het verkrijgen van draagvlak bij leden.   

In de in 2015 opgezette programma’s om de 

Royal FloraHolland 2020-strategie te realiseren, 

worden deze marktrisico’s beheerst. Ook relate-

ren de bedrijfsonderdelen hun jaardoelstellingen 

direct aan de Royal FloraHolland 2020-strategie 

en daarmee aan de beheersing van deze 

marktrisico’s.

Aan de realisatie van de strategische doelen zijn 

ook risico’s verbonden. Intern liggen er uitdagin-

gen in het verandervermogen van de organisa-

tie, het ontwikkelen of verkrijgen van de beno-

digde competenties en de ontwikkelkracht van 

de benodigde ICT. Extern liggen er uitdagingen 

in het verkrijgen van draagvlak bij stakeholders, 

het pareren van concurrerende marktinitiatie-

ven en het verkrijgen van financiering.  

De beheersing van deze risico’s is opgenomen in 

de besturingscyclus van de Royal FloraHolland 

2020-programma’s.

Beheersing financiële procesrisico’s

Elk bedrijfsonderdeel kent een 

model waarin het beheersings-

niveau van de financiële risico’s  

is vermeld. Deze modellen zijn in 2015 actief 

beheerd. Aanbevelingen tot verbeteringen maken 

deel uit van de jaarplanning. De opvolging van de 

aanbevelingen wordt intensief gemonitord en 

gerapporteerd aan het management, de directie 

en de auditcommissie.

Beheersing van specifieke  

financiële risico’s 

De CFO leidt het treasury-team,  

dat de liquiditeits-, krediet-, rente- 

en valutarisico’s beheerst. Op basis van het 

treasury-beleid worden risico’s afgedekt met 

financiële instrumenten. Het energieteam 

beperkt prijsrisico’s in de energie-inkoop.  

Het strategisch debiteuren overleg stelt het 

debiteurenrisicobeleid vast dat wordt uitgevoerd 

door de afdelingen Finance en Commercie.  

Het vastgoedoverleg bespreekt de risico’s  

ten aanzien van het vastgoed. 

Beheersing van specifieke 

operationele risico’s 

De Bedrijfshulpverlening, 

Bedrijfsbeveiliging en Bedrijfs-

brandweer (in Aalsmeer en Naaldwijk) dekken  

de risico’s door ongelukken en calamiteiten af. 

Verzekeringsportefeuilles worden actief beheerd. 

Voor de beheersing van arbo- en milieurisico’s 

wordt verwezen naar het jaarverslag Arbo  

& Milieu 2015 dat wordt gepubliceerd op de 

website. 

Er zijn actuele bedrijfsnoodplannen en er is een 

crisismanagementteam dat verantwoordelijk-

heid neemt in crisissituaties. Het crisismanage-

mentteam is in 2015 één keer opgeschaald in 

verband met een onderzoek van de Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit naar verspreiding 

van de Ralstonia Solanacearumbacterie (bruin-

rot) bij rozenkwekers en -telers. De mogelijkheid 

van besmetting via de veilingprocessen werd 

onderzocht, maar bleek ongegrond.  

Het crisismanagementteam is na deze uitkomst 

ontbonden.
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Beheersing fiscale risico’s 

In 2015 werden audits uitgevoerd  

op btw-risico’s ten aanzien van 

toe passing van de juiste btw- 

tarieven, automatische verwerking in systemen 

en de btw-risico’s van deelnemingen. Opvolging 

van aanbevelingen uit de audits wordt actief 

gemonitord.

Beheersing van ICTrisico’s 

De bedrijfsafdeling ICT past volgens 

planning het ICT-landschap aan  

op optimale bijdrage aan de 

strategische doelen. Complexiteitsreductie  

en outsourcing zijn hierbij sleutelbegrippen.

In 2015 zijn EDP-audits uitgevoerd op order-

verwerking van de directe stromen, op de 

toegangsbeveiliging van het interne netwerk  

en op de inrichting van functioneel en technisch 

beheer van een aantal belangrijke computer-

systemen. Belangrijke aanbevelingen uit de 

audits zijn direct opgelost, opvolging van de 

overige aanbevelingen wordt actief gemonitord.

Impact indien risico’s zich voordoen

Royal FloraHolland heeft een lage risico-

bereidheid en neemt maatregelen om risico’s 

optimaal te beheersen. Toch blijven er onzeker-

heden. Zo geven de Royal FloraHolland 

2020-programma’s nog geen helder beeld van 

het toekomstige bedrijfsmodel, de toekomstige 

bedrijfsprocessen en de toekomstige vast goed-

behoefte. Investeringen in vastgoed die nu 

noodzakelijk lijken, passen in de toekomst 

mogelijkerwijs niet meer bij de behoefte.  

Gelet op de financiële belangen vraagt dit  

om zorgvuldige besluitvorming. 

Internationalisering leidt tot meer omzet via 

Royal FloraHolland, maar ook tot nieuwe uit-

dagingen in de beheersing van debiteuren-

risico’s bij met name de directe stromen.  

Traditionele maatregelen passen mogelijk niet 

meer, waardoor debiteurenrisico’s op kunnen 

lopen. Finance en Commercie beseffen dit en 

toetsen beleid en procedures regelmatig aan  

het veranderend speelveld.

Verklaring 

In 2015 zijn geen wezenlijke tekortkomingen  

in de bestaande risicobeheersings- en controle-

systemen geconstateerd. De systemen zijn niet 

fundamenteel gewijzigd. Wel werd in 2015 door 

de aanstelling van een compliance officer meer 

aandacht besteed aan het beheersen van 

risico’s die voortkomen uit wet- en regelgeving. 

Over financiële verslaggevingsrisico’s verklaart 

de directie dat interne risicobeheersings- en 

controlesystemen een redelijke mate van 

zekerheid geven. Ondanks deze maatregelen is 

Royal FloraHolland in 2015 geconfronteerd met 

twee fraudezaken met een totale omvang kleiner 

dan € 0,1 miljoen. De financiële verslag geving 

bevat geen onjuistheden van materieel belang. 

De risicobeheersings- en controle systemen 

werken naar behoren.

Aalsmeer, 13 april 2016

Lucas Vos

CEO Royal FloraHolland
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Verslag Raad van Commissarissen

Alle commissarissen hebben de  

Nederlandse nationaliteit. 

Bij de samenstelling van de RvC wordt 

gekeken naar een goede verhouding  

en/of vertegenwoordiging van: 

•  lid en niet-lid van Royal FloraHolland;

• man en vrouw;

• nationale en internationale productie;

• verschillende productgroepen;

• kennis en ervaring.
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Samenstelling
Raad van Commissarissen

Hieronder vindt u de samenstelling van de raad 

van commissarissen. Bij de leden-commissaris-

sen is aangegeven van welk sierteeltbedrijf zij 

deel uitmaken. Bij alle commissarissen staat 

vermeld welke nevenfuncties zij vervullen.

Bernard Oosterom   

(7 juni 1960)

Voorzitter raad van commissarissen sinds 2014, 

bestuurlijk actief binnen Royal FloraHolland 

sinds 1989, lid selectie- en remuneratie-

commissie.

Lid-bedrijf: Potplantenkwekerij Sjaloom B.V. in 

Waddinxveen.

Nevenfuncties:

•  Voorzitter Vereniging van Bloemenveilingen  

in Nederland (VBN).

•  Voorzitter Nationale Coöperatieve Raad  (NCR).

•  Voorzitter International Association of  

Horticultural Producers (AIPH).

Mariëlle Ammerlaan  

(2 juni 1968)

Vicevoorzitter raad van commissarissen  

sinds 2014, bestuurlijk actief binnen Royal 

FloraHolland sinds 2003, voorzitter coöpera-

tiecommissie.

Lid-bedrijf: Plaza Orchids Ammerlaan in  

De Kwakel. 

Nevenfuncties: geen.
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Jan Andreae  

(25 april 1946)

Lid raad van commissarissen sinds 2010,  

lid coöperatiecommissie.

Nevenfuncties:

• Director Advanced Technology Industries.

• Raad van advies Dirkzwager Groep.

• Raad van advies Amsterdam Village Company.

Joris Elstgeest  

(2 augustus 1976)

Lid raad van commissarissen sinds 2014, 

bestuurlijk actief binnen Royal FloraHolland 

sinds 2006, lid selectie- en remuneratie-

commissie.

Lid-bedrijf: Elstgeest Potplanten B.V.  

in Nieuwe Wetering.

Nevenfuncties:

• Bestuurslid Platform Tuinbouw Veenstreek.

•  Burgerraadslid gemeente Kaag en Braassem.

Jack Goossens  

(18 maart 1969)

Lid raad van commissarissen sinds 2014, 

bestuurlijk actief binnen Royal FloraHolland 

sinds 2012, lid auditcommissie.

Lid-bedrijf: Gova B.V. in Nispen.

Nevenfuncties: geen.

Jos ten Have  

(13 november 1959)

Lid raad van commissarissen sinds 2004,  

lid coöperatiecommissie.

Lid-bedrijf: J&P ten Have B.V.

Nevenfuncties:

•  Penningmeester en lid dagelijks bestuur 

Geopower B.V.

• Voorzitter Plantform.
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Caroline Princen  

(9 november 1966)

Lid raad van commissarissen sinds 2015, 

voorzitter selectie- en remuneratiecommissie.

Nevenfuncties:

•  Lid raad van toezicht en lid auditcommissie 

Filminstituut EYE.

•  Lid raad van toezicht en voorzitter auditcom-

missie Universitair Medisch Centrum Utrecht.

•  Lid van de raad van bestuur van ABN AMRO.

•  Bestuurslid Stichting Steun Alzheimer centrum 

VUmc.

• Voorzitter Stichting ABN AMRO Foundation.

• Lid van IMD Foundation Board.

Gerben Ravensbergen 

(16 oktober 1974)

Lid raad van commissarissen sinds 2014,  

lid auditcommissie.

Lid-bedrijf: Gebr. P. & J. Ravensbergen C.V.

Nevenfuncties:

• Penningmeester stichting YourLily.

• Lid Economic Board Duin- en Bollenstreek.

• Ondernemersplatform Green Meets Port.

Rosaline Zuurbier  

(26 mei 1977)

Lid raad van commissarissen sinds 2014,  

lid coöperatiecommissie.

Lid-bedrijf: C.G. Zuurbier & Co. International B.V./

Bilashaka Flowers Ltd. in Naivasha, Kenia.

Nevenfuncties:

• Lid ledenraad Rabobank Alkmaar e.o.

Cees van Rijn  

(4 mei 1947)

Lid raad van commissarissen sinds 2012, 

voorzitter auditcommissie.

Nevenfuncties:

•  Lid raad van commisarissen Plukon  

Food Group.

•  Lid raad van commissarissen Detailresult 

Groep.

• Lid raad van commissarissen ForFarmers.

• Lid raad van commissarissen PwC.

• Lid raad van commissarissen EQI.

• Lid raad van commissarissen UTZ.

•  Lid bestuur Stichting Continuïteit SBM Offshore.
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De raad van commissarissen (RvC) kijkt tevreden 

terug op de resultaten die in 2015 door Royal 

FloraHolland zijn behaald. Nadat het roerige jaar 

2014 werd besloten met de positieve ontvangst 

van de nieuwe strategie Royal FloraHolland 2020, 

zijn in 2015 de eerste programma’s gestart.  

Er wordt met veel energie aan gewerkt en som-

mige onderdelen zijn al intensief met de leden 

besproken. Tegelijkertijd gaat het bedrijf gewoon 

door met de dagelijkse gang van zaken. 

Hierbij valt op dat de prijsvorming iets is ver-

beterd en ook de omzet met 1,4% is toegenomen. 

Dit is bereikt ondanks een aantal tegenvallende 

ontwikkelingen in de markt, zoals valutaschom-

melingen, de situatie in Rusland en de vererger-

de terrorismedreiging. Ook het bedrijfsresultaat 

is boven verwachting en geeft daarmee vol-

doende ruimte om de investeringen voor  

Royal FloraHolland 2020 te dekken.

De ingezette lijn met Royal FloraHolland 2020  

en de huidige bestuurlijke structuur hebben 

onze volledige steun. De RvC ziet dat er een 

breed draagvlak bestaat bij alle stakeholders 

voor de gekozen richting en ziet ook dat de 

directie dit met veel voortvarendheid heeft 

opgepakt. Natuurlijk zijn er altijd bespreek-

punten, maar de basis is sterk.

Dit alles neemt niet weg dat er in 2015 ook zaken 

waren die minder soepel verliepen. Hier heeft de 

RvC veel aandacht aan moeten besteden. Het 

meest besproken onderwerp betrof de variabele 

beloning van de directie, maar ook het vertrek 

van CFO Rens Buchwaldt kan hier niet onvermeld 

blijven, ook al is dat pas in 2016 bekendgemaakt. 

Ten aanzien van de variabele beloning zijn er 

voor en na de voorjaarsvergadering van de ALV 

extra ledenbijeenkomsten geweest en ook is er 

tijdens de ALV zelf veel aandacht aan besteed. 

Vervolgens hebben wij opnieuw naar dit onder-

werp gekeken en het beleid nogmaals besproken 

met de ALV-commissie en toegelicht tijdens de 

regiobijeenkomsten in het najaar. Wat het vertrek 

van Rens Buchwaldt betreft, kunnen we hier 

alleen maar grote waardering uitspreken voor 

alles wat Rens voor Royal FloraHolland heeft 

betekend in de periode september 2006 tot  

en met februari 2016. We zijn hem veel dank 

verschuldigd en wensen hem veel succes bij  

het vervolg van zijn loopbaan.

De RvC is in 2015 acht keer in vergadering 

bijeengeweest. Daarnaast waren er twee confe-

renties met de directie (24-uurssessies), hebben 

we een training in Lean & Six Sigma gevolgd en 

een deel van de RvC is met Lucas Vos op 

werkbezoek geweest in Turkije. Verder zijn de 

commissarissen veelvuldig aanwezig geweest bij 

de diverse leden-, medewerkers- en klantenbij-

eenkomsten, en de regiobijeenkomsten in Kenia, 

Ethiopië en Israël. Voorafgaand aan iedere ALV 

en reeks van regiobijeenkomsten vindt altijd een 

try-out plaats, waarin de presentaties op elkaar 

worden afgestemd. Gedurende het jaar 2015 is 

er vanuit de RvC ook enkele malen contact 

geweest met de ondernemingsraad en de 

ALV-commissie.

Verslag
Raad van Commissarissen
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Onder begeleiding van Rienk Goodijk is tijdens 

de voorjaarsconferentie uitvoerig ingegaan op 

de bestuurlijke structuur van Royal FloraHolland 

en de evaluatie met de leden, het functioneren 

van de RvC en de directie en de onderlinge 

samenwerking. De najaarsconferentie was 

volledig gewijd aan het nieuwe strategie-

programma Coöperatie 2020.

Iedere reguliere RvC-vergadering vindt plaats in 

aanwezigheid van de directie. Voorafgaand aan 

de reguliere vergadering hebben we eerst een 

onderling overleg waarin we doorgaans de 

agenda bespreken en eventuele lopende zaken 

van de voorzitter of de RvC-commissies. Tijdens 

de vergadering geeft de directie een update van 

de lopende zaken binnen het bedrijf, marktont-

wikkelingen en de belangrijkste ontwikkelingen 

in de strategieprogramma’s. Verder komt er een 

manager uit het MT van Royal FloraHolland 

vertellen waar hij/zij voor staat en mee bezig is. 

Dit zijn interessante gesprekken die ons inzicht 

geven in de vraagstukken waar het manage-

ment mee worstelt.

Naast bovengenoemde zaken en de jaarlijks 

terugkerende onderwerpen – zoals het jaarplan 

(begroting en tarieven), de key performance 

indicators, de jaarrekening en de management-

letter van de accountant (EY) en de voorberei-

ding van de ALV – is tijdens de vergaderingen in 

2015 aandacht besteed aan:

• brandveiligheid Aalsmeer en Naaldwijk;

• besturing deelnemingen;

• Green Trade Centre (GTC) Aalsmeer;

• vastgoedbeleid Royal FloraHolland; 

• greenport Horti Campus (GHC) Naaldwijk;

• brancheorganisatie Sierteelt;

• renovatie parkeerdak Aalsmeer;

• financiering van de coöperatie;

• kantoorhuisvesting Aalsmeer;

• evaluatie Floratino-fust;

• desinvestering deelnemingen;

• onderzoek Gartner (ICT);

• verkoop complex Bleiswijk;

•  nieuwe identiteit Royal FloraHolland  

(logo, huisstijl et cetera);

• opdracht accountant (EY);

• renovatie tribune G Aalsmeer;

• geothermie Naaldwijk;

• verkoop pand Prunus Aalsmeer.

In 2015 waren twee commissarissen eenmaal 

verhinderd een vergadering bij te wonen.  

Ook is het een enkele keer voorgekomen dat  

een commissaris wat later ter vergadering kwam 

of eerder weg moest. 

In de ALV van 4 juni 2015 is Caroline Princen 

benoemd als commissaris. Zij is de opvolger  

van de eerder afgetreden Franswillem Briët en  

in die hoedanigheid ook de voorzitter van de 

selectie- en remuneratiecommissie. Tijdens de 

ALV van 17 december 2015 zijn Jack Goossens 

en Mariëlle Ammerlaan herbenoemd als com-

missaris en is Louis Bouman afgetreden na een 

periode van twaalf jaar. Voor Louis Bouman 

komt geen opvolger. Dit is het gevolg van het 

eerder genomen besluit om in 2015 en 2016  

het aantal commissarissen te verlagen van  

elf naar negen. Tijdens de voorjaarsconferentie 

2016 is Mariëlle Ammerlaan weer herbenoemd 

als vicevoorzitter. In 2015 voldeed de RvC van 

Royal FloraHolland niet aan de evenwichtige 

verdeling man/vrouw (70/30). Bij toekomstige 

benoemingen zal dit als aandachtspunt worden 

meegenomen.

Verslag van de auditcommissie

De auditcommissie kwam in 2015 zes keer 

bijeen. Met uitzondering van een vergadering 

waar één afmelding was, waren de commissie-

leden steeds bij de vergaderingen aanwezig.  

De vergaderingen van de auditcommissie 

vonden altijd plaats in aanwezigheid van de 

externe accountant (EY), de CFO en de manager 

finance. De internal auditor was altijd een deel 
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van ieder vergadering aanwezig. De compliance 

officer was bij een aantal vergaderingen aanwe-

zig. Externe deskundigen en/of medewerkers uit 

de organisatie werden uitgenodigd afhankelijk 

van de onderwerpen die werden besproken. De 

auditcommissie heeft gedurende het afgelopen 

jaar vier maal met de externe accountant 

vergaderd zonder dat daarbij de CFO of mede-

werkers van Royal FloraHolland aanwezig waren.

De auditcommissie heeft tot haar tevredenheid 

vastgesteld dat het afgelopen jaar een aantal 

verbeteringen in de administratieve processen 

waarneembaar waren. Met de CFO en de 

manager finance werd besproken op welke 

terreinen nog verdere verbetering mogelijk is.

In 2015 werd veel gesproken over de toekomsti-

ge financiering van de coöperatie. De directie 

heeft de audit commissie in een vroeg stadium 

betrokken bij het onderzoek naar de verschillen-

de financieringsmogelijkheden. Dit heeft geleid 

tot een voorstel waarover de leden tijdens de 

regiobijeenkomsten in het najaar van 2015 door 

de directie werden geïnformeerd. 

Tijdens het verslagjaar werden verder nog de 

volgende onderwerpen besproken:

• De jaarrekening en het accountantsverslag 

 over 2014

• De opvolgingen van de bevindingen in  

 de management letter van EY accountants

• Het treasury beleid

• Het compliance beleid en de mogelijkheden 

  tot fraude

• Het risicobeleid

• Het onderzoek naar de ICT van Royal  

 FloraHolland door Gartner

• Het declaratiebeleid voor de directie  

 en de RvC

• De deelnemingen, inclusief risicobeoordelin- 

 gen en voorstellen voor desinvesteringen

• De financiële organisatie en de invulling  

 van vacatures

• De financiële rapportering

• Investeringsvoorstellen

• De begroting voor 2016

• Het auditplan voor 2015

• Het audit charter

De auditcommissie bestond in 2015 uit Cees van 

Rijn (voorzitter), Jack Goossens, Gerben Ravens-

bergen en Louis Bouman.

Verslag van de selectie en remuneratiecommissie

De selectie- en remuneratiecommissie (Remco) 

kwam in 2015 zes keer bijeen. Vergaderingen 

vinden altijd plaats in aanwezigheid van de CEO 

en de manager HR. Afhankelijk van het onder-

werp nodigt de commissie externe deskundigen 

uit. In 2015 waren dit Hay Group en Egon 

Zehnder. 

In de eerste helft van 2015 bestond de commis-

sie slechts uit twee leden. Dit was het gevolg van 

het voortijdig aftreden van de commissievoorzit-

ter Franswillem Briët. Er is een opvolger gevon-

den in de persoon van Caroline Princen. In het 

dagelijkse leven is Caroline Princen lid van de 

raad van bestuur van ABN AMRO. Bij Royal 

FloraHolland is zij sinds 4 juni 2015 commissaris 

en voorzitter van de Remco. Voordat Caroline 

Princen met haar werk als voorzitter van de 

Remco begon, heeft Joris Elstgeest deze functie 

waargenomen. In 2015 zijn alle commissieleden 

bij alle vergaderingen aanwezig geweest.

In het verslag van de RvC is al gerefereerd aan 

de discussie over de variabele beloning van de 

directie. Dit onderwerp heeft uiteraard ook veel 

aandacht gehad van deze commissie. Er is 

meerdere malen over gesproken en er is ook 
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overleg geweest met de ALV-commissie. Er zijn  

in 2015 twee ontwikkelingen geweest. De ene 

ontwikkeling betrof de interne discussie over de 

wijze en de hoogte waarop de directie beloond 

moet worden. De andere was een openbare 

discussie over de toekenning van de variabele 

beloning aan de directie over 2014 naar aan-

leiding van een publicatie. Beide discussies 

kwamen samen in de aanloop naar de voor-

jaarsvergadering van de ALV. 

De interne discussie ontstond door de markt-

vergelijking die om de drie jaar wordt gehouden. 

Daaruit bleek dat de directiebeloning onder de 

mediaan (het gemiddelde) zit. Het beleid is om 

op de mediaan te belonen. Dit is ook bevestigd 

door de ALV-commissie. Het voorstel was om dit 

verschil gedeeltelijk te overbruggen door het 

introduceren van een langetermijn variabele 

beloning. Uiteindelijk is hier niet voor gekozen. 

Het verschil wordt gedeeltelijk overbrugd door 

een verhoging van het vaste salaris. Dit is 

uitgebreid toegelicht tijdens de regiobijeen-

komsten in het najaar. Het salaris van de directie 

bestaat derhalve uit een vast deel en een 

variabel deel dat alleen is gebaseerd op de korte 

termijn. Voor de CEO bedraagt het maximale 

percentage 30%, voor de CFO 20%. De RvC 

bepaalt op basis van vooraf afgesproken 

doelstellingen (KPI’s) hoe hoog dit percentage 

daadwerkelijk over het betreffende jaar uitkomt. 

Over 2015 is dit 65% van genoemde percentages. 

Verder heeft de Remco in 2015 over de volgende 

onderwerpen gesproken:

• managementdevelopmentbeleid;

•  KPI’s (beoordeling 2014 en opstellen 2015  

en 2016);

• successionplanning;

• betrokkenheidspeilingen medewerkers.

De selectie- en remuneratiecommissie bestond 

in 2015 uit Caroline Princen (voorzitter vanaf 

juli), Joris Elstgeest (waarnemend voorzitter  

t/m juni) en Bernard Oosterom.

Verslag van de coöperatiecommissie

De coöperatiecommissie kwam in 2015 vier  

keer bijeen. Vergaderingen vinden altijd plaats  

in aanwezigheid van de CEO, de manager 

Coöperatie & Communicatie en de secretaris 

van de RvC. Afhankelijk van het onderwerp 

worden managers uitgenodigd. In 2015 zijn  

alle commissie leden bij alle vergaderingen  

aanwezig geweest.

De belangrijkste taak van de commissie is het 

bewaken van het coöperatie- en ledenbelang bij 

alle beleidsbeslissingen van de directie. Belang-

rijke thema’s voor de coöperatiecommissie zijn 

het ledenbeleid en de ledenbetrokkenheid.  

Ook de tarieven vallen binnen de scope van de 

commissie, net als de commerciële regelingen. 

Bij dit laatste gaat het om de interne procedures, 

het beheer en de transparantie. In de commissie 

wordt nooit over individuele gevallen gesproken. 

De commissie treedt ook op als beroepsinstantie 

voor geschillen tussen leden en de directie.  

In 2015 zijn er geen zaken aan de orde geweest. 

De voorzitter van de coöperatiecommissie is ook 

voorzitter van een werkgroep die toezicht houdt 

op de ontwikkeling van het bestuurlijk kader 

binnen Royal FloraHolland. Hierbij wordt bijvoor-

beeld gekeken naar de introductieprogramma’s 

voor nieuwe leden en medewerkers, maar ook 

naar de opleidingen en ontwikkeling van FPC, 

RAC- en adviesraadleden. In het algemeen 

wordt meer aandacht voor jongerenbeleid 

gevraagd.

De coöperatiecommissie kijkt ook naar de 

discussies en besluitvorming in de verschillende 

organen binnen Royal FloraHolland. Hierin moet 
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voldoende samenhang zitten. Deze focus is ook 

de basis geweest voor de betrokkenheid van de 

commissie bij de opzet van het strategische 

programma Coöperatie 2020. 

In 2015 heeft de coöperatiecommissie verder 

gesproken over:

• stemmen op afstand;

• evaluatie ALV en regiobijeenkomsten;

• programmaontwikkeling bestuurlijk kader;

• commerciële regelingen;

• tarievenstelstel;

• opheffen verplichte inschrijving firmanten;

• promotiebijdrage handel;

• najaarsconferentie MT-RvC; 

• nieuwe NCR-code;

• commerciële strategie (Implement);

• rapportages overleg coöperatiezaken.

De coöperatiecommissie bestond in 2015 uit 

Mariëlle Ammerlaan (voorzitter), Jan Andreae, 

Rosaline Zuurbier en Jos ten Have.

Advies raad van commissarissen

De raad van commissarissen heeft kennis 

genomen van de door de directie opgestelde  

en door de accountant gecontroleerde jaar-

rekening 2015 van Royal FloraHolland.  

Deze jaarrekening bestaat uit de balans per  

31 december 2015 en de winst-en-verlies-

rekening over het boekjaar 2015 met toelichting. 

De raad stemt op grond van zijn gehouden 

toezicht in met de in dit jaarverslag opgenomen 

jaarrekening en heeft deze ondertekend. Aan de 

algemene ledenvergadering wordt voorgesteld 

de jaar rekening 2015 vast te stellen, de directie 

decharge te verlenen voor het in het boekjaar 

2015 gevoerde beleid en de raad van commissa-

rissen decharge te verlenen voor het daarop 

gehouden toezicht.

De commissarissen spreken hun waardering uit 

naar directie en medewerkers voor de behaalde 

resultaten en de wijze waarop het bedrijf in 2015 

heeft gefunctioneerd.

Aalsmeer, 13 april 2016

Bernard Oosterom

Voorzitter
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Eva van Etten
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Verslag van 
de ALV-commissie

De ALV-commissie kwam in 2015 vijf keer bijeen. 

Vergaderingen vinden doorgaans plaats in 

aanwezigheid van de voorzitter (of plaatsver-

vanger) van de selectie- en remuneratiecommis-

sie (Remco) en de secretaris van de RvC, die 

tevens secretaris is van de ALV-commissie.

In verband met het tussentijdse aftreden van 

een van de commissieleden in maart 2015 heeft 

de commissie een opvolger gevonden in Eva van 

Etten. Zij is benoemd door de ALV in de vergade-

ring van 4 juni 2015. Naar aanleiding van deze 

wijziging heeft de commissie het rooster van 

aftreden iets aangepast. Bovendien is in de ALV 

van 17 december 2015 Sjaak van der Hulst 

benoemd voor een tweede termijn van drie jaar. 

De samenstelling van de ALV-commissie en het 

rooster van aftreden zien er nu als volgt uit:

• Herman Stricker  2016

• Matthijs Barendse  2017

• Sjaak van der Hulst  2018

•  Ad van Marrewijk  

(voorzitter)  2019  

 (herbenoeming in 2016)

•  Eva van Etten   2021  

 (herbenoeming in 2018)

De commissie, in het bijzonder de voorzitter, is 

nauw betrokken geweest bij de invulling van de 

vacature in de RvC. Dit proces heeft geleid tot  

de benoeming van Caroline Princen door de ALV 

in de vergadering van 4 juni 2015. 

De commissie heeft inmiddels enkele malen 

gesproken met deze nieuwe voorzitter van de 

Remco en heeft veel vertrouwen in een goede 

samenwerking voor de komende jaren.

De commissie heeft in september gesproken met 

de zittende commissarissen Mariëlle Ammerlaan 

en Jack Goossens, die allebei door de RvC voor 

herbenoeming zijn voorgedragen. Net als bij 

nieuwe commissarissen heeft de commissie  

ook bij herbenoemingen het recht van bezwaar. 

Door het voeren van dergelijke gesprekken krijgt 

de commissie een goed beeld van de mensen 

die in de RvC zitten en het werk dat ze daar 

doen. Naar aanleiding van de gesprekken heeft 

de commissie aan de RvC laten weten vertrou-

wen te hebben in de kandidaten.

De ALV-commissie heeft de vergoeding voor de 

commissarissen in 2014 vastgesteld voor een 

periode van drie jaar. In 2015 heeft de commissie 

zich daar dus niet in verdiept, met uitzondering 

van het variabele deel van de RvC-voorzitter. 

Hierbij speelt met name de tijdsbesteding een rol. 

Hoewel de commissie van mening was dat een 

additionele vergoeding wel op zijn plaats zou zijn 

geweest, is toch in onderling overleg besloten om 

daar geen gebruik van te maken.
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Het meest indringende onderwerp waar de 

commissie in 2015 zich over heeft gebogen is 

het beloningsbeleid van de directie. Aan het 

begin van het jaar heeft de commissie het 

voorstel van de RvC goedgekeurd om de directie 

te belonen op de mediaan van de Nederlandse 

markt. Dit was al bestaand beleid, maar in de 

praktijk bleek dat de feitelijke beloning lager 

was. Door de RvC werd voorgesteld om dit gat te 

overbruggen door het invoeren van een lange-

termijn variabele beloning. Ook hiermee was de 

commissie akkoord. In de aanloop naar de ALV 

van 4 juni 2015 was er een discussie over de 

beloning van de directie en dan vooral over het 

variabele gedeelte. Als gevolg hiervan heeft de 

RvC in oktober een herzien voorstel ingediend  

bij de ALV-commissie. Dit voorstel hield in om af 

te zien van de invoering van de extra variabele 

beloning en over te gaan tot een verhoging  

van het vaste salaris. Alles afwegende heeft  

de commissie hiermee ingestemd. 

De ALV-commissie hecht groot belang aan 

transparantie over dit onderwerp en heeft 

daarom met genoegen gezien hoe de RvC dit 

heeft toegelicht tijdens de regiobijeenkomsten  

in het najaar van 2015. De commissie is blij met 

de toezegging van de RvC om in de toelichting 

op de jaarrekening meer expliciete informatie op  

te nemen.

Ten slotte is de ALV-commissie content met  

de vernieuwende ontwikkelingen, zoals het op 

afstand participeren en stemmen in de ALV.  

Ook is de commissie aangenaam verrast door  

de steeds weer vernieuwende opzet van de ALV. 

De commissie wil daar de directie en het bedrijf 

een compliment voor geven.

Aalsmeer, 13 april 2016

Ad van Marrewijk

Voorzitter ALV-commissie
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Geconsolideerde balans per 31 december 2015
(Voor verwerking voorstel resultaatbestemming (bedragen x € 1.000))

Toelichting 2015 2014

  

Vlottende activa   

Vorderingen

Handelsdebiteuren  70.398 76.523

Vorderingen op deelnemingen  259 109

Latente belastingvorderingen  1.548 1.250

Overige vorderingen  

en overlopende activa (4) 17.160 18.908

  89.365 96.790

  

Liquide middelen  54.401 9.872

  

Totaal  884.813 902.839

 
  Voor de staande weergave van  

de geconsolideerde balans klik hier.

Toelichting 2015 2014

ACTIVA

Vaste activa  

Immateriële vaste activa (1) 55 496

  

Materiële vaste activa (2)

Terreinen  112.253 113.198

Bedrijfsgebouwen  348.681 364.270

Machines en installaties  83.126 92.685

Andere vaste bedrijfsmiddelen  68.399 78.182

Niet aan de bedrijfsuitoefening 

dienstbaar  112.766 127.251

  725.225 775.586

  

Financiële vaste activa (3)

Deelnemingen  12.072 15.202

Vorderingen op deelnemingen  3.350 4.778

Overige vorderingen  345 115

  15.767 20.095

Verslag  
ALV-commissie

Verslag  
RvC

Directie-
verslag

Strategie 
2020

Feiten  
& cijfers



Royal FloraHolland

Jaarrekening 2015

82  Jaarrekening 2015 | Geconsolideerde balans per 31 december 2015

Toelichting 2015 2014

Kortlopende schulden

Kredietinstellingen inclusief  

aflossingsverplichtingen (13) 1.703 76.916

Schulden aan leden / niet-leden (14) 55.113 57.256

Crediteuren  44.933 40.996

Statiegelden  82.936 81.474

Overige schulden  

en overlopende passiva (15) 61.500 60.203

  246.185 316.845

  

Totaal  884.813 902.839

*  Achtergestelde leningen. Deze vormen gezamenlijk met het eigen vermogen  

het aansprakelijk vermogen. Het aansprakelijk vermogen bedraagt ultimo 2015  

€ 481,1 miljoen (2014: € 446 ,1 miljoen).

 
  Voor de staande weergave van  

de geconsolideerde balans klik hier.

Toelichting 2015 2014

PASSIVA   

  

Groepsvermogen  

Eigen vermogen (5) 219.263 211.224

Aandeel derden (6) 2.278 2.286

  221.541 213.510

  

Voorzieningen (7)

Voorziening latente  

belastingverplichting  1.664 1.687

Reorganisatievoorziening  1.748 7.367

Overige voorzieningen  5.605 5.942

  9.017 14.996

  

Langlopende schulden  

Ledenleningen * (8) 202.072 175.382

Liquiditeitsbijdrage * (9) 46.036 44.759

Vrijwillige (leden)leningen * (10) 7.223 8.334

Aanvoerdersleningen * (11) 6.514 6.442

Langlopende bankleningen (12) 146.225 122.571

  408.070 357.488
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Toelichting 2015 2014

Bedrijfsbaten  

Provisies  106.688 105.149

Contributies  9.736 8.745

Partij- en stapelwagenheffing  67.560 69.142

Transactie- en serviceheffing  24.791 24.655

Emballage  53.339 53.122

Verhuur stapelwagens en cc’s  24.328 25.355

Verhuur onroerend goed  52.962 53.623

Diverse opbrengsten  52.187 53.628

  391.591 393.419

  

Bedrijfslasten  

Lonen en salarissen (16) 147.598 141.738

Sociale lasten  17.474 21.357

Pensioenlasten  13.303 13.593

Afschrijvingen en  

waardeverminderingen  75.581 82.559

Overige bedrijfslasten (17) 108.867 109.398

  362.823 368.645

  

Bedrijfsresultaat  28.768 24.774

Toelichting 2015 2014

  

Financiële baten en lasten  

Rentelasten en soortgelijke kosten  –17.503 –18.747

Rentebaten en soortgelijke  

opbrengsten  2.711 3.688

  –14.792 –15.059

  

Resultaat voor belasting  13.976 9.715

  

Resultaat deelnemingen  2.257 2.681

Vennootschapsbelasting (18) –3.991 –2.488

Aandeel derden  –202 –349

  

Resultaat na belasting  12.040 9.559

*   Ten behoeve van de strategie Royal FloraHolland 2020 zijn in 2015 € 12.047 aan 

kosten opgenomen (2014: 0). Voor een nadere uiteenzetting van de cijfers zie 

toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening note 16 en 17.

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2015
(bedragen x € 1.000)
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2015 2014

Operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 28.768 24.774

Afschrijvingen en  

waardeverminderingen 76.481 82.559

Mutatie voorzieningen –5.558 –13.400

99.691 93.933

Verandering in werkkapitaal

Af-/toename handelsdebiteuren 6.125 –3.626

Af-/toename vorderingen  

op deelnemingen –150 848

Af-/toename overige vorderingen 1.761 8.250

Af-/toename schulden aan  

leden / niet-leden 13.112 –46.742

Af-/toename crediteuren 2.237 –8.452

Af-/toename schulden aan  

deelnemingen – –156

Af-/toename statiegelden 1.462 3.975

Af-/toename overige schulden 839 2.158

25.386 –43.745

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2015
(bedragen x € 1.000)

2015 2014

Ontvangen rente 2.711 3.688

Ontvangen dividend 2.581 2.387

Betaalde rente –17.503 –19.027

Betaalde winstbelasting –206 –1.061

–12.417 –14.013

Kasstroom uit operationele activiteiten 112.660 36.175

Investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa –45.810 –35.436

Desinvesteringen in materiële  

vaste activa 20.731 3.356

Verwerving groepsmaatschappijen – –3.442

Verwerving niet-groepsmaatschappijen – –51

Aflossing langlopende vorderingen 1.458 –

Verstrekking langlopende vorderingen –260 –

Desinvestering in overige financiële  

vaste activa – 1.560

Kasstroom uit investeringsactiviteiten –23.881 –34.013

 
  Voor de staande weergave van het geconsolideerd  

kasstroomoverzicht klik hier.
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2015 2014

Financieringsactiviteiten

Mutatie rekening courant krediet –49.563 19.876

Aflossing langlopende leningen –27.360 –30.826

Extra aflossing gedurende het boekjaar –25.000 –

Nieuwe leningen 50.000 –

Liquiditeits- en kapitaalsbijdragen 46.036 44.759

Vrijwillige (leden)lening –1.111 –325

Terugbetaling ledenlening –30.327 –26.938

Terugbetaling aanvoerderslening –2.325 –3.364

Terugbetaling participatiereserve –4.600 –4.724

Kasstroom uit financieringsactiviteiten –44.250 –1.542

Netto kasstroom 44.529 620

Stand liquide middelen per 1 januari 9.872 9.252

Stand liquide middelen per 31 december 54.401 9.872

Mutatie liquide middelen 44.529 620

 
  Voor de staande weergave van het geconsolideerd  

kasstroomoverzicht klik hier.
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2015 2014

Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen             12.040 9.559 

Totaal van de rechtstreekse mutatie in het eigen vermogen als onderdeel van het groepsvermogen – – 

Totaal resultaat             12.040   9.559 

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2015
(bedragen x € 1.000)
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Toelichting op de geconsolideerde cijfers 2015

De uit het resultaat gevormde participatiereserve die op naam 

staat van haar leden is onderdeel van het eigen vermogen van de 

coöperatie. Een uit een positief jaarresultaat gevormde jaarlaag  

in de participatiereserve kan, op voorstel van de directie van  

de coöperatie en na goedkeuring door de algemene leden-

vergadering, na twintig jaar betaalbaar worden gesteld.

Daarnaast neemt ieder lid van de coöperatie deel in de ledenlening 

door een op voorstel van de directie door de algemene leden-

vergadering vast te stellen percentage over door de leden af te 

rekenen producten via de coöperatie. De ledenlening is achter-

gesteld bij vorderingen van crediteuren en andere verschaffers  

van vreemd vermogen. De uitkering van de ledenlening kan op 

voorstel van de directie en na goedkeuring door de algemene 

ledenvergadering, na het verstrijken van de looptijd van de betref-

fende jaarlagen, worden uitgesteld.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen  

van Titel 9 Boek 2 BW. Voor de presentatie van de winst-en-verlies-

rekening is, omwille van het inzicht, afgeweken van de voor-

geschreven modellen in het besluit modellen jaarrekening  

vanwege het bijzondere karakter van de bedrijfsactiviteiten.

TOELICHTING ALGEMEEN

Doelstelling

Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A., hierna 

te noemen Royal FloraHolland, is een coöperatie met een uitgeslo-

ten aansprakelijkheid voor haar leden. De coöperatie wil voor haar 

leden de hoogste verkoopopbrengsten tegen de laagste afzet-

kosten realiseren, door het organiseren van een geheel van  

(virtuele) marktplaatsen en daarmee samenhangende diensten  

en voorzieningen. Leden van de coöperatie kunnen natuurlijke 

personen en rechtspersonen zijn, die één of meer bedrijven uit-

oefenen, waarin sierteeltproducten worden geteeld. Royal Flora-

Holland is statutair gevestigd te Aalsmeer met het kantooradres 

Legmeerdijk 313, 1430 BA Aalsmeer, Nederland. 

Aansprakelijkheid leden van de coöperatie

Royal FloraHolland heeft een statutaire uitsluiting van aansprake-

lijkheid van haar leden. Dit betekent dat de leden van de coöperatie 

geen aansprakelijkheid hebben voor niet verrekende verliezen 

anders dan de bij de coöperatie uitstaande financiering in de vorm 

van een participatiereserve en achtergestelde ledenlening.
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In de organisatiestructuur heeft Royal FloraHolland er voor gekozen  

de activiteiten die direct dienstbaar zijn aan haar kernactiviteiten 

onder te brengen in de coöperatie. De niet direct aan het veiling-

bedrijf dienstbare activiteiten zijn, evenals een aantal andere 

financiële belangen, ondergebracht in deelnemingen.

Zie bijlage 1 voor de consolidatiekring. In 2015 zijn de volgende 

deelnemingen vervreemd: Decorum Plants B.V., Aucxis C.V.B.A., 

Fresh Chain Company B.V., Frederique’s Choice B.V., Steen  

voor Steen B.V. en Verde Trade Parc B.V. De deelnemingen  

FH Vastgoed 1 B.V. en Flower Chain Services B.V., zijn in 2015 

geliquideerd. Daarnaast is in 2015 FH Services Italy S.r.l. opgericht.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA, 

RESULTAATBEPALING EN KASSTROMEN

Algemeen

De grondslagen voor waardering van activa en passiva en 

resultaat bepaling zijn gebaseerd op historische kosten. De activa 

en passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, tenzij 

anders vermeld. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer 

het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 

naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de 

balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling 

daarvan gepaard zal gaan met uitstroom van middelen en de 

omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vast-

gesteld.

De in de toelichting opgenomen bedragen luiden in duizenden 

euro’s, tenzij anders vermeld. Met het resultaat wordt bedoeld het 

resultaat inclusief bijzondere posten, tenzij anders is vermeld.

Consolidatiegrondslagen

In de geconsolideerde jaarrekening 2015 zijn opgenomen  

Royal FloraHolland en haar groepsmaatschappijen waarmee  

Royal FloraHolland een organisatorische en economische eenheid 

vormt (tezamen ‘de groep’ genoemd). Groepsmaatschappijen zijn 

ondernemingen waarin Royal FloraHolland direct of indirect een 

beslissende zeggenschap in besturing en financieel beleid heeft. 

Beslissende zeggenschap wordt verondersteld aanwezig te zijn 

indien Royal FloraHolland meer dan 50% van het aandelenkapitaal 

bezit, dan wel zodanig bijzondere rechten heeft, zoals potentiële 

stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend, dat deze 

onderneming daardoor als groepsmaatschappij moet worden 

beschouwd. 

De groepsmaatschappijen zijn integraal in de geconsolideerde 

jaarrekening opgenomen. Het aandeel van derden in het vermogen 

en in het resultaat worden afzonderlijk vermeld. Intercompany- 

transacties en onderlinge vorderingen en schulden worden  

geëlimineerd. Consolidatie en deconsolidatie geschiedt op moment 

van verkrijging of vervreemding van de beslissende zeggenschap.

De groepsmaatschappijen zijn volgens de grondslagen van waar-

dering en resultaatbepaling van Royal FloraHolland in de geconso-

lideerde jaarrekening verwerkt.
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(Zie ook toelichting op pagina 97, risico’s op bijzondere waarde-

verminderingen vaste activa.)

Van de vrije gronden in Aalsmeer en Rijnsburg is 1/3e deel bestemd 

voor verkoop aan derden, niet zijnde handelspartijen. 2/3e van de 

vrije gronden worden aangehouden voor toekomstige verkopen 

aan handelspartijen of eigen gebruik. Van de vrije gronden in 

Naaldwijk is 38% bestemd voor verkoop aan derden, 62% wordt 

aangehouden voor toekomstige verkopen aan handelspartijen of 

eigen gebruik. De vrije gronden bestemd voor verkoop aan handel-

spartijen of eigen gebruik in Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg 

worden beschouwd als economisch uitwisselbaar. Bij toekomstige 

verkoop van terreinen zal ongeacht of dit een terrein in Aalsmeer, 

Naaldwijk of Rijnsburg betreft worden uitgegaan van een gemid-

delde kostprijs. Het (commerciële) resultaat omvat dan het verschil 

tussen de opbrengst en het verkochte aantal vierkante meters 

tegen de gemiddelde kostprijs. 

De vrije gronden bestemd voor verkoop aan derden worden niet 

beschouwd als economisch uitwisselbaar en zijn gewaardeerd 

tegen de historische kostprijs per locatie onder aftrek van  

bijzondere waardeverminderingen.

 

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarbij invloed van betekenis op het financiële  

en zakelijke beleid wordt uitgeoefend, zijn gewaardeerd volgens  

de nettovermogenswaarde. Invloed van betekenis wordt in ieder 

geval verondersteld aanwezig te zijn bij een aandeelhoudersbelang 

van meer dan 20%. De nettovermogenswaarde wordt berekend 

volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. Indien 

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings-

prijs verminderd met afschrijvingen en eventuele bijzondere 

waardeverminderingen. De jaarlijkse lineaire afschrijvingen zijn 

gebaseerd op basis van de verwachte economische levensduur van 

10 jaar. Bijzondere waardeverminderingen kunnen voorkomen als 

zich wijzigingen of omstandigheden voordoen die doen vermoeden 

dat de boekwaarde van een actief niet (volledig) terugverdiend 

wordt.

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische 

kostprijs of vervaardigingprijs, verminderd met afschrijvingen en 

eventuele bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse lineaire 

afschrijvingen zijn gebaseerd op verwachte economische levens-

duur van gebouwen en terreinvoorzieningen van 10 - 33 1/3 jaar, 

van machines en installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen van 

5 tot 10 jaar, rekening houdend met de restwaarde. Op niet aan  

de bedrijfsuitoefening dienstbare activa wordt niet afgeschreven. 

In de kostprijs worden de kosten van groot onderhoud opgenomen 

zodra de kosten zich voordoen en aan de activeringscriteria is 

voldaan. Deze worden afgeschreven over de geschatte termijn 

waarvoor het onderhoud is gepleegd. Alle overige onderhouds-

kosten worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Bijzondere waardeverminderingen kunnen voorkomen als zich 

wijzigingen of omstandigheden voordoen die doen vermoeden dat 

de boekwaarde van een actief niet (volledig) terugverdiend wordt. 
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Voorzieningen 

Voorzieningen zijn gevormd voor verplichtingen en verliezen die  

op balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is, maar 

op betrouwbare wijze is in te schatten. De omvang van de voor-

ziening is bepaald door middel van schatting van de bedragen die 

noodzakelijk worden geacht om de desbetreffende verplichtingen 

en verliezen af te wikkelen. 

Pensioenen 

De groep kent twee pensioenregelingen. Royal FloraHolland heeft 

een toegezegde pensioenregeling (middelloonregeling), waarvan  

de nominale aanspraken verzekerd zijn middels een gesepareerd 

depot die is ondergebracht bij een verzekeraar. De toegekende 

pensioenaanspraken worden door middel van jaarlijkse pensioen- 

betalingen aan de verzekeraar afgefinancierd. De dekkingsgraad 

bedraagt ultimo 2015 113,0%. De dekkingsgraad ligt ruim boven 

het door De Nederlandsche Bank gestelde minimum van 105,0%. 

De pensioenen zijn in 2015 niet geïndexeerd. Daarnaast kent  

Hobaho Horti Groep B.V. een bedrijfstakpensioenfonds waarop  

de Suwas-regeling van toepassing is. Op grond van de geldende  

RJ richtlijnen wordt het verplichtingenstelsel gehanteerd. Voor 

beide pensioenregelingen geldt dat de premiebetalingen als last 

wordt verantwoord in het jaar waarop deze betrekking heeft. 

Jubilea 

De voorziening jubilea betreft aan verstreken dienstjaren toe te 

rekenen kosten van toekomstige jubileumuitkeringen, rekening 

houdend met de kans op tussentijdse uitdiensttreding en over lijden.

de waardering van een deelneming volgens de nettovermogens-

waarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en  

voor zover Royal FloraHolland in deze situatie geheel of ten dele 

instaat voor de schulden van de deelneming of het stellige voor-

nemen heeft de deelneming in staat te stellen haar schulden te 

betalen, wordt een voorziening getroffen.

Deelnemingen waarbij geen invloed van betekenis op het financiële 

en zakelijke beleid wordt uitgeoefend, zijn gewaardeerd op ver-

krijgingprijs onder aftrek van nodig geachte afwaarderingen 

wegens duurzame waardeverminderingen. 

Onder de financiële vaste activa opgenomen vorderingen zijn 

gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs, eventueel verminderd 

met noodzakelijke geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Vorderingen en liquide middelen

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde eventueel 

verminderd met noodzakelijke geachte voorziening voor oninbaar-

heid. Vorderingen en liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Voorraden en onderhanden projecten

De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs eventueel 

verminderd met noodzakelijk geachte voorziening voor incourantheid. 

De onderhanden projecten, bestaande uit nog te factureren 

opbrengsten dienstverlening, zijn gewaardeerd tegen de verwachte 

verkoopwaarde. Opbrengsten worden verantwoord naar rato van 

voortgang van de projecten. 
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Resultaat deelnemingen

Van deelnemingen waarbij de groep geen beslissende zeggen-

schap heeft, wordt het aandeel in het resultaat van de deelneming 

in de winst-en-verliesrekening verantwoord volgens de netto-

vermogenswaarde. Voor zover er niet volgens nettovermogens-

waarde wordt gewaardeerd, betreft het resultaat de in het verslag-

jaar ontvangen dividenden en eventuele waardeveranderingen.

Belastingen

De vennootschapsbelasting is berekend op basis van het verant-

woorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten 

en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten. Voor belastbare of 

verrekenbare tijdelijke verschillen is een latente belastingverplich-

ting of latente belastingvordering opgenomen. De latente belas-

tingvordering is opgenomen onder de vlottende activa indien 

verwacht wordt dat deze vordering in de toekomst verrekend kan 

worden. Voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie is een 

latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijn-

lijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening in de 

toekomst. De latente belastingverplichtingen en -vorderingen zijn 

gewaardeerd tegen nominale waarde waarbij is uitgegaan van het 

geldende belastingtarief (25%).

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

De liquide middelen in het overzicht bestaan uit direct beschikbare 

geldmiddelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van rente en 

belastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 

activiteiten.

Statiegelden

Statiegeldverplichtingen zijn opgenomen tegen de statiegeld-

waarde van de op balansdatum in omloop zijnde meermalige 

emballage onder aftrek van een geschat bedrag voor emballage 

die niet retour zal komen.

Leasing

De beoordeling of een overeenkomst een lease bevat, vindt plaats 

op grond van de economische realiteit op het tijdstip van het 

aangaan van het contract. Het contract wordt aangemerkt als een 

financiële leaseovereenkomst als de nakoming van de overeen-

komst afhankelijk is van het gebruik van een specifiek actief of de 

overeenkomst het recht van het gebruik van een specifiek actief 

omvat. In geval van operationele leasing zijn de leasebetalingen 

lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-en-verlies-

rekening gebracht.

Bepaling van het resultaat

Het resultaat, zijnde het saldo van bedrijfsbaten en -lasten over  

het boekjaar, zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking 

hebben. Bedrijfsbaten (‘winsten’) zijn verantwoord voor zover zij  

op de balansdatum zijn gerealiseerd. Bedrijfslasten (‘verliezen’)  

die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar zijn 

verwerkt indien en voor zover deze voor het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden.
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Beheer van debiteurenrisico’s

Om het risico van oninbare debiteurenvorderingen te beheersen 

wordt dit voortdurend bewaakt. De dienstverlening van  

Royal FloraHolland is over een grote groep klanten gespreid 

waardoor er geen sprake is van een grote concentratie van de 

debiteuren vorderingen. Een overwegend deel van de debiteuren-

vorderingen wordt afgedekt door (on)beperkte non-storno verkla-

ringen en een kredietverzekeringspolis ingeval er een 14 dagen 

krediet wordt verstrekt voor Royal FloraHolland Connect aankopen.

Risico’s op bijzondere waardeverminderingen gebouwen  

en terreinen

Belangrijk onderdeel van de strategie van Royal FloraHolland is het 

bieden van aantrekkelijke fysieke marktplaatsen om ‘de handel’ 

optimaal te faciliteren en aan zich te kunnen binden. Deze strategie 

brengt aanzienlijke investeringen in activa, vooral in gebouwen en 

terreinen met zich mee. Hierbij heeft Royal FloraHolland een lange 

termijn visie, waarbij echter door marktomstandigheden en ontwik-

kelingen in de financiële en onroerend goed wereld fluctuaties op 

middellange en lange termijn in de waardering van de vaste activa 

niet uit te sluiten zijn. Ondanks deze lange termijnvisie kunnen 

daarom deze fluctuaties leiden tot bijzondere waardeverminderingen. 

 

Royal FloraHolland evalueert periodiek haar beleid ten aanzien van 

afschrijvingen, waarderingsgrondslagen en investeringen, in het 

bijzondere ten aanzien van investeringen in gebouwen en terreinen, 

om zodoende het risico op bijzonder waardeverminderingen te 

beperken. Voor de beoordeling of bijzondere waardeverminderin-

gen noodzakelijk zijn, toetst Royal FloraHolland periodiek de 

Derivaten en financiële risico’s

Derivaten

Royal FloraHolland houdt geen financiële instrumenten voor 

handelsdoeleinden en geeft deze ook niet uit.

Beheer van valutarisico’s

Transacties in vreemde valuta vinden slechts in beperkte mate 

plaats. Ook activa en passiva luiden doorgaans in euro’s. Uit dien 

hoofde is het valutarisico beperkt.

Beheer van renterisico’s

Royal FloraHolland volgt de marktrenteontwikkelingen intensief.  

Het beleid van Royal FloraHolland ten aanzien van renterisico’s 

heeft ten doel om renteschommelingen op te vangen. De ren-

teswaps maken deel uit van een effectieve hedge-relatie waarbij 

kostprijshedge-accounting wordt toegepast. Bij kostprijshedge-

accounting worden gedurende de looptijd de renteswaps gewaar-

deerd tegen historische kostprijs. Waarde veranderingen worden 

niet verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Beheer van liquiditeitsrisico’s

Met kredietinstellingen zijn ten aanzien van de bancaire financie-

ring, en de voorwaarden waaronder deze ter beschikking zijn 

gesteld, nadere afspraken gemaakt over de kredietwaardig-

heidsratio’s van Royal FloraHolland. Voor de bancaire financiering 

zijn geen activa als zekerheid afgegeven.

Verslag  
ALV-commissie

Verslag  
RvC

Directie-
verslag

Strategie 
2020

Feiten  
& cijfers



Royal FloraHolland

Jaarrekening 2015

93  Jaarrekening 2015 | Toelichting op de geconsolideerde cijfers 2015

boekwaarde aan de te realiseren kasstromen per navolgende 

activa categorieën: 1) marktcentra exportlocaties, 2) marktcentra 

binnenlandse markt, 3) vrije gronden ten behoeve van verkoop aan 

handels partijen en 4) ten behoeve van verkoop aan derden en 5) 

losse panden op de marktplaatsen die afzonderlijk identificeerbaar  

en exploiteerbaar zijn.
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Jaarrekening 2015

Toelichting op de geconsolideerde balans 2015
(bedragen x € 1.000)

VASTE ACTIVA

(1) Immateriële vaste activa

De samenstelling van de boekwaarde per balansdatum en het verloop is als volgt:

2015 2014

Stand per 1 januari 496 5.798

Mutaties

Waardeverminderingen –378 –4.657

Afschrijvingen –63 –645

Stand per 31 december 55 496

Cumulatieve aanschafwaarde 6.853 6.853

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen –6.798 –6.357

Stand per 31 december 55 496

    

Concessies hebben betrekking op kwekersrechten, veredelings kramen en fust.  

De immateriële vaste activa worden in 10 jaar afgeschreven.

De waardeverminderingen in 2015 en 2014 hebben betrekking op de afwaardering  

van het Floratinofust.
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Jaarrekening 2015

(2) Materiële vaste activa

De samenstelling van de boekwaarde per balansdatum en het verloop is als volgt:

Boekwaarde  

begin jaar Investe ringen Over boekingen Reclassi  ficatie

Afschrijvingen  

& waarde- 

verminderingen Desinvesteringen

Boek waarde  

einde jaar

Terreinen

Terreinen 88.524 – – –79 – –3.264 85.181

Terreinvoorzieningen 24.674 3.638 886 – –2.126 – 27.072

Subtotalen 113.198 3.638 886 –79 –2.126 –3.264 112.253

Bedrijfsgebouwen 364.270 10.851 12.378 3.159 –36.533 –5.444 348.681

Machines & Installaties 92.685 6.225 4.115 –3.159 –16.741 – 83.125

Andere vaste bedrijfsmiddelen

ICT-middelen 14.911 3.345 722 – –6.107 – 12.871

Logistieke middelen en emballage 63.271 4.103 698 – –12.544 – 55.529

Subtotalen 78.182 7.448 1.420 – –18.651 – 68.399

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

Terreinen voor vrije verkoop 77.368 18 37 79 –400 – 77.102

Bedrijfsmiddelen in uitvoering 21.240 18.754 –18.836 – – –285 20.873

Terreinen en panden voor vrije verkoop 28.643 576 – – –689 –13.738 14.792

Subtotalen 127.251 19.348 –18.799 79 –1.089 –14.023 112.766

Totalen 2015 775.586 47.510 – – –75.140 –22.731 725.225

Totalen 2014 819.148 40.723 – – –80.929 –3.356 775.586
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Terreinen

Bedrijfs-  

gebouwen

Machines  

& Installaties

Andere vaste  

bedrijfsmiddelen

 

Niet aan de 

bedrijfs - 

 uitoefening  

dienstbaar 2015 2014

Cumulatieve aanschafwaarde 151.121 1.003.517 349.020 192.848 126.855 1.823.361 1.798.528

Cumulatieve afschrijving & waardeverminderingen –38.868 –654.836 –265.894 –124.449 –14.089 –1.098.135 –1.022.941

Stand per 31 december 112.253 348.681 83.126 68.399 112.766 725.225 775.586

   

De samenstelling van de boekwaarde per balansdatum van terreinen voor vrije verkoop  

is als volgt:

 

 
Aantal m2 

 (x 1.000) Boek waarde

Royal FloraHolland 1.068 75.700

Greenparc V.O.F. 106 1.402

Stand per 31 december 1.174 77.102

 

De terreinen voor vrije verkoop betreffen vrije gronden voor ver-

koop aan handelspartijen en voor verkoop aan derden, niet zijnde 

handelspartijen. De vrije gronden voor verkoop aan handelspartij-

en worden aangehouden voor toekomstige uitgifte aan klanten van 

Royal FloraHolland ter ondersteuning van de centrale marktplaats-

functie. 

Bedrijfsmiddelen in uitvoering betreffen investeringen die per 

balansdatum nog niet in gebruik zijn genomen. De investeringen 

die gedurende het jaar in gebruik genomen worden, zijn via de 

kolom ‘overboekingen’ aan de juiste activacategorie toegekend. 

Investeringen die in 2015 in gebruik zijn genomen, zijn onder 

andere de renovatie van het parkeerdek, bijdragen aanleg ontslui-

tingswegen, investeringen in brandmeld- & ontruimings installaties 

en de renovatie van koelinstallaties. Investeringen die ultimo 2015 

nog niet in gebruik zijn genomen zijn onder andere de aanpassin-

gen van de hellingbanen, investeringen in brand       -meld- & ontrui-

mingsinstallaties, het bouwrijp maken van grond (Neptunus) en de 

renovatie van koelinstallaties.

De kolom ‘reclassificatie’ heeft betrekking op verschillende activa 

die nader uitgesplitst zijn en daardoor aan een andere activa-

categorie zijn toegekend. 
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De waardeverminderingen betreffen hoofdzakelijk de afwaardering 

van de boekwaarde tribune F ‘snijbloemen’ in Aalsmeer die eind 

2015 buitengebruik is gesteld. Dit heeft geleid tot een afwaardering 

van € 2,5 miljoen.

In 2015 betreffen de grootste desinvesteringen de verkoop van het 

onroerend goed in Venlo en de verkoop gebouwen aan de Prunus  

in Aalsmeer. 

Voor de geactiveerde bijdragen aan de N231 en N201 in Aalsmeer 

van in totaal € 3,3 miljoen heeft Royal FloraHolland geen juridische 

eigendom. Daarnaast heeft Royal FloraHolland een bijdrage van  

€ 1,7 miljoen gedaan aan de verbetering van de aansluiting met  

de A44. Dit bedrag is geactiveerd en is geen juridische eigendom 

van Royal FloraHolland.

De terreinen en panden voor vrije verkoop betreffen vaste activa 

voor verkoop aan handelspartijen en derden, niet zijnde handels-

partijen. De materiële vaste activa van locatie Bleiswijk zijn  

opgenomen onder deze categorie. 

Materiële vaste activa worden afgeschreven op basis van  

de geschatte economische levensduur:

–  Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden  

niet afgeschreven. 

–  Bedrijfsgebouwen en terreinvoorzieningen: afschrijving  

over 10 – 33 1/3 jaar. 

–  Machines en installaties & andere vaste bedrijfsmiddelen: 

afschrijving over 5 – 10 jaar.

In 2015 heeft een opschoning van de vaste activa plaatsgevonden. 

Niet meer aanwezige vaste activa met een boekwaarde gelijk aan 

nul is gecorrigeerd in de cumulatieven.
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(3) Financiële vaste activa

De samenstelling van de boekwaarde per balansdatum en het verloop is als volgt:

Deelnemingen

Vorderingen op 

deel nemingen

Overige  

vorderingen

 

 

2015 2014

Stand per 1 januari 15.202 4.778 115 20.095 22.818

 

Mutaties

Investeringen – – – – 51

Desinvesteringen –1.857 – – –1.857 –1.833

Resultaat deelnemingen 2.257 – – 2.257 2.681

Verstrekkingen – – 260 260 –207

Aflossingen – –1.428 –30 –1.458 –

Bijzondere waardeverminderingen –799 – – –799 –361

Dividenduitkering –2.581 – – –2.581 –2.387

Nieuwe consolidatie – – – – –667

Stand per 31 december 12.072 3.350 345 15.767 20.095

 

Deelnemingen

De bijzondere waardeverminderingen van de deelnemingen zijn verantwoord in de winst- 

en verliesrekening onder de post overige bedrijfskosten.

Vorderingen op deelnemingen

Onder deze post zijn leningen begrepen aan deelnemingen. De rente op deze leningen 

bedraagt gemiddeld 4,4% en hebben een resterende looptijd korter dan 5 jaar.

Transacties met verbonden partijen

Alle transacties met de deelnemingen hebben plaatsgevonden tegen marktconforme condities.
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VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN

(4) Overige vorderingen en overlopende activa 2015 2014

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.024 3.087

Vooruitbetaalde kosten 8.643 5.138

Voorraden en onderhanden projecten 731 940

Vordering inzake onroerend goed transacties – 1.306

Overige vorderingen 4.714 7.287

Overlopende activa 1.048 1.150

Stand per 31 december 17.160 18.908

(5) Eigen vermogen

Het eigen vermogen bedraagt per balansdatum € 219,3 miljoen (2014: € 211,2 miljoen). 

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

(6) Aandeel derden 2015 2014

 Stand per 1 januari 2.286 1.976

 

 Mutaties

 Aandeel in resultaat deelnemingen 202 349

 Dividenduitkering –152 –47

 Correctie op voorgaand boekjaar –58 8

 Stand per 31 december 2.278 2.286
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(7) Voorzieningen
Latente belasting- 

verplichtingen

Reorganisatie-

voorziening

Overige  

voorzieningen

 

2015 2014

Stand per 1 januari 1.687 7.367 5.942 14.996 30.560

 

Mutaties

Toevoegingen – 1.748 26 1.773 3.103

Onttrekkingen –23 –6.158 –200 –6.381 –15.290

Vrijval – –397 – –397 –

Herrubricering – –812 –162 –974 –3.377

Stand per 31 december 1.664 1.748 5.606 9.017 14.996

 

De voorziening latente belastingverplichtingen vindt haar oorsprong in verschillen tussen 

de commerciële en fiscale waardering van materiële vaste activa en een gevormde kosten-

egalisatiereserve. De voorziening latente belastingverplichtingen is gevormd op basis van 

een vennootschapsbelastingtarief van 25,0% (2014: 25,0%). 

De voorzieningen hebben overwegend een looptijd langer dan 1 jaar.

Verslag  
ALV-commissie

Verslag  
RvC

Directie-
verslag

Strategie 
2020

Feiten  
& cijfers



Royal FloraHolland101  Jaarrekening 2015 | Toelichting op de geconsolideerde balans 2015

Jaarrekening 2015

LANGLOPENDE SCHULDEN

(8) Ledenleningen 2015 2014

Stand per 1 januari 175.382 171.506

 

Mutaties

Bijschrijving liquiditeitsbijdrage voorgaand boekjaar 43.244 31.882

Uitbetaling wegens overlijden en uittreding –7.746 –6.731

Aflossingsverplichting huidig boekjaar opgenomen onder kortlopende schulden –9.429 –22.581

Overboekingen lidtype naar ledenlening 621 1.306

Stand per 31 december 202.072 175.382

Uitbetaling van de ledenlening is geregeld in artikel 17 van de statuten. Over 2015 is  

een rente vergoed van 1,4% (2014: 1,6%). Het saldo per 31 december 2015 betreft de 

bijschrijvingen over de jaren 2009 tot en met 2015. Tevens zijn hieronder begrepen  

de bijschrijvingen 2007 van Bloemenveiling Aalsmeer. Van het saldo van € 202,0 miljoen 

(2014: € 175,4 miljoen) heeft een bedrag van € 94,1 miljoen (2014: € 90,3 miljoen) een 

looptijd langer dan vijf jaar.

Als moment van aflossing geldt voor de op 31 december 2007 bestaande jaarlagen de 

termijn zoals die gold voor Royal FloraHolland-oud (na zeven jaar) en Bloemenveiling 

Aalsmeer (na negen jaar). Voor de jaarlagen opgebouwd vanaf 2008 geldt dat aflossing na 

acht jaar zal plaatsvinden.

De ledenleningen zijn achtergesteld bij alle vorderingen van derden op Royal FloraHolland.
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(9) Liquiditeitsbijdrage 2015 2014

Stand per 1 januari 44.759 32.914

 

Mutaties

Bijschrijving leden- en aanvoerderslening voorgaand boekjaar –44.759 –32.914

Ingehouden lopend boekjaar bij leden 44.485 43.244

Ingehouden lopend boekjaar bij niet-leden 1.551 1.515

Stand per 31 december 46.036 44.759

De liquiditeitsbijdrage bestaat uit een ingehouden bijdrage van 1,0% van de productomzet 

van leden en niet-leden. In 2015 bedroeg het totaalbedrag van de ingehouden liquiditeits-

bijdrage € 46,0 miljoen (2014: € 44,8 miljoen). Aan de algemene ledenvergadering zal 

worden voorgesteld om de gehele liquiditeitsbijdrage 2015 € 46,0 miljoen (2014:  

€ 44,8 miljoen) bij te schrijven op de ledenlening.

De liquiditeitsbijdrage is achtergesteld bij alle vorderingen van derden op Royal FloraHolland.

(10) Vrijwillige (leden)leningen 2015 2014

Stand per 1 januari 8.334 8.659

 

Mutaties

Stortingen 159 242

Uitbetalingen –1.270 –567

Stand per 31 december 7.223 8.334
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Het saldo per 31 december 2015 betreft de bijschrijvingen over  

de jaren 2009 tot en met 2015. Tevens zijn hieronder begrepen  

de bijschrijvingen 2007 van Bloemenveiling Aalsmeer. Over de 

aanvoerdersleningen is in 2015 een rente vergoed van 1,4%  

(2014: 1,6%). 

De bijschrijvingen op de aanvoerdersleningen worden rente-

dragend per 1 januari volgend op het jaar van bijschrijving. Voor  

de bijschrijvingen op de aanvoerders-leningen tot en met jaarlaag 

2008 blijven de aflossingstermijnen die destijds golden, zeven en 

tien jaar van toepassing. Vanaf jaarlaag 2009 loopt de aflossings-

termijn gelijk aan de aflossingstermijn van de ledenlening (acht 

jaar). Van het saldo van € 6,5 miljoen (2014: € 6,4 miljoen) heeft  

een bedrag van € 3,2 miljoen (2014: € 3,4 miljoen) een looptijd 

langer dan vijf jaar. In 2016 zal naar verwachting een bedrag  

van € 3,8 miljoen (2015: € 3,8 miljoen) worden uitbetaald aan  

gestopte leden en niet-leden.

De aanvoerdersleningen zijn achtergesteld bij alle vorderingen van 

derden op Royal FloraHolland.

De op de vrijwillige (leden)lening ingelegde bedragen worden na vijf jaar opeisbaar.  

Het saldo van € 7,2 miljoen (2014: € 8,3 miljoen) heeft een looptijd korter dan 5 jaar.  

Over 2015 is een rente vergoed van 1,9% (2014: 2,1%). 

De vrijwillige (leden)lening is achtergesteld bij alle vorderingen van derden op  

Royal FloraHolland.

(11) Aanvoerdersleningen 2015 2014

Stand per 1 januari 6.442 8.657

 

Mutaties

Bijschrijving bijdrage huidig boekjaar 1.515 1.380

Uitbetaling wegens overlijden en uittreding –449 –1.719

Overboeking naar ledenlening –621 –

Aflossingsverplichting huidig boekjaar opgenomen onder kortlopende schulden –373 –1.876

Stand per 31 december 6.514 6.442
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(12) Langlopende bankleningen 2015 2014

Stand per 1 januari 122.571 150.288

 

Mutaties

Aflossingsverplichting huidig jaar, opgenomen onder kortlopende schulden –1.703 –27.717

Aflossingsverplichting voorgaand jaar 357 –

Extra aflossing gedurende het boekjaar –25.000 –

Nieuwe leningen 50.000 –

Stand per 31 december 146.225 122.571

Van het totaalbedrag van € 146,2 miljoen (2014: € 122,6 miljoen) 

heeft € 141,9 miljoen (2014: € 119,1 miljoen) een looptijd korter  

dan 5 jaar. De aflossingsverplichting 2016 van € 1,7 miljoen  

(2015: € 27,7 miljoen) is opgenomen onder de kortlopende  

schulden. De rente op deze leningen bedraagt gemiddeld 1,9%  

(2014: 2,4%). Langlopende bankleningen zijn opgenomen bij 

Rabobank, ING Bank en ABN AMRO.

 

KORTLOPENDE SCHULDEN

(13) Kredietinstellingen inclusief aflossingsverplichtingen

Hieronder zijn begrepen de aflossingsverplichting van de lang-

lopende bankleningen van € 1,7 miljoen (2014: € 27,7 miljoen).  

Ultimo 2015 werd er geen gebruik gemaakt van kredietfaciliteiten 

bij banken (2014: € 49,2 miljoen). De kredietruimte bij banken 

bedraagt € 116,5 miljoen (2014: € 127,8 miljoen). 

(14) Schulden aan leden / niet-leden

Hieronder zijn begrepen de productomzet van 28, 29 en 30 decem-

ber 2015 en de aflossingsverplichting 2016 van de ledenlening 

(bijschrijving 2005 Bloemenveiling Aalsmeer; bijschrijving 2007 

Royal FloraHolland-oud). Ook de in 2016 verschuldigde aflossings-

verplichtingen van de aanvoerdersleningen en participatiereserve 

zijn hieronder begrepen.
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(15) Overige schulden en overlopende passiva 2015 2014

Belastingen en premies sociale verzekeringen 7.251 6.815

Vakantiegeld en -dagen 14.243 15.306

Rentekosten banken en ledenlening 4.858 5.284

Overlopende passiva 8.407 8.301

Overige schulden 26.741 24.497

Stand per 31 december 61.500 60.203

Financiële instrumenten 

Per 31 december 2015 bedraagt de nominale waarde van de 

renteswapcontracten van Royal FloraHolland € 293,9 miljoen  

(2014: € 324,2 miljoen), ter dekking van bankleningen en leden- en 

aanvoerdersleningen. Bij deze swaps wordt een variabele rente 

ontvangen en een vaste rente betaald.

Per 31 december 2015 bedraagt de bankschuld van Royal  

FloraHolland van langlopende en kortlopende leningen € 149,1 

miljoen (2014: € 199,5 miljoen) met een variabele rente. Ter dekking 

hiervan zijn renteswapcontracten afgesloten. De vaste rente van 

gemiddeld 3,4% (2014: 3,2%) ligt boven het marktniveau ultimo 2015, 

zodat de reële waarde van de swaps op balansdatum negatief is.

Per 31 december 2015 bedraagt het totaal aan leden- en aanvoer-

dersleningen van Royal FloraHolland € 261,9 miljoen (2014: € 234,9 

miljoen). De rentevergoeding wordt per jaar bepaald en is afgeleid 

van het rendement op 8-jaars staatsobligaties. Ter dekking van de 

leden- en aanvoerdersleningen zijn renteswapcontracten afgesloten.  

De vaste rente bedraagt gemiddeld 3,1% ultimo 2015 (2014: 3,5%).

De reële waarde van de gezamenlijke renteswapcontracten  

van Royal FloraHolland bedraagt per balansdatum € 28,9 miljoen  

(2014: € 39,4 miljoen) negatief. 

In 2015 bedragen de kosten voor financiering € 17,5 miljoen  

(2014: € 18,8 miljoen). Van dit bedrag heeft € 6,7 miljoen (2014:  

€ 8,1 miljoen) betrekking op kosten voor leningen met een variabele 

rente en € 10,8 miljoen (2014: € 10,7 miljoen) op renteswap-

contracten bedoeld ter afdekking van het risico op leningen met 

een variabele rente. De in 2015 betaalde rente uitgedrukt als 

percentage over de uitstaande leningen inclusief renteswap-

contracten bedraagt gemiddeld 4,3% (2014: 4,3%).

Het renterisico op de huidige bancaire en ledenleningen is af-

gedekt voor meer dan 70,0% en zal in de komende jaren afnemen. 

Per balansdatum heeft Royal FloraHolland renteswapcontracten 

met een looptijd tot en met 2021.

Royal FloraHolland heeft geen bijstortverplichtingen (‘margin calls’) 

over renteswap-contracten. Er is dan ook geen sprake van mogelij-

ke liquiditeitsrisico’s uit hoofde van renteswapcontracten. 
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN  

EN REGELINGEN

Investeringsverplichtingen

Per 31 december 2015 bedragen de investeringsverplichtingen  

uit lopende projecten € 7,5 miljoen (2014: € 7,2 miljoen). 

Ten behoeve van infrastructurele aanpassingen om de ontsluiting 

van de marktplaatsen te verbeteren is Royal FloraHolland verplich-

tingen met overheden en derden aangegaan voor een ‘ongestoor-

de logistieke verbinding’ (OLV) (locatie Aalsmeer), reconstructie van  

de kruising Middelbroekweg / veilingroute en het plaatsen van 

geluidschermen / verbreden van de N213 (locatie Naaldwijk) voor 

in totaal € 7,1 miljoen (2014: € 11,1 miljoen).

Terugkoopverplichtingen

Voor vastgoed is Royal FloraHolland in het verleden een voorwaar-

delijke terugkoopverplichting aangegaan voor in totaal € 250 

duizend (2014: € 1,0 miljoen). Voor een kantoor van een transport-

bedrijf en een servicestation in Rijnsburg (DMO).

Leaseverplichtingen

Per 31 december 2015 bedragen de leaseverplichtingen met  

een looptijd korter dan 1 jaar € 1,6 miljoen (2014: € 1,6 miljoen)  

en met een looptijd van 1 tot en met 5 jaar € 2,5 miljoen  

(2014: € 1,5 miljoen).

Huurverplichtingen

Per 31 december 2015 bedragen de huurverplichtingen  

€ 2,5 miljoen (2014: € 3,2 miljoen), waarvan € 1,0 miljoen  

(2014: € 1,0 miljoen) korter dan 1 jaar.

Garanties

Royal FloraHolland heeft garanties afgegeven aan lokale over-

heden, gelieerde organisaties en overige partijen voor in totaal  

€ 10,2 miljoen (2014: € 3,0 miljoen).

Overige dienstverleningscontracten

Per 31 december 2015 bedragen deze verplichtingen 25,9 miljoen 

(2014: € 29,6 miljoen), waarvan € 16,3 miljoen (2014: € 17,3 miljoen) 

met een looptijd korter dan 1 jaar.
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PRODUCTOMZET (x € 1 miljoen) 2015 2014

Klokomzet

Aalsmeer 1.078 1.077

Naaldwijk 703 704

Rijnsburg 325 327

Bleiswijk – 19

Eelde 24 24

Totaal klokomzet 2.130 2.151

 

Royal FloraHolland Connect 2.335 2.250

Totaal omzet Royal FloraHolland 4.465 4.401

 

Hobaho Horti Groep B.V. 137 135

Flower Chain Services B.V. – 1

Totaal omzet groep 4.602 4.537

Het totaalaandeel klokomzet van Royal FloraHolland bedroeg in 

2015 47,7% (2014: 48,9%). Het aandeel Connect productomzet 

bedroeg in 2015 52,3% (2014: 51,1%). De productomzet gereali-

seerd door leden van Royal FloraHolland bedroeg in 2015  

€ 4.228 miljoen (2014: € 4.112 miljoen) en de productomzet  

van overige aanvoerders bedroeg in 2015 € 237 miljoen  

(2014: € 289 miljoen).
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Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2015
(bedragen x € 1.000, tenzij anders aangegeven)

In 2015 hebben leden gebruik gemaakt van de regeling Tijdelijke 

Ontheffing Leden omzet (TOL), waarover provisie aan Royal  

FloraHolland is afgedragen. In 2015 is over € 124 miljoen  

(2014: € 124 miljoen) aan productomzet een naheffing TOL provisie 

door leden betaald aan Royal FloraHolland.
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BEDRIJFSLASTEN

(16) Lonen en salarissen 2015 2014

Salarissen eigen werknemers 123.782 121.928 

Personeel derden 23.816 19.810 

 147.598 141.738 

In de lonen en salarissen van € 147,6 miljoen is een bedrag van  

€ 7,0 miljoen (2014: 0) opgenomen ten behoeve van de strategie 

Royal FloraHolland 2020.

Vergoeding raad van commissarissen en beloning directie

De vergoeding van de raad van commissarissen en de beloning 

van de directie is gebaseerd op de bedragen die in het boekjaar 

ten laste van het resultaat zijn gekomen.

Met ingang van 2014 heeft Royal FloraHolland een statutaire 

directie en is het ledenbestuur opgegaan in de Raad van Commis-

sarissen). Daarom is er in 2014 en 2015 geen sprake geweest van 

een vergoeding voor het ledenbestuur.

De vergoeding voor de raad van commissarissen (11 personen) 

bedroeg € 454 duizend (2014: € 435 duizend (11 personen)).  

Dit betreft een vaste vergoeding voor hun werkzaamheden.  

De voorzitter van de RvC ontvangt € 75 duizend per jaar en de 

leden ontvangen € 30 duizend per jaar. Voor de deelname aan de 

commissies ontvangt de voorzitter van de commissie € 10 duizend 

(auditcommissie) of € 7,5 duizend (andere commissies) per jaar en 

de leden € 5 duizend of € 3 duizend. De commissarissen declareren 

daarnaast  hun reis- en verblijfskosten. 

De reguliere beloning voor de directie  bedroeg in 2015  

€ 1.043 duizend (2014: € 994 duizend (2 personen)). De variabele  

beloning is voor beide directieleden gezamenlijk € 133 duizend  

(2014: € 174 duizend). Voor L.B. Vos 19,5% van het vaste salaris  

en voor L.A.C. Buchwaldt 13,0% van het vaste salaris. In verband  

met het beëindigen van het dienstverband met L.A.C. Buchwaldt 

komt er een aanvullend bedrag van € 558 duizend ten laste van 

2015. Dit bedrag is opgebouwd uit een eenmalige vergoeding voor 

het ontbinden van de arbeidsovereenkomst van € 359 duizend 

(eenmaal het vaste jaarsalaris, zoals overeengekomen in de 

arbeidsovereenkomst) en een vergoeding voor het niet in acht 

nemen van de opzegtermijn van zes maanden (€ 199 duizend), 

zoals deze in zijn arbeidsovereenkomst was opgenomen.  

De  eenmalige beëindigingsvergoeding en variabele beloning  

wordt in 2016 uitgekeerd, maar is ten laste gekomen van het 

resultaat van 2015. De loonkosten van de heer L.A.C. Buchwaldt  

in 2016 tot datum beëindiging dienstverband per 1 maart 2016 

komen ten laste van het resultaat 2016.
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Remuneratie directie* Vast Variabel Eenmalig Pensioen 2015 2014

L.B. Vos 496 85 – 10 591 548

L.A.C. Buchwaldt 394 48 558 10 1.010 446

890 133 558 20 1.601 994

 

*  Tabel is exclusief werkgeversdeel sociale lasten Royal FloraHolland. In 2015 betrof het werkgeversdeel sociale lasten 

voor L.B. Vos € 21 duizend (2014: € 21 duizend) en voor L.A.C. Buchwaldt € 21 duizend (2014: € 21 duizend).

Met ingang van 2015 is het niet meer mogelijk om pensioen op te bouwen boven een 

jaarinkomen van € 100 duizend. Royal FloraHolland heeft ervoor gekozen om de pensioen-

premie te compenseren en aan het salaris toe te voegen. Over dit deel van het vaste salaris 

wordt geen variabele beloning uitgekeerd.

 

Gemiddeld aantal medewerkers en FTE’s 2015 2014 2015 2014

Aantal  

medewerkers

Aantal  

medewerkers FTE’s FTE’s

Operations 2.114 2.271 1.663 1.920

Commercie 439 452 367 398

Strategie, Marketing en Business Development 182 190 165 169

Staf 335 342 313 311

Royal FloraHolland 3.070 3.255 2.508 2.798

 

Deelnemingen 72 94 62 70

 3.142 3.349 2.570 2.868

Verslag  
ALV-commissie

Verslag  
RvC

Directie-
verslag

Strategie 
2020

Feiten  
& cijfers



Royal FloraHolland

Jaarrekening 2015

110  Jaarrekening 2015 | Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2015

(17) Overige bedrijfslasten

De overige bedrijfslasten bedragen in 2015 € 108,9 miljoen. Ten behoeve van de strategie 

Royal FloraHolland 2020 zijn in 2015 € 5,0 miljoen (2014: 0) aan kosten opgenomen.  

In 2015 is in totaal € 1,1 miljoen (2014: € 0) teruggenomen aan bijzondere waarde-

verminderingen bij handelsdebiteuren.

De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de 

 accountantsorganisatie en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie 

behoort, zijn als volgt voor de groep:

Accountantskosten 2015 2014

Controle op jaarrekening 337 300

Overige controlekosten 90 48

Fiscale advieskosten 195 313

622 661

Bovenstaande honoraria voor onderzoek van de jaarrekening zijn gebaseerd op de totale 

honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2015 ongeacht of de werkzaamheden 

reeds gedurende 2015 zijn verricht.

(18) Vennootschapsbelasting 2015 2014

Uit hoofde van resultaat boekjaar 3.975 3.042 

Mutatie latenties –23 –365

Mutatie uit voorgaande jaren 39 –189

 3.991 2.488 
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Belastingdruk 2015 2014

Toepasselijk tarief 25,0% 25,0%

Effectieve belastingpercentage 28,6% 27,6%

Het hogere effectieve belastingpercentage, ten opzichte van het ‘toepasselijke tarief’,  

in 2015 is voornamelijk het gevolg van niet-aftrekbare kosten, correctie deelnemings-

vrijstelling (€ 1,0 miljoen) en compenserende verrekenbare verliezen (€ 1,0 miljoen).
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Enkelvoudige balans per 31 december 2015
(Voor verwerking voorstel resultaatbestemming (bedragen x € 1.000))

Toelichting 2015 2014

ACTIVA

Vaste activa  

Immateriële vaste activa (1) – 432

  

Materiële vaste activa (2)

Terreinen  104.267 105.212

Bedrijfsgebouwen  344.282 359.585

Installaties en inventaris  81.356 91.837

Andere vaste bedrijfsmiddelen  68.348 78.156

Niet aan de bedrijfsuitoefening 

dienstbaar  107.008 120.289

  705.261 755.079

  

Financiële vaste activa (3)

Deelnemingen in  

groepsmaatschappijen  25.792 22.465

Vorderingen op deelnemingen  3.175 3.966

Overige vorderingen  245 –

  29.212 26.431

Toelichting 2015 2014

  

Vlottende activa   

Vorderingen

Handelsdebiteuren  41.822 47.267

Vorderingen op  

groepsmaatschappijen  26.961 29.557

Vorderingen op deelnemingen  204 –

Overige vorderingen  

en overlopende activa (4) 13.603 16.995

  82.590 93.819

  

Liquide middelen  45.307 2.882

  

Totaal  862.370 878.643

 
  Voor de staande weergave van  

de enkelvoudige balans klik hier.

Verslag  
ALV-commissie

Verslag  
RvC

Directie-
verslag

Strategie 
2020

Feiten  
& cijfers



Royal FloraHolland

Jaarrekening 2015

113  Jaarrekening 2015 | Enkelvoudige balans per 31 december 2015

Toelichting 2015 2014

  

Kortlopende schulden

Kredietinstellingen inclusief  

aflossingsverplichtingen 1.339 76.552

Schulden aan leden / niet-leden 55.113 57.256

Schulden aan  

groepsmaatschappijen 13.829 13.579

Crediteuren  21.350 16.809

Statiegelden  82.936 81.474

Overige schulden  

en overlopende passiva (8) 57.588 55.789

  232.155 301.459

  

Totaal  862.370 878.643

*  Achtergestelde leningen. Deze vormen gezamenlijk met het eigen vermogen  

het aansprakelijk vermogen. Het aansprakelijk vermogen bedraagt ultimo 2015  

€ 481,1 miljoen (2014: € 446,1 miljoen).

 
  Voor de staande weergave van  

de enkelvoudige balans klik hier.

Toelichting 2015 2014

PASSIVA   

  

Eigen vermogen (5) 

Algemene reserve 146.064 139.759

Reserve rechtspersonen 2.634 2.634

Participatiereserve 56.782 56.003

Wettelijke reserve deelnemingen 1.743 3.269

Resultaat boekjaar 12.040 9.559

  219.263 211.224

  

Voorzieningen (6)

Voorziening latente  

belastingverplichting  1.664 1.687

Reorganisatievoorziening  1.748 7.367

Overige voorzieningen  4.839 5.151

  8.251 14.205

  

Langlopende schulden  

Ledenleningen * 202.072 175.382

Liquiditeitsbijdrage * 46.036 44.759

Vrijwillige (leden)leningen * 7.223 8.334

Aanvoerdersleningen * 6.514 6.442

Langlopende bankleningen (7) 140.856 116.838

  402.701 351.755
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Enkelvoudige winst-en-verliesrekening 2015
(bedragen x € 1.000)

2015 2014

Coöperatief resultaat na belasting 8.015 5.689

Resultaat deelnemingen na belasting 4.025 3.870

Resultaat na belasting 12.040 9.559
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Toelichting op de enkelvoudige cijfers 2015

TOELICHTING ALGEMEEN

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling van  

de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. 

Voor de grondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de 

geconsolideerde jaarrekening. In de toelichting op de enkelvoudige 

jaarrekening 2015 zijn alleen die posten opgenomen, voor zover 

deze afwijken van de in de geconsolideerde balans opgenomen 

bedragen. 

Bij het weergeven van de enkelvoudige winst-en-verliesrekening is 

gebruikgemaakt van de vrijstellingen van artikel 402 Boek 2 BW.
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VASTE ACTIVA

(1) Immateriële vaste activa

De samenstelling van de boekwaarde per balansdatum en het verloop is als volgt:

2015 2014

Stand per 1 januari 432 5.725

 

Mutaties

Waardeverminderingen –378 –4.657

Afschrijvingen –54 –636

Stand per 31 december – 432

 

Cumulatieve aanschafwaarde 6.361 6.361

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen –6.361 –5.929

Stand per 31 december – 432

Investeringen hebben betrekking op concessies voor fust. De immateriële vaste activa 

worden in 10 jaar afgeschreven.

De waardeverminderingen in 2015 en 2014 hebben betrekking op de afwaardering  

op de fustconcessies.
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Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2015
(bedragen x € 1.000)
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(2) Materiële vaste activa

De samenstelling van de boekwaarde per balansdatum en het verloop is als volgt:

Boekwaarde  

begin jaar Investe ringen Over boekingen Reclassi  ficatie

Afschrijvingen  

& waarde- 

verminderingen Desinvesteringen

Boek waarde  

einde jaar

Terreinen

Terreinen 80.538 – – –79 – –3.264 77.195

Terreinvoorzieningen 24.674 3.638 886 – –2.126 – 27.072

Subtotalen 105.212 3.638 886 –79 –2.126 –3.264 104.267

Bedrijfsgebouwen 359.585 10.851 12.378 3.159 –36.247 –5.444 344.282

Machines & Installaties 91.837 5.857 3.152 –3.159 –16.331 – 81.356

Andere vaste bedrijfsmiddelen

ICT-middelen 14.885 3.335 722 – –6.100 – 12.842

Logistieke middelen en emballage 63.271 4.066 698 – –12.529 – 55.506

Subtotalen 78.156 7.401 1.420 – –18.629 – 68.348

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

Terreinen voor vrije verkoop 75.966 18 37 79 –400 – 75.700

Bedrijfsmiddelen in uitvoering 20.153 18.754 –17.873 – – –285 20.749

Terreinen en panden voor vrije verkoop 24.170 576 – – –449 –13.738 10.559

Subtotalen 120.289 19.348 –17.836 79 –849 –14.023 107.008

Totalen 2015 755.079 47.095 – – –74.182 –22.731 705.261

Totalen 2014 802.318 34.491 – – –79.456 –2.274 755.079
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Terreinen

Bedrijfs-  

gebouwen

Machines  

& Installaties

Andere vaste  

bedrijfsmiddelen

 

Niet aan de 

bedrijfs - 

 uitoefening  

dienstbaar 2015 2014

Cumulatieve aanschafwaarde 143.135 996.364 341.077 192.623 120.857 1.794.056 1.769.691

Cumulatieve afschrijving & waardeverminderingen –39.868 –652.082 –259.721 –124.275 –13.849 –1.088.795 –1.014.612

Stand per 31 december 104.267 344.282 81.356 68.348 107.008 705.261 755.079

De terreinen voor vrije verkoop betreffen vrije gronden voor ver-

koop aan handelspartijen en voor verkoop aan derden, niet zijnde 

handelspartijen. De vrije gronden voor verkoop aan handels-

partijen worden aangehouden voor toekomstige uitgifte aan 

klanten van Royal FloraHolland ter ondersteuning van de centrale 

marktplaatsfunctie. 

Bedrijfsmiddelen in uitvoering betreffen investeringen die per 

balansdatum nog niet in gebruik zijn genomen. De investeringen 

die gedurende het jaar in gebruik genomen worden, zijn via de 

kolom ‘overboekingen’ aan de juiste activacategorie toegekend. 

Investeringen die in 2015 in gebruik zijn genomen, zijn onder 

andere de renovatie van het parkeerdek, bijdragen aanleg ont-

sluitingswegen, investeringen in brandmeld- & ontruimings-

installaties en de renovatie van koelinstallaties. Investeringen die 

ultimo 2015 nog niet in gebruik zijn genomen zijn onder andere de 

aanpassingen van de hellingbanen, investeringen in brandmeld-  

& ontruimingsinstallaties, het bouwrijp maken van grond  

(Neptunus) en de renovatie van koelinstallaties.

De kolom ‘reclassificatie’ heeft betrekking op verschillende activa 

die nader uitgesplitst zijn en daardoor aan een andere activa-

categorie zijn toegekend. 

De waardeverminderingen betreffen hoofdzakelijk de afwaardering 

van de boekwaarde tribune F ‘snijbloemen’ in Aalsmeer die eind 

2015 buitengebruik is gesteld. Dit heeft geleid tot een afwaardering 

van € 2,5 miljoen.  

In 2015 betreffen de grootste desinvesteringen de verkoop van het 

onroerend goed in Venlo en de verkoop gebouwen aan de Prunus  

in Aalsmeer.   

Voor de geactiveerde bijdragen aan de N231 en N201 in Aalsmeer 

van in totaal € 3,3 miljoen heeft Royal FloraHolland geen juridische 

eigendom. Daarnaast heeft Royal FloraHolland een bijdrage van  

€ 1,7 miljoen gedaan aan de verbetering van de aansluiting met  

de A44. Dit bedrag is ook geactiveerd en heeft Royal FloraHolland 

geen juridische eigendom.
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De terreinen en panden voor vrije verkoop betreffen vaste activa voor verkoop aan handels-

partijen en derden, niet zijnde handelspartijen. De materiële vaste activa van locatie 

Bleiswijk zijn opgenomen onder deze categorie.

Boekwaarde per kasstroomgenererende eenheid Terreinen

Bedrijfs-  

gebouwen Overig Totaal

m2 terreinen  

(x 1.000)

Marktcentra alle locaties 52.942 304.843 176.775 534.560 2.284

‘Losse’ bedrijfsgebouwen en terreinen 24.254 39.439 – 63.693 168

Terreinen voor vrije verkoop 75.700 – – 75.700 1.068

Niet aan bedrijfsuitoefening dienstbare activa  

& bedrijfsmiddelen in uitvoering – 10.559 20.749 31.308

Totalen 152.896 354.841 197.524 705.261

 

Materiële vaste activa worden afgeschreven op basis van de geschatte economische 

levensduur:

– Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden niet afgeschreven. 

– Bedrijfsgebouwen en terreinvoorzieningen: afschrijving over 10 - 33 1/3 jaar. 

– Machines en installaties & andere vaste bedrijfsmiddelen: afschrijving over 5 – 10 jaar.
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Financiële vaste activa (3)

De samenstelling van de boekwaarde per balansdatum en het verloop is als volgt: 

Deelnemingen

Vorderingen op 

deel nemingen

Overige  

vorderingen

 

2015 2014

Stand per 1 januari 22.465 3.966 – 26.431 23.364

 

Mutaties

Resultaat deelnemingen 4.025 – – 4.025 3.870

Aflossingen – –791 – –791 –78

Verstrekkingen – – 245 245 –

Dividenduitkering –698 – – –698 –725

Stand per 31 december 25.792 3.175 245 29.212 26.431

 

Uitsplitsing van de boekwaarde van de deelnemingen per balansdatum is als volgt:

2015 2014

FH Diensten Holding BV 3.410 1.820 

FH Vastgoed Holding BV 10.064 9.880 

FH Deelnemingen Holding BV 4.236 2.784 

Overige deelnemingen 8.082 7.981 

Totalen 25.792 22.465 

Deelnemingen

Voor een overzicht van alle deelnemingen wordt verwezen naar de bijlage. 
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Vorderingen op deelnemingen

Onder deze post zijn begrepen leningen aan deelnemingen. De rente op deze leningen 

bedraagt gemiddeld 4,4% (2014: 4,2%) en de leningen hebben een resterende looptijd 

korter dan 5 jaar.

Transacties met verbonden partijen

Alle transacties met verbonden partijen hebben plaatsgevonden tegen marktconforme 

condities.

 

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN

(4) Overige vorderingen en overlopende activa 2015 2014

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.589 2.153

Vooruitbetaalde kosten 8.635 5.132

Voorraden 633 783

Vorderingen inzake onroerend goed transacties – 1.179

Overige vorderingen 2.431 6.805

Overlopende activa 315 943

Stand per 31 december 13.603 16.995
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(5) Eigen vermogen

Algemene reserve 2015 2014

Stand per 1 januari 139.759 155.504 

Stelselwijziging – –1.555 

   

Nieuwe stand per 1 januari 139.759 153.949 

   

Mutaties   

Mutatie wettelijke reserve deelnemingen 1.526 1.391 

Toevoeging resultaat voorgaand boekjaar 4.779 –15.581 

Stand per 31 december 146.064 139.759 

Royal FloraHolland heeft in 2014 een stelselwijziging doorgevoerd die betrekking heeft op 

de RJ290 regelgeving. Door de stelselwijziging is er een correctie van € 1,6 miljoen gemaakt 

op het beginvermogen van 2014.

Reserve rechtspersonen

Deze in artikel 35 van de statuten bedoelde ‘reserve rechtspersonen’ (per 31 december 

2015: € 2.634 miljoen) is in voorgaande jaren gevormd uit het met ledenrechtspersonen 

verrekende vennootschapsbelastingnadeel, voortvloeiende uit de omstandigheid dat de 

restitutie van veilingprovisie aan ledenrechtspersonen fiscaal niet aftrekbaar is. In het 

boekjaar heeft geen mutatie plaatsgevonden.
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Participatiereserve 2015 2014

Stand per 1 januari 56.003 59.527

 

Mutaties

Toevoeging resultaat voorgaand boekjaar 4.779 –

Tussentijdse uitbetalingen in huidig boekjaar –2.800 –1.724

Uitbetaling in volgend boekjaar, opgenomen onder kortlopende schulden –1.200 –1.800

Stand per 31 december 56.782 56.003

De participatiereserve wordt geadministreerd ten name van ieder lid afzonderlijk.  

De opeisbaarheid is geregeld in artikel 34 van de statuten. De participatiereserve bestaat 

uit de bijschrijvingen 1996 tot en met 2014 van Bloemenveiling Aalsmeer en bijschrijvingen 

1996 tot en met 2014 van Royal FloraHolland-oud.

Wettelijke reserve deelnemingen 2015 2014

Stand per 1 januari 3.269 4.660

 

Mutaties

Overboeking van algemene reserve –1.526 –1.391

Stand per 31 december 1.743 3.269

De wettelijke reserve deelnemingen is gevormd voor deelnemingen, die gewaardeerd zijn 

tegen nettovermogenswaarde, maar waarin Royal FloraHolland geen overwegende zeggen-

schap heeft. De wettelijke reserve is gevormd voor het deel gelijk aan de wijziging van de 

waarde van de deelnemingen op grond van het aandeel in het resultaat van de deelnemin-

gen, verminderd met uitgekeerde dividenden.
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(6) Voorzieningen
Latente belasting- 

verplichtingen

Reorganisatie 

voorziening

Overige  

voorzieningen

 

2015 2014

Stand per 1 januari 1.687 7.367 5.151 14.205 29.553

 

Mutaties

Toevoegingen – 1.748 25 1.773 2.924

Onttrekkingen –23 –6.158 –200 –6.381 –15.389

Herrubricering – –397 – –397 –

Vrijval – –812 –137 –949 –2.883

Stand per 31 december 1.664 1.748 4.839 8.251 14.205

 

De voorziening latente belastingverplichtingen vindt haar oorsprong in verschillen tussen 

de commerciële en fiscale waardering van materiële vaste activa en een gevormde kosten-

egalisatiereserve. De voorziening latente belastingverplichtingen is gevormd op basis van 

een vennootschapsbelastingtarief van 25,0% (2014: 25,0%). 

De voorzieningen hebben overwegend een looptijd langer dan 1 jaar. 
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(7) Langlopende bankleningen 2015 2014

Stand per 1 januari 116.838 143.827

 

Mutaties

Aflossingsverplichting huidig boekjaar opgenomen onder kortlopende schulden –1.339 –26.989

Aflossingsverplichting voorgaand jaar 357 –

Extra aflossing gedurende het boekjaar –25.000

Nieuwe leningen 50.000 –

Stand per 31 december 140.856 116.838

Van het totaalbedrag van € 140,9 miljoen (2014: € 116,8 miljoen) heeft € 140,9 miljoen 

(2014: € 116,8 miljoen) een looptijd korter dan 5 jaar. De aflossingsverplichting 2016 van  

€ 1,3 miljoen (2015: € 27,0 miljoen) is opgenomen onder de kortlopende schulden. De rente 

op deze leningen bedraagt gemiddeld 1,9% (2014: 2,4%). Langlopende bankleningen zijn 

opgenomen bij Rabobank, ING Bank en ABN AMRO.

KORTLOPENDE SCHULDEN

(8) Overige schulden en overlopende passiva 2015 2014

Belastingen en premies sociale verzekeringen 6.108 5.535

Vakantiegeld en -dagen 14.145 15.183

Rentekosten banken en ledenlening 4.787 5.217

Overlopende passiva 7.554 7.189

Overige schulden 24.994 22.665

Stand per 31 december 57.588 55.789
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Financiële instrumenten 

Per 31 december 2015 bedraagt de nominale waarde van  

de renteswapcontracten van Royal FloraHolland € 290,0 miljoen  

(2014: € 320,0 miljoen), ter dekking van bankleningen  en leden-  

en aanvoerdersleningen. Bij deze swaps wordt een variabele rente 

ontvangen en een vaste rente betaald.

Per 31 december 2015 bedraagt de bankschuld van Royal Flora-

Holland van langlopende en kortlopende leningen € 142,2 miljoen  

(2014: € 193,4 miljoen) met een variabele rente. Ter dekking  

hiervan zijn renteswapcontracten afgesloten.

De vaste rente van gemiddeld 3,4% (2014: 3,2%) ligt boven het 

marktniveau ultimo 2015, zodat de reële waarde van de swaps  

op balansdatum negatief is.

Per 31 december 2015 bedraagt het totaal aan leden- en aanvoer-

dersleningen van Royal FloraHolland € 261,9 miljoen (2014: € 234,9 

miljoen). De rentevergoeding wordt per jaar bepaald en is afgeleid 

van het rendement op 8-jaars staatsobligaties. Ter dekking van de 

leden- en aanvoerdersleningen zijn renteswapcontracten afgesloten. 

De vaste rente bedraagt gemiddeld 3,1% ultimo 2015 (2014: 3,5%).

De reële waarde van de gezamenlijke renteswapcontracten  

an Royal FloraHolland bedraagt per balansdatum € 28,8 miljoen  

(2014: € 39,1 miljoen) negatief.

Het renterisico op de huidige bancaire- en ledenleningen is  

afgedekt voor meer dan 70,0% en zal in de komende jaren 

 afnemen. Per balansdatum heeft Royal FloraHolland renteswap-

contracten met een looptijd tot en met 2021.

Royal FloraHolland heeft geen bijstortverplichtingen (‘margin calls’) 

over renteswap-contracten. Er is dan ook geen sprake van moge-

lijke liquiditeitsrisico’s uit hoofde van renteswapcontracten.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN  

EN REGELINGEN

Investeringsverplichtingen

Per 31 december 2015 bedragen de investeringsverplichtingen  

uit lopende projecten € 6,1 miljoen (2014: € 7,2 miljoen). 

Ten behoeve van infrastructurele aanpassingen om de ontsluiting 

van de marktplaatsen te verbeteren is Royal FloraHolland verplich-

tingen met overheden en derden aangegaan voor een ‘ongestoor-

de logistieke verbinding’ (OLV) (locatie Aalsmeer), reconstructie van  

de kruising Middelbroekweg / veilingroute en het plaatsen van 

geluidschermen / verbreden van de N213 (locatie Naaldwijk) voor 

in totaal € 7,1 miljoen (2014: € 11,1 miljoen).

Terugkoopverplichtingen

Voor vastgoed is Royal FloraHolland in het verleden een voorwaar-

delijke terugkoopverplichting aangegaan voor in totaal € 250 

duizend (2014: € 1,0 miljoen). Voor een kantoor van een transport-

bedrijf en een servicestation in Rijnsburg (DMO).
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Leaseverplichtingen

Per 31 december 2015 bedragen de leaseverplichtingen met  

een looptijd korter dan 1 jaar € 1,4 miljoen (2014: € 1,6 miljoen)  

en met een looptijd van 1 tot en met 5 jaar € 2,2 miljoen  

(2014: € 1,5 miljoen).

Huurverplichtingen

Per 31 december 2015 bedragen de huurverplichtingen  

€ 1,5 miljoen (2014: € 1,7 miljoen), waarvan € 0,5 miljoen  

(2014: € 0,7 miljoen) korter dan 1 jaar.

Garanties

Royal FloraHolland heeft garanties afgegeven aan lokale over-

heden, gelieerde organisaties en overige partijen voor in totaal  

€ 10,2 miljoen (2014: € 3,0 miljoen).

Overige dienstverleningscontracten

Per 31 december 2015 bedragen deze verplichtingen 25,9 miljoen 

(2014: € 29,6 miljoen), waarvan € 16,3 miljoen (2014: € 17,3 miljoen) 

met een looptijd korter dan 1 jaar.
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FISCALE EENHEID

Ultimo 2015 is Royal FloraHolland zelfstandig belastingplichtig voor  

de vennootschapsbelasting. Voor de omzetbelasting vormt  

Royal FloraHolland een fiscale eenheid met haar dochtermaat-

schappijen FH Diensten Holding B.V., FloraHolland Flower Combina-

tion B.V., Flowerdome B.V., Groen Groep Eelde B.V. en Siervast B.V.  

Elk van de tot de fiscale eenheid behorende entiteiten is hoofdelijk 

aansprakelijk voor de omzetbelastingschulden van de gehele 

fiscale eenheid.

Aalsmeer, 13 april 2016

Lucas Vos

CEO Royal FloraHolland
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Overige gegevens

STATUTAIRE BEPALINGEN RESULTAATBESTEMMING

Omtrent de bestemming van het resultaat is in artikel 33 van de 

statuten van de coöperatie het volgende bepaald:

Artikel 33

1.  Indien uit de exploitatierekening blijkt van een batig saldo, stelt 

de algemene vergadering, op voorstel van de directie, vast of dit 

saldo dan wel welk gedeelte daarvan, wordt toegevoegd aan de 

algemene reserve en welk gedeelte voor uitkering of toevoeging 

aan benoemde reserve(s) als hierna vermeld, beschikbaar is. 

Indien niet het gehele batig saldo wordt toegevoegd aan de 

algemene reserve, wordt eerst bepaald welk gedeelte daarvan 

wordt toegevoegd aan de participatiereserve middels bijschrij-

ving op de participatierekeningen van de leden en van hen wier 

lidmaatschap eindigde in of aan het einde van het betrokken 

boekjaar. Deze bijschrijving geschiedt naar verhouding van de 

door ieder van hen in het betrokken boekjaar verschuldigd 

geworden provisie.

2.  Uit het batig saldo of hetgeen hiervan resteert na toepassing van 

het bepaalde in het vorige lid, kan, door de algemene vergade-

ring op voorstel van de directie, aan de participatierekeningen 

van de leden, als vergoeding worden toegevoegd een percentage 

van het bedrag van de participatierekeningen naar de stand  

per de laatste dag van het betrokken boekjaar (‘participatie-

vergoeding’), behoudens voor zover uit het elders in deze  

statuten bepaalde anders voortvloeit. Het percentage zal niet 

hoger zijn dan het in lid 2 van artikel 17 bedoelde percentage. 

3.  Een na toepassing van het vorige lid resterend batig saldo kan  

de algemene vergadering op voorstel van de directie ten goede 

doen komen aan de leden en aan degenen wier lidmaatschap  

in of aan het einde van het betreffende boekjaar eindigde, hetzij 

door uitkering hetzij door bijschrijving op het tegoed van ieders 

ledenlening, hetzij deels door uitkering en deels door zodanige 

bijschrijving. Het aldus aan de (oud-)leden ten goede komende 

komt aan ieder van hen ten goede naar evenredigheid van de 

door hen in het betreffende boekjaar verschuldigd geworden 

provisie.

4.  Blijkt uit de exploitatierekening van een tekort, dan wordt dit 

tekort, tenzij de algemene vergadering op voorstel van de 

directie besluit tot een andere wijze van delging van het tekort, 

allereerst gedelgd door dit ten laste te brengen van de over het 

betreffende boekjaar door de coöperatie ingehouden liquiditeits-

bijdragen van de leden. Resteert na toepassing van de vorige zin, 

dan wel het besluit van de algemene vergadering krachtens de 

Verslag  
ALV-commissie

Verslag  
RvC

Directie-
verslag

Strategie 
2020

Feiten  
& cijfers



Royal FloraHolland

Jaarrekening 2015

129  Jaarrekening 2015 | Overige gegevens

vorige zin, een tekort, dan stelt de algemene vergadering, op 

voorstel van de directie, vast welk gedeelte daarvan ten laste 

wordt gebracht van de algemene reserve en welk gedeelte ten 

laste van de participatiereserve. Indien een tekort wordt gebracht 

ten laste van de participatiereserve vindt afboeking plaats op  

de participatierekeningen van de leden naar verhouding van de 

omvang van ieders participatierekening. Deze afboeking wordt 

toegerekend aan het gehele bedrag van ieders participatie-

rekening en wel naar evenredigheid van het in de verstreken 

jaren jaarlijks daaraan toegevoegde bedrag, de participatie-

vergoedingen daaronder begrepen.

5.  Indien een tekort niet kan worden gedelgd op de wijzen als in  

de voorgaande leden vermeld, beslist de algemene vergadering 

op voorstel van de directie op welke wijze het tekort zal worden 

gedelgd. Dit besluit kan inhouden dat het geheel of een deel van 

het tekort wordt omgeslagen over de leden en over hen wier 

lidmaatschap in het betreffende boekjaar eindigde. Alsdan stelt 

de algemene vergadering op voorstel van de directie de maatstaf 

vast aan de hand waarvan ieders aandeel in de omslag zal 

worden vastgesteld.

6.  Ingevolge artikel 23 lid 2 onderdeel i van deze statuten behoeven 

de voorstellen van de directie ingevolge dit artikel de goed-

keuring van de raad van commissarissen.

 

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Met inachtneming van de statutaire bepalingen stelt de directie 

voor om de resultaatbestemming over het boekjaar 2015 als volgt 

te verwerken:

Door de directie wordt aan de algemene ledenvergadering voor-

gesteld om het resultaat na belastingen van € 12.040 miljoen in  

de coöperatie te houden en deels toe te voegen aan de participa-

tiereserve en deels aan de algemene reserve.   

Bij de toevoeging aan de participatiereserve wordt uitgegaan  

van een vergoeding van 1,4% over het uitstaande saldo en een 

toevoeging van 6,8% van de betaalde ledenprovisie.

Verslag  
ALV-commissie

Verslag  
RvC

Directie-
verslag

Strategie 
2020

Feiten  
& cijfers



Royal FloraHolland

Jaarrekening 2015

130  Jaarrekening 2015 | Overige gegevens

2015

Bijschrijving  op de participatiereserve  

over de stand huidig boekjaar          795

Bijschrijving over de ontvangen provisie  

huidig boekjaar 5.225

Subtotaal 6.020

Toevoeging aan de algemene reserve          6.020 

Totaal resultaat na belastingen          12.040 

Besluitvorming over de bestemming van het resultaat zal in  

de algemene ledenvergadering van 2 juni 2016 plaatsvinden.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE  

ACCOUNTANT

Aan:  de raad van commissarissen, de leden en de directie van 

Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A. 

te Aalsmeer  

Verklaring over de jaarrekening 2015

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2015 van Koninklijke Coöperatieve 

Bloemenveiling FloraHolland U.A. te Aalsmeer gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van  

de grootte en de samenstelling van het vermogen van Koninklijke 

Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A. op 31 december 

2015 en van het resultaat over 2015, in overeenstemming met  

Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:

–  de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 

2015;

–  de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verliesrekening 

over 2015;

–  de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grond-

slagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, 

waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 

sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaar- 

rekening.

Wij zijn onafhankelijk van Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling 

FloraHolland U.A. zoals vereist in de Verordening inzake de onaf-

hankelijkheid 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 voldoen-

de en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Materialiteit

Materialiteit € 5.700.000

Toegepaste benchmark 1,5% van de opbrengsten

Nadere toelichting Gezien het coöperatieve karakter 

van de entiteit vinden wij opbreng-

sten een belangrijkere graadmeter 

dan resultaat. De hoogte van de 

opbrengsten geeft een goed beeld 

van de omvang van de activiteiten.
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Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkin-

gen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening 

om kwalitatieve redenen materieel zijn. 

Wij zijn met de raad van commissarissen overeengekomen dat wij 

aan de raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen 

boven de € 285.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen  

die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

Reikwijdte van de groepscontrole

Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A. staat 

aan het hoofd van een groep van entiteiten. De financiële informa-

tie van deze groep is opgenomen in de geconsolideerde jaarreke-

ning van Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A.

Onze groepscontrole heeft zich met name gericht op de significan-

te onderdelen zijnde de belangrijkste activiteiten welke zijn onder-

gebracht in de entiteiten Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling 

FloraHolland U.A. en Hobaho Horti Groep B.V.

Voor beide onderdelen hebben wij zelf controlewerkzaamheden 

uitgevoerd. 

In totaal hebben bovengenoemde werkzaamheden betrekking op 

95% van de totale activa, 100% van het resultaat en 93% van de 

 opbrengsten van de groep.

Door bovengenoemde werkzaamheden bij (groeps)onderdelen, 

gecombineerd met aanvullende werkzaamheden op groepsniveau, 

hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met 

betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen  

om een oordeel te geven over de geconsolideerde jaarrekening.

De kernpunten van onze controle

In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar 

ons professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens onze 

controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle 

hebben wij met de raad van commissarissen gecommuniceerd, 

maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze 

kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole als 

geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kern-

punten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke 

oordelen over deze kernpunten.
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Risico Onze controleaanpak

Waardering van onroerend goed

De omvang van het onroerend goed, inclusief onroerend goed van 

deelnemingen, ten opzichte van de totale balanswaarde is zodanig dat  

de controle van de waardering van het onroerend goed een belangrijk 

onderdeel is van onze controleaanpak. Dit hangt mede samen met de 

economische ontwikkelingen en de ingezette uitvoering van de strategi-

sche heroriëntatie FH2020.

De waarderingen van het vastgoed en daarmee verbonden activa is 

complexe materie die met aannames en schattingen is omgeven, onder 

meer ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen.

Voor een beoordeling van de waardering van het onroerend goed heeft 

Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A. waarderings- 

analyses opgesteld. Indien per de datum van het opmaken van de jaar- 

rekening het vastgoed gekwalificeerd is als duurzaam verbonden aan 

Koninklijke Cooperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A. heeft de 

directie beoordeeld in hoeverre de onderneming in staat is om in de 

toekomst het geïnvesteerde vermogen terug te verdienen.

Indien per de datum van het opmaken van de jaarrekening het vastgoed  

is gekwalificeerd als niet duurzaam verbonden heeft een taxatie door 

externe deskundigen plaatsgevonden. 

De toelichtingen op het onroerend goed zijn opgenomen op blad zijde 96 

en 97 van de jaarrekening.

De berekeningswijze hebben wij afgezet tegen in de vastgoed branche 

gebruikelijke methoden, rekening houdend met het coöperatieve karakter 

van Koninklijke Cooperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A. en de 

omstandigheden in haar omgeving, inclusief de invloed van de strategi-

sche heroriëntatie.  

De gehanteerde parameters hebben wij afgezet tegen in de markt 

gebruikelijk parameters, waaronder voor zover beschikbaar grondprijzen 

van recente relevante transacties of marktwaarderingen.

Wij hebben kennis genomen van de expertise en objectiviteit van de 

externe deskundigen, de gehanteerde berekeningswijzen en gehanteerde 

parameters, waaronder grondprijzen, bebouwbare grond, huurprijzen en 

contracten. 
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Risico Onze controleaanpak

Implementatie strategie FH2020

Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A. is een proces 

van strategische heroriëntatie ingezet, onder de naam FH2020. In dat 

kader gaat Koninklijke Coöperatieve Bloemen veiling FloraHolland U.A. 

verplichtingen aan, doet zij uitgaven en neemt ze besluiten die invloed 

hebben op het resultaat, vooral ten aanzien van de waardering van activa 

en ten aanzien van mogelijke afvloeiing van personeel. 

De toelichtingen op de FH2020-elementen zijn opgenomen op bladzijde 

108 en 110 van de jaarrekening.

Wij hebben in onze jaarrekeningcontrole extra aandacht besteed aan de 

invloed van FH2020 op de jaarrekening. 

Wij hebben kennis genomen van het proces op grond waarvan Koninklijke 

Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A. bepaald heeft dat posten 

als FH2020-gerelateerd te oormerken zijn. 

Voorts hebben wij van de verantwoorde kosten, uitgaven, reserveringen 

en aangegane verplichtingen vastgesteld of deze terecht en op passende 

wijze in de jaarrekening over 2015 tot uitdrukking zijn gebracht. 
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Risico Onze controleaanpak

Complexiteit systeemlandschap

Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A. is in belangrij-

ke mate afhankelijk van de IT-infrastructuur voor de continuïteit van de 

bedrijfsactiviteiten. Het systeemlandschap is als complex te beschouwen 

en bestaat uit een grote hoeveelheid verschillende applicaties.

Er is deels sprake van verouderde applicaties, die thans beperkt worden 

onderhouden.

Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A. voert verschil-

lende aanvullende handmatige controles uit om de juiste en volledige 

verwerking van transacties te waarborgen. Deze maatregelen zien met 

name toe op het leggen van verbanden tussen grootheden en het aan-

sluiten van gegevens uit verschillende applicaties. 

Wij hebben de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde  

gegevensverwerking  beoordeeld, uitsluitend voor zover noodzakelijk binnen 

de reikwijdte van de controle van de jaar rekening. Voor deze toetsing 

hebben wij gespecialiseerde IT-auditors opgenomen in ons controleteam. 

Onze werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het onderzoeken en 

testen van de voor onze controle relevante  interne beheersingsmaatregelen 

met betrekking tot IT-systemen en -processen. Op basis van deze onderzoe-

ken hebben wij geconcludeerd niet te steunen op een deel van de voor ons 

relevant geachte interne beheersingsmaatregen. 

In onze managementletter aan de directie hebben wij aan bevelingen  

gedaan, gericht op verdere mogelijke verbeteringen op dit gebied.

Wij hebben de handmatige interne beheersingsmaatregelen beoordeeld 

en aangevuld met verder gegevensgericht onderzoek om tot voldoende 

en toereikende controle-informatie te komen. 

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur  

en de raad van commissarissen voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weer- 

geven van de jaarrekening en voor het opstellen van het bestuursverslag, 

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 

zonder afwij kingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 

onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te 

zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur 

de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, 

tenzij het bestuur het voornemen heeft om de entiteit te liquideren of de 

bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 

alternatief is. 
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Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor 

gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar be-

drijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefe-

nen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de 

entiteit.

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 absolu-

te mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze 

controle niet alle 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 economi-

sche beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 

nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 

onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 

onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch 

uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming 

toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestan-

daarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

–  het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarreke-

ning 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 materi-

eel 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 selec-

teren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaam- 

heden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over  

de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

–  het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen 

voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijk-

heid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan;

–  het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuï-

teitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van 

de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenis-
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sen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuï-

teit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid 

van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in 

onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 

gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de 

datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen 

of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onder-

neming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

–  het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van  

de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;

–  het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft  

van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij 

verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de 

uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard 

en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor  

de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het 

risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond 

hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij  

een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie 

of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere 

over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over  

de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 

gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in  

de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de raad van commissarissen dat wij de relevan-

te ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. 

Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere 

zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloe-

den en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze 

onafhankelijkheid te waarborgen.

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening 

vanuit alle zaken die wij met de raad van commissarissen hebben 

besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controle-

verklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in 

buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet 

 vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde 

vereisten

Verklaring betreffende het bestuursverslag en de overige gegevens

Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder  

Titel 9 Boek 2 BW (betreffende onze verantwoordelijkheid om te 

rapporteren over het bestuursverslag en de overige gegevens):

–  dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar 

aanleiding van het onderzoek of het bestuursverslag, voor zover 

wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is 

opgesteld, en of de door Titel 9 Boek 2 BW vereiste overige 

gegevens zijn toegevoegd;

Verslag  
ALV-commissie

Verslag  
RvC

Directie-
verslag

Strategie 
2020

Feiten  
& cijfers



Royal FloraHolland

Jaarrekening 2015

138  Jaarrekening 2015 | Toelichting op de geconsolideerde balans 2015

–  dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 

verenigbaar is met de jaarrekening.

Benoeming

Wij zijn met ingang van het controlejaar 2008 benoemd tot  

accountant van Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling  

FloraHolland U.A. te Aalsmeer.

De raad van commissarissen heeft onze opdracht voor één jaar 

verlengd op 24 juni 2015. Vanaf boekjaar 2014 is G.W. Hilverda 

betrokken als verantwoordelijke externe accountant.

Den Haag, 13 april 2016

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. G.W. Hilverda RA
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Bijlage: Overzicht deelnemingen 

Royal FloraHolland heeft een volledig of gedeeltelijk (in)direct belang in de volgende  

vennootschappen:

  Vestigingsplaats Belang %

FH Diensten Holding B.V.* Naaldwijk 100

Agricultural Fulfilment Center B.V.* + Naaldwijk 100

Greenparc Ontwikkeling B.V.* Bleiswijk 100

Greenparc Ontwikkeling v.o.f.* Bleiswijk 50

Servi FloraHolland 2002 SL* Valencia, Spanje 100

FH Flower Combination B.V.* + Aalsmeer 100

FH Consultancy Services Plc.* Addis Abeba, Ethiopië 50

FH Services Colombia* Bogota, Colombia 50

FH Services Kenia Ltd* Nairobi, Kenia 1

Sivepo B.V.* Leiden 100

Hobaho Horti Groep B.V.* Lisse 100

Hobaho  B.V. Lisse 100

Computer-Centrum Bollenstreek (C.C.B.) B.V. Lisse 100

Boeket Handelsmaatschappij B.V. Lisse 100

De Verenigde Koelhuizen Hobaho B.V. Hillegom 100

Testcentrum voor siergewassen B.V. Hillegom 100

Warmerdam - Lisse B.V. Lisse 100

Flowerbulbs Access B.V. Akersloot 100

Groen Groep Eelde B.V.* + Eelde 100

Flowerdome B.V.* Eelde 100

  * Deelneming wordt geconsolideerd 

  + Er is een 403 verklaring verstrekt
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  Vestigingsplaats Belang %

FH Logistics Kenya B.V.* Honselersdijk 100

Q7 Air Cargo Broker Fzco. (Dubai)* Dubai 80

FH Consultancy Services Plc.* Addis Abeba, Ethiopië 50

FH Services Colombia* Bogota, Colombia 50

FH Services Kenia Ltd* Nairobi, Kenia 99

FH Services Italy S.r.l. Milano, Italy 100

Trias Westland B.V. Honselersdijk 33,33

Stichting administratiekantoor Hubways Bunnik 25

FH Vastgoed Holding B.V.* Naaldwijk 100

Siervast B.V.* + Rijnsburg 100

FH Vastgoed V B.V.* Naaldwijk 100

Maatschap DZF Naaldwijk 20

C&C Bleiswijk* Bleiswijk 100

Metz Vastgoed I B.V. Honselersdijk 90

Metz Vastgoed II B.V. Honselersdijk 90

Toussaint Vastgoed B.V. ’s-Gravenzande 90

Javado Vastgoed B.V.* Naaldwijk 51

Plant Port I B.V. Aalsmeer 49,5

Florazon Vastgoed B.V. Venlo 33,25

Greenpark Boskoop B.V. Boskoop 50

HBC Beheer B.V. Naaldwijk 30

HBC Vastgoed B.V. Naaldwijk 100

ABC Westland Beheer B.V. Poeldijk 26,7

ABC Westland Beheer C.V. Poeldijk 26,7

FH Deelnemingen Holding B.V.* Naaldwijk 100

Plantion Holding B.V. Bemmel 35

Veiling Rhein Maas GmbH & Co KG Herongen 25

Sivepo C.V.* Leiden 100

Greenparc Ontwikkeling v.o.f.* Bleiswijk 50

  * Deelneming wordt geconsolideerd 

  + Er is een 403 verklaring verstrekt
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Aalsmeer

Legmeerdijk 313

Postbus 1000 1430 BA Aalsmeer

T +31 (0)88 789 89 89

E klantenservice@royalfloraholland.com

Naaldwijk

Middel Broekweg 29

Postbus 220 2670 AE Naaldwijk

T +31 (0)88 789 89 89

E klantenservice@royalfloraholland.com

Rijnsburg

Laan van Verhof 3

Postbus 10 2230 AA Rijnsburg

T +31 (0)88 789 89 89

E klantenservice@royalfloraholland.com

Bleiswijk

Klappolder 130

Postbus 500 2665 ZM Bleiswijk

T +31 (0)88 789 89 89

E klantenservice@royalfloraholland.com

Eelde

Burg. J.G. Legroweg 80

9761 TD Eelde

T +31 (0)50 309 77 77

E eelde@royalfloraholland.com

Veiling Rhein-Maas

47638 Straelen-Herongen, Duitsland

T +49 (0)2839 59 32 00

E klantenservice@royalfloraholland.com
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Royal FloraHolland Kenya

Royal FloraHolland Services (K) Ltd

PO Box 19279-00501

Nairobi, Kenya

Office: +254731069092 / +254723699484

E fhservices@royalfloraholland.com

Royal FloraHolland Colombia

Camila Camacho Rocha

Local Area Manager Latin America  

   Royal FloraHolland

Colombia

T + 57 1 2352423

M +57 3102369429

E camilacamacho@royalfloraholland.com

Royal FloraHolland Spanje

Maria José Martínez Sanz

Sourcing Manager

M +34 670903238

F +34 962413810

E mariasanz@royalfloraholland.com

Royal FloraHolland Ethiopië

Royal FloraHolland Consultancy Services PLC

House no. 414, Meskel Flower Avenue

Central Printing Building, 4th Floor

Kirkos, Addis Ababa - Ethiopia

T +251 11 4-604063/69

M +251 93 000 3816

E info@floraholland.com.et

Royal FloraHolland Italy

Riccardo Spicuzza

Sourcing Manager Sicily

Italy

M +39 342 511 5303

T +39 095 779 6890

E riccardospicuzza@royalfloraholland.com
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