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INleIDINg

Binden en bouwen 2.0 
De volgende stap naar meer waarde

avebe is een marktgerichte coöperatie van zo’n 2300 
telers van zetmeelaardappelen uit Nederland en 
Duitsland. avebe is wereldmarktleider op het gebied 
van aardappelzetmeel en aardappeleiwit en richt 
zich op de productie van kwalitatief hoogwaardige 
voedingsingrediënten door gebruik te maken van 
moderne, innovatieve technieken.
 
avebe is een internationaal bedrijf met een 
aanzienlijke impact en avebe wil deze impact op 
een positieve manier vergroten voor medewerkers, 
telers, klanten, de maatschappij en de planeet. We 
kunnen daarbij rekenen op een eeuw aan kennis en 
ervaring op het gebied van aardappelteelt, productie, 
onderzoek en ontwikkeling, innovatie en marktinzicht. 
Samen met onze leden en klanten brengen we dit tot 
waarde. Dat is voor avebe ‘Innovation by Nature’.

Duurzaamheid in de gehele keten zal een 
prominentere plaats gaan innemen met meer 
duidelijkheid. We willen niet alleen vandaag een 
optimaal rendement realiseren voor onze telers, 
maar ook morgen en in de verdere toekomst. Daarom 
zoeken we naar harmonie tussen marktgerichtheid, 
een goed inkomen voor onze telers, een sterke 
financiële balans, zorg voor het milieu en goed 
werkgeverschap.

In dit jaarverslag leggen we verantwoording 
af over de behaalde resultaten in het afgelopen 
financiële jaar. Wij geloven dat succesvolle 
innovatie van producten en processen essentieel is 
voor de continuïteit van de coöperatie. Innovatie 
beschouwen wij niet als een opdracht; innovatie zit 
in ons DNa. We zoeken voortdurend naar wegen om 
meer opbrengst te verkrijgen met minder middelen, 
duurzamer te telen en nieuwe rassen te ontwikkelen 
met betere eigenschappen.

Voor 2023 hebben we een heldere visie voor ogen. 
“We hebben een positieve invloed op het leven 
van meer dan 500 miljoen consumenten door hun 
gezondheid, welzijn, voorspoed en duurzame manier 
van leven te bevorderen. We verhogen onze omzet 
substantieel door te groeien in voedingsingrediënten 
en onze impact op het milieu te verminderen met 12 
procent. 
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leesWIJZer

avebe publiceert ieder jaar een jaarverslag om 
haar stakeholders te informeren over de financiële 
resultaten. Dit jaarverslag heeft betrekking op 
het boekjaar 2017/2018 en is vastgesteld door de 
Ledenraad in de Ledenraadsvergadering op 13 
december 2018. 

structuur  
Ook dit jaar brengen we twee documenten uit waarin 
we onze jaarcijfers toelichten. 
Het jaarverslag licht de financiële resultaten van het 
afgelopen boekjaar uitgebreid toe en in beperktere 
mate de strategie. Het document is in drie talen 
beschikbaar: Nederlands, Duits en Engels. 
Meer achtergrondinformatie over de strategie 
en de ontwikkelingen bij avebe is te vinden in ons 
Avebe Magazine. Daarnaast worden de financiële 
resultaten compact en overzichtelijk gepresenteerd 
zodat de lezer in één oogopslag ziet hoe we hebben 
gepresteerd. 

richtlijnen
Het jaarverslag 2017/2018 is opgesteld in 
overeenstemming met de wettelijke eisen voor 
jaarverslaggeving uit Boek 2 BW Titel 9, art. 391. 
Daarnaast toetsen we ons jaarverslag aan de 
transparantiebenchmark van het ministerie van 
Economische Zaken. 

Bedrijfsbeginselen  
avebe heeft een Corporate Governance-code 
waarin onder andere informatie is te vinden over 
de strategische uitgangspunten, bedrijfsbeginselen, 
duurzaamheid, openbaarheid, gelijkheid, 
arbeids- en vakbondsrelaties, gezondheid, veiligheid 
en milieu en het bestrijden van corruptie en 
andere integriteitszaken. Daarnaast is een 
klokkenluidersreglement van toepassing. 

actuele informatie
Op onze website (www.avebe.com) en social media 
is actuele informatie te vinden over avebe. Ook het 
online magazine is hier beschikbaar (Nederlands 
en Engels) en downloads van het jaarverslag en de 
Corporate Governance- code.  Volg ons op twitter 
via het account @avebe_group en LinkedIn (www. 
linkedin.com/company/avebe). 
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 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
 Geconsolideerd, voor zover niet anders aangegeven (in miljoenen euro’s, voor zover van   

 toepassing)

Bruto-omzet   584,6  559,6 579,9 
Netto-omzet   548,6  521,1 540,7 
Bedrijfsresultaat   12,7  17,6 15,1 
rentelasten   7,0  7,2  7,6 
Coöperatief resultaat na belastingen   6,5   11,8 8,3 
afschrijvingen   29,0   23,6 25,8 
Investeringen vaste activa   30,5   45,3 24,8 
Groepsvermogen   201,4  199,6  195,0 
Vreemd vermogen inclusief voorzieningen   211,6  230,6  200,3  
Totaal vermogen   413,0  430,2  395,3 
Groepsvermogen in % van totaal vermogen   48,8%  46,4%  49,3% 
Netto kasstroom vóór financieringsactiviteiten   25,3  -12,7  31,6 
Netto schuld   108,7  127,3 108,8 

Personeelskosten 1)   98,7  94,7 94,1 
Gemiddeld aantal medewerkers   1.306 1.314 1.311 

aantal leden coöperatie   2.397  2.475 2.479 
aantal uitgegeven aandelen   101.450  101.450  101.450 
Prestatieprijs (EUr/ton) 2)    77,10  78,41 75,07 

1)    Inclusief mutaties personeelsvoorzieningen.

2)    De prestatieprijs bestaat uit de vergoedingen voor de geleverde aardappelen vermeerderd met het nettoresultaat gedeeld 

 door het door leden op aandelen geleverde tonnage. Berekend naar een zetmeelpercentage van 19% (onderwatergewicht van 470 gram).

KerNcIJfers
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148,5
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TErUGBLIK 
fINaNcIËle KerNcIJfers

Positief coöperatief resultaat
In het boekjaar 2017/2018 heeft avebe een prestatieprijs 
gerealiseerd van 85,81 euro per ton zetmeelaardappelen. 
Het boekjaar is afgesloten met een positief coöperatief 
resultaat van 7,8 miljoen euro.

Prestatieprijs
Van de prestatieprijs is circa 96 procent direct 
uitbetaald aan de leden, het vorig boekjaar was 
dit 97 procent. De prestatieprijs bedroeg toen 82,16 
euro per ton. Via de voorgestelde nabetaling zal nog 
circa 1,21 euro per ton aardappelen op volgeleverde 
aandelen additioneel worden uitbetaald, waardoor de 
uitbetaalratio op circa 98 procent zal uitkomen.

financiering
Avebe heeft een financieringsovereenkomst afgesloten 
met de huisbankiers. Deze overeenkomst heeft een 
looptijd van vijf jaar en eindigt op 24 november 2021.
Binnen dit contract heeft avebe een kredietlijn van 225 
miljoen euro. 

resultaatontwikkeling
De netto-omzet is ten opzichte van 2016/2017 
toegenomen met circa 25 miljoen euro. Deze stijging 
is het resultaat van een hoger verkocht volume en 
een gemiddeld genomen geringe toename van de 
verkoopprijzen. De directe verkoopkosten per ton zijn 
licht gedaald. De kosten van grond- en hulpstoffen zijn, 
gemeten in kosten per ton afgezet product, gestegen. 
Deze stijging kan worden toegeschreven aan een hogere 
betaling voor de ontvangen aardappelen alsmede aan 
een gewijzigde mix van verkochte producten.

De toegevoegde waarde – bedrijfsopbrengsten na aftrek 
van grond- en hulpstoffen – steeg met circa 14 miljoen 
euro in vergelijking met vorig jaar. In termen van 
verhouding tot de netto-omzet steeg de toegevoegde 
waarde licht van 43,6 procent naar 44,1 procent. 

De personeelskosten stegen van 99,6 miljoen euro in 
2016/2017 naar 106,7 miljoen euro in 2017/2018. Deze 
stijging wordt veroorzaakt door aanpassingen in 
de cao van 2017/2018, een gewijzigde samenstelling 
van het personeelsbestand en een toevoeging aan de 
personele voorzieningen. De afschrijvingslasten (incl. 
waardeverminderingen) daalden het afgelopen jaar met 
1,8 miljoen euro. Deze daling is toe te schrijven aan de 
lagere afwaardering op de vaste activa.

De overige bedrijfskosten stegen in het boekjaar van 
94,0 miljoen euro naar 100,6 miljoen euro. Deze stijging 
is met name het gevolg van hogere kosten voor diensten 
van derden, direct aan de productie gerelateerde kosten, 
opslag en transport en IT-kosten.

Door bovenstaande ontwikkelingen steeg het 
bedrijfsresultaat als percentage van de omzet van 2,6 
procent naar 2,9 procent.

Balans
Het balanstotaal is in het afgelopen boekjaar met 53,2 
miljoen euro gestegen tot 466,7 miljoen euro. Deze 
stijging is het per saldo effect van een toename van 
de vaste activa, voorraden en vorderingen en lichte 
daling van de liquide middelen. Deze stijging in het 
balanstotaal is terug te zien in een stijging van schulden 
aan kredietinstellingen en een toename van de overige 
schulden. Het eigen vermogen aan het einde van het 
boekjaar 2017/2018 bedraagt 203,6 miljoen euro, ten 
opzichte van 202,4 miljoen euro aan het einde van 
2016/2017. Deze toename is het gevolg van de toevoeging 
aan de overige reserves van het nettoresultaat 
over 2017/2018, na verrekening van de voorgestelde 
winstbestemming en de terugbetaling van een deel van 
het gebonden agio. Een toelichting hierop vindt u op 
pagina 59 van dit jaarverslag.

Het werkkapitaal steeg met 23,6 miljoen euro en komt 
daarmee uit op 141 miljoen euro. Deze – per saldo 
– toename van het werkkapitaal wordt met name 
veroorzaakt door hogere voorraden en vorderingen 
en hogere kortlopende schulden. De rentedragende 
schulden zijn gestegen van 103,3 miljoen euro in het 
vorige boekjaar naar 149,4 miljoen euro aan het einde 
van dit verslagjaar. 
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Kasstroom
De bruto operationele kasstroom over 2017/2018 is 
circa 42,1 miljoen euro lager dan vorig boekjaar. 
Dit is met name het gevolg van een toename van de 
voorraden en vorderingen. 

De kasstroom uit investeringsactiviteiten is in het 
boekjaar circa 9,9 miljoen euro hoger dan in het 
vorige boekjaar, met name als gevolg van hogere 
investeringen in het boekjaar. De netto operationele 
kasstroom is derhalve per saldo met 52,0 miljoen 
euro gedaald.

 

 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
 In miljoenen euro’s

Netto-omzet  551,3 548,6 521,1 540,7
Toegevoegde waarde  240,5 238,9 238,7 235,7
Vaste kosten (salarissen, sociale lasten,   224,0 226,4 219,7 207,7
afschrijvingen, overige bedrijfskosten) 1) 
Bijzondere waardeverminderingen  2,2 -0,2 1,3  12,9
Bedrijfsresultaat  14,3 12,7 17,6  15,1
Coöperatief resultaat na belastingen  6,3 6,5 11,8 8,3

Kasstroom      
Netto operationele kasstroom vóór  11,6 25,3 -12,7  31,6
financieringsactiviteiten 

Winst - en verliesrekening ratio’s
(als % van de netto-omzet)
Toegevoegde waarde  43,6% 43,5% 45,8%  43,6% 
Vaste kosten  40,6% 41,3% 42,4%  40,8% 
Bedrijfsresultaat  2,6% 2,3% 3,4% 2,8%

Balansratio’s      
Solvabiliteit  49,0% 48,8% 46,4% 49,3% 
Debt/EBITDa  2,2 2,6 3,0 2,1 

Werkkapitaal      
Nominaal  118 138 157  155 
Als % van de netto-omzet  21% 25% 30% 29% 

1)   Stijging door meer personeel, cao stijging, toevoeging voorziening van 1,5 mln, andere mix van personeelsbestand

576,6
254,6
237,7

0,3
16,6

7,8

-40,4

44,1%
41,2%

2,9%

43,6%
3,1

141
24%
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BeDrIJfsPrOfIel

al bijna honderd jaar en vol ambitie

avebe begon in 1919 als ‘aardappelmeel Verkoop 
Bureau’ waarbij de onderneming de verkoop voor 
meerdere zelfstandige coöperaties verzorgde. 
Halverwege de twintigste eeuw kwam daar ook 
de productie bij en volgden nieuwe producten: 
zetmeelderivaten. Dit zijn producten waarbij het 
aardappelzetmeel wordt bewerkt om het toe te 
kunnen passen in een veelheid aan eindapplicaties. 
Inmiddels is avebe uitgegroeid tot een wereldwijd 
opererende onderneming die producten levert op 
basis van zetmeelaardappelen; geteeld door zo’n 
2300 Nederlandse en Duitse leden.
aardappelzetmeel is nog steeds een belangrijke 
pijler, maar we kijken ook naar andere waardevolle 
grondstoffen die de aardappel ons biedt. Avebe 
levert producten op basis van aardappelzetmeel 
en aardappeleiwit voor toepassingen in humane 
voeding of levensmiddelen. Ook verkopen 
we toepassingen voor papier, bouw, textiel, 
kleefstoffen en diervoeding. Daarbij zijn we actief 
in de hele keten. Van de ontwikkeling van nieuwe 
aardappelrassen op ons kweekbedrijf averis Seeds 
B.V., tot het verhandelen van onze eindproducten via 
onze sales offices wereldwijd. 
Het bestuur van avebe bestond in het boekjaar 
2017/2018 uit voorzitter de heer B.C. Jansen en 
bestuurslid de heer r.P.F. van Laerhoven. Verder 
bestaat de onderneming uit de lijnafdelingen 
Commerce en Operations en de stafafdelingen 
Human resources, Finance, agro, Corporate & Legal 
Affairs en Innovations. De Raad van Commissarissen 
houdt toezicht op het bestuur en beleid van de 
coöperatie en dochterondernemingen. Daarnaast 
is de raad van Commissarissen – onder meer – 
verantwoordelijk voor het aanstellen en bepalen van 
de beloning van bestuursleden en het goedkeuren 
van het budget. Via de ledenraad hebben de leden 
zeggenschap over belangrijke onderwerpen. Ze 
hebben zeggenschap over het benoemen van 
de leden van de raad van Commissarissen, 
het vaststellen van de jaarrekening en overige 
besluiten over onderwerpen die in de statuten 
zijn vastgelegd. Ook nemen zij deel aan discussies 
over bedrijfsveranderingen. De ledenraad is 
samengesteld uit per district gekozen leden. 

MIssIe, vIsIe & DOelsTellINgeN

avebe wil samen met leden en klanten innoveren om 
te komen tot een duurzaam voedingssysteem met 
gezonde, voedzame en milieuvriendelijke ingrediënten 
op basis van aardappelen. Hiermee plaatsen we 
onszelf in de wereldwijde voedselwaardeketen en 
willen we een positieve impact creëren voor klanten, 
planeet en de maatschappij. De komende jaren willen 
we dezelfde hoeveelheid aardappelen verwerken. 
We willen niet groeien in volume, maar in waarde. 
Deze verantwoorde groei is alleen mogeliijk door te 
innoveren.

Onze vijf ingrediënten voor verantwoorde groei: 
• Naar meer waarde
• Groei in goede voeding
• Marktgerichte duurzame aardappelteelt
• Verkleinen van onze ecologische footprint
• Samenwerken voor de klant

sTraTegIe

Wij hebben een positieve invloed, met onze 
ingrediënten, op het leven van meer dan 500 
miljoen consumenten door hun gezondheid, welzijn, 
voorspoed en milieuvriendelijke levenswijze te 
bevorderen. We verhogen onze omzet door te groeien 
in voedingsingrediënten en onze impact op het 
milieu te verminderen. avebe gaat meer producten 
maken met een hogere toegevoegde waarde. Dat 
doen we door te streven naar de beste oplossing voor 
alle stakeholders: onze telers, onze klanten en onze 
medewerkers; dat noemen we ‘shared value’, oftewel 
‘gedeelde waarde’.

BESTUUR

STAFAFDELINGEN

AVEBE COMMERCE AVEBE OPERATIONS

AVEBE AGRO
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groei van gezond voedsel 
avebe groeit vooral als toeleverancier van 
de levensmiddelenindustrie. Dat doen we in 
markten waar de toegevoegde waarde groter 
is. Onze gezonde, voedzame, milieuvriendelijke 
plantaardige ingrediënten voegen waarde toe 
bijvoorbeeld als alternatieven voor zuivel of 
vlees.

Marktgerichte duurzame aardappelteelt
Onze grondstof, de zetmeelaardappel, wordt geteeld 
door onze eigen leden. Daarmee hebben we een 
unieke positie die we verder willen uitbouwen. 
De aandacht gaat uit naar een kwalitatief 
hoogwaardige grondstof die tot stand komt op een 
duurzame en transparante manier. 

verkleinen van ecologische footprint
We verkleinen onze ecologische footprint op de 
terreinen: CO2, energie en water. Onze groei is 
verantwoord, op basis van schone productie en een 
verantwoorde bedrijfsvoering. 

samenwerken voor de klant
Waardecreatie voor onze klant is altijd het 
uitgangspunt en we sturen op resultaten.

avebe-medewerkers stellen de klant centraal bij alles 
wat ze doen. In onze werkwijze staat de gezamenlijke 
prestatie voorop. Dit bereiken we met gezonde en 
vitale medewerkers die werken op een eenduidige 
manier. Onze processen zijn goed op elkaar 
afgestemd en we streven dezelfde doelen na.

MerKeN

avebe produceert oplossingen op basis van 
aardappelzetmeel en -eiwit voor  humane voeding, 
industrie en diervoeding. 
Hiervoor voeren we diverse merken waaronder 
Eliane™, Etenia™, Solanic®, Casucol™, Solvitose™ 
en Protamylasse™. Een volledig overzicht van alle 
merken is te vinden op onze website www.avebe.nl/
producten.



12

VErSLaG VaN DE
raaD vaN cOMMIssarIsseN

Het boekjaar 2017/2018 laat zich kenmerken door een ruim aanbod van grondstof. Naast de gemiddeld goede 
opbrengst bij de meeste leden, was de prijs van aardappelen op de aanpalende markten laag door een goede oogst in 
europa. In deze omstandigheid heeft avebe een prestatieprijs kunnen realiseren van 85,81 euro per ton. Wederom een 
verhoging ten opzichte van de prijs van het vorige boekjaar. 

Prima verkoopresultaten en een gedegen kostenbeheer-
sing in de dagelijkse operatie liggen aan de basis van dit 
resultaat. De combinatie van een goede zetmeel-
opbrengst en een hoge uitbetalingsprijs zorgt voor een 
aantrekkelijke financiële opbrengst bij onze leden. 

Veel aandacht is gedurende het afgelopen boekjaar 
besteed aan het maken van een nieuwe strategie. De 
raad van Commissarissen heeft meerdere keren met het 
Bestuur van gedachten gewisseld over de gewenste koers 
naar de toekomst. De strategie ‘Binden en bouwen 2.0’. 
borduurt, voor een aanzienlijk deel, voort op de strategie 
van de afgelopen jaren. In de nieuwe strategie nemen de 
begrippen prestatieprijs, coöperatie, zetmeelaardappel en 
klant gezamenlijk een prominente plaats in. Daarnaast 
staan maatschappelijke vraagstukken met betrekking 
tot onder andere goede voeding, klimaat en milieu, 
nadrukkelijk meer centraal. In de ogen van de raad van 
Commissarrissen een realistische en goede ontwikkeling.    

In het boekjaar is een verdere uitbreiding van de 
productiecapaciteit van hoogwaardige eiwitten 
gerealiseerd. Voor een structurele verhoging van de 
prestatieprijs naar de toekomst zijn deze eiwitten van 
essentieel belang. Om de nieuwe productielijn nog te 
kunnen laten produceren in de campagne 2017/2018, 
stond de uitbreiding onder relatief grote tijdsdruk. 
De veerkracht en inzet van medewerkers en de 
beschikbaarheid van zetmeelaardappelen tot laat in het 
voorjaar hebben ervoor gezorgd dat dit ook is gelukt.

Op basis van ervaringen van de laatste jaren met grote 
complexe investeringsprojecten heeft het Bestuur 
besloten om de organisatie en de structuur van dergelijke 
grote projecten nog eens goed tegen het licht te houden. 
Inmiddels is op basis van de bevindingen een aantal 
aanpassingen doorgevoerd die de kwaliteit van het 
projectmanagement ten goede zullen komen.

In tegenstelling tot het afgelopen boekjaar lijkt de 
oogst van zetmeelaardappelen in het huidige boekjaar 
2018/2019 zeer slecht te worden. In Duitsland en in 
Nederland heeft een langdurige droogte ervoor gezorgd 
dat veel percelen vroegtijdig zijn afgestorven. alhoewel de 
totale gevolgen van de droogte nog niet zijn te overzien, 
is de raad van Commissarissen zich bewust van het feit 
dat voor veel leden de slechte oogst pijnlijke financiële 
gevolgen met zich mee zal brengen. 

Personele mutaties en commissies
Na het overlijden van de heer H.L. van roozendaal, 
in september 2017, is de heer F. Schepers benoemd als 
tijdelijke adviseur van de raad van Commissarissen. 
Tijdens de jaarvergadering van december 2017 was 
aftredend en herkiesbaar de heer P. Poortinga. Hij is 
herbenoemd voor een periode van vier jaar.
Gedurende het boekjaar heeft de raad besloten om 
op zoek te gaan naar twee nieuwe commissarissen. 
Gezocht is naar een kandidaat met een achtergrond in 
de procestechnologie en naar een kandidaat met een 
sterk financieel profiel. Op de ledenvergadering van 
juli 2018 heeft dit geresulteerd in de benoeming van de 
heren D. Kloosterboer en r. Smith.
In deze vergadering is de heer F. Schepers gestopt als 
adviseur. Wij zijn de heer F. Schepers zeer erkentelijk 
voor zijn beschikbaarheid als adviseur en voor zijn 
grote inzet gedurende het adviseurschap.

De raad van Commissarissen bestaat ultimo boekjaar 
2018 uit tien leden, waarvan zes lid zijn van de 
coöperatie. De omvang van tien leden is van tijdelijke 
aard. Op de jaarvergadering in december 2018 zal de 
heer j.W. Hoekman aftreden. Hij is niet herkiesbaar. 
Er zal geen nieuw lid in de raad worden benoemd. De 
raad is voornemens mevrouw M. Folkers-in ’t Hout te 
benoemen tot voorzitter. 

De raad van Commissarissen kent drie commissies. Dit 
zijn de auditcommissie, de selectie-, remuneratie- en 
benoemingscommissie en de beroepscommissie. Het 
afgelopen boekjaar 2017/2018 was de samenstelling als 
volgt : 
Auditcommissie: K.A. de Graaf (voorzitter), H.W.  Giere, 
P.  Poortinga, M. Folkers- in ’t Hout (tot november 2017) 
en j. Emmens (vanaf november 2017).

Selectie-, remuneratie- en benoemingscommissie:  
J.W. Hoekman (voorzitter), H.L. van Rozendaal (tot 
29 september 2017),  M. Veenendaal, F. Schepers 
(vanaf oktober 2017), j. Emmens (tot november 2017) 
en M. Folkers-in ’t Hout (vanaf november 2017).

Beroepscommissie: K.A. de Graaf (voorzitter), 
j. Emmens, H.W. Giere, H.L. van rozendaal (tot 
29 september 2017) en M. Möllering. 
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In de vergadering van de raad van Commissarissen op
28 augustus 2018 is de heer D. Kloosterboer benoemd tot  
vice-voorzitter, tevens is hij benoemd in de beroepscommissie 
en de selectie,- remuneratie- en benoemingscommissie.  
De heer r. Smith is in deze vergadering benoemd in de 
auditcommissie en in de beroepscommissie. De heer H.W. 
Giere heeft de auditcommissie verlaten en is benoemd in de 
selectie,- remuneratie- en benoemingscommissie. 

Opleiding/evaluatie
De raad van Commissarissen hecht aan een goede kwaliteits-
borging. Hiertoe worden door commissarissen opleidingen 
gevolgd en vindt er periodiek een zelfevaluatie plaats. De heer 
j. Emmens en de heer H.W Giere hebben het afgelopen jaar 
de Bestuurdersleergang van het Nice gevolgd. Mevrouw M. 
Folkers-in ’t Hout volgt het programma voor commissarissen 
en toezichthouders van de Erasmus universiteit.  
Halverwege het jaar heeft de raad een bijeenkomst gehad 
waarin zij, onder leiding van een extern deskundige, haar 
eigen functioneren heeft geëvalueerd.

De raad van Commissarissen vindt het belangrijk dat 
nieuwe commissarissen zich snel een goed beeld kunnen 
vormen van avebe. Daarom wordt hen een intensief 
inwerkprogramma aangeboden. 
Om een vloeiende overdracht van het voorzitterschap te 
bewerkstellingen hebben mevrouw M. Folkers-in ’t Hout 
en de huidige voorzitter het afgelopen jaar intensief 
samengewerkt.

Werkzaamheden
Gedurende het boekjaar is zes keer regulier vergaderd 
met het Bestuur. Tijdens deze vergaderingen zijn vele 
verschillende aspecten betreffende Avebe aan de orde 
geweest. Hierbij valt te denken aan commercieel beleid, zaken 
betreffende het operationele management, investerings- 
en innovatieprojecten, personeelsbeleid, financiële zaken, 
budget, duurzaamheid en energie-efficiency, vele agro-
gerelateerde onderwerpen en diverse onderwerpen met 
betrekking tot de corporate governance. 
In het kader van de ontwikkeling van de nieuwe strategie 
zijn het Bestuur en raad van Commissarissen twee keer 
bijeen geweest in het afgelopen boekjaar. De raad van 
Commissarissen en het Bestuur wisselen samen eenmaal per 
jaar informeel van gedachten met de jongerenraad.

Een delegatie van de raad (M. Veenendaal, j.W. Hoekman) is 
tweemaal aanwezig geweest bij een overlegvergadering met 
de ondernemingsraad. 

De auditcommissie heeft drie keer vergaderd gedurende het 
boekjaar. De externe accountant was hierbij steeds voor een 
deel van de vergadering aanwezig. 

De selectie-, remuneratie- en benoemingscommissie 
heeft het afgelopen boekjaar veel tijd besteed aan de 
werving van twee nieuwe commissarissen. Daarnaast 
is de commissie vier keer in formele zetting bijeen 
geweest.
De beroepscommissie heeft dit jaar twee 
beraadslagingen gehad, respectievelijk één uit het 
teeltgebied NL/WE en één uit het gebied KPW.

Jaarrekening
De raad van Commissarissen verklaart dat 
zij de jaarrekening, de daarin opgenomen 
veronderstellingen, toelichtingen en presentaties 
uitgebreid heeft besproken met het Bestuur en dat zij 
instemt met de stellingname van het Bestuur.

De raad van Commissarissen verklaart tevens, mede 
gezien het verslag van de accountant, zich te kunnen 
verenigen met de jaarrekening. De accountant heeft 
de jaarrekening voorzien van een goedkeurende 
verklaring, gedateerd 1 november 2018.
De raad van Commissarissen keurt de 
resultaatbestemming goed, op voorstel van het 
Bestuur en stelt de Ledenraad voor:
- de jaarrekening 2017/2018 dienovereenkomstig vast 

te stellen;
- akkoord te gaan met het bestuursvoorstel met 

betrekking tot de resultaatbestemming;
- het Bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde 

beleid.

Daarnaast vraagt de raad van Commissarissen aan 
de Ledenraad om décharge te verkrijgen voor het 
gehouden toezicht.

Tot slot
Namens de raad van Commissarissen wil ik het 
Bestuur, het managementteam, de medewerkers en 
alle leden bedanken voor hun inzet het afgelopen 
boekjaar. 

Daarnaast wil ik persoonlijk graag iedereen bedanken. 
Bedanken voor het aan mij gegeven vertrouwen 
gedurende de periode van ruim vijfentwintig jaar, dat 
ik bestuurlijk actief mocht zijn voor de coöperatie. Een 
enerverende en boeiende periode in het bijna 100-jarig 
bestaan van avebe.  

Veendam, 1 november 2018
Namens de raad van Commissarissen

j.W. Hoekman
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Goede ontwikkeling voedingsderivaten

Onze keuze om ons 
steeds meer op voeding 
te concentreren wordt 
bevestigd
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VErSLaG VaN HET
BesTUUr

In het boekjaar 2017/2018 realiseerde avebe een prestatieprijs van 85,81 euro per ton. Dit is wederom een record in 
onze historie. Ten opzichte van het voorgaande jaar (82,16 euro per ton) is er sprake van een stijging van meer dan 
4 procent. Het jaar is afgesloten met een positief coöperatief resultaat van 7,8 miljoen euro.

Het resultaat werd vooral gesteund door goede 
marktontwikkelingen, een goed productieresultaat 
en beheersing van de kosten. De campagneprijs 
werd vastgesteld op 67 euro, 2 euro meer dan in het 
voorgaande jaar.
 
Oogst 2017
Er was sprake van een lichte stijging van het 
areaal dat ter beschikking was voor de teelt van 
zetmeelaardappelen voor avebe. Deze groei vond met 
name plaats in Duitsland.
De oogst was ruim en de prijzen in aanpalende 
aardappelmarkten waren bijzonder laag. 
De campagne was uitzonderlijk lang. In Gasselternij-
veen werden negen maanden aardappelen verwerkt. 
Ondanks het warme weer aan het einde van de 
campagne waren de aardappelen van goede kwaliteit. 
Het zetmeelgehalte was lager dan in het voorgaande 
jaar. De combinatie van de hoeveelheid aardappelen 
en het zetmeelgehalte betekende dat het jaar tot de 
beste jaren hoort qua zetmeelopbrengst.

Markt
De markt was afwachtend gedurende de eerste 
helft van het jaar. In het laatste kwartaal nam 
de marktvraag sterk toe. Met betrekking tot 
voedingsderivaten was sprake van een goede 
ontwikkeling. Onze keuze om ons steeds meer op 
voeding te concentreren wordt bevestigd.

De verkoop van Solanic®-eiwitten ging hand in 
hand met de verdere capaciteitsuitbreidingen 
tegen aantrekkelijke prijzen. De investeringen in de 
productiefaciliteiten zijn hoog, maar zijn het waard 
gezien de interesse van onze klanten. De trends in 
de markt voor voeding, met name in de Verenigde 
Staten, passen goed bij de eigenschappen van ons 
voedingseiwit.

Investeringen
De totale investeringen zijn uitgekomen op ongeveer 
55 miljoen, 10 miljoen meer dan in het voorgaande 
jaar. Deze stijging heeft vooral te maken met het 

opnieuw uitbreiden van de productiecapaciteit 
voor Solanic®-eiwitten. Verder is geïnvesteerd in 
de vervanging en verbetering van de bestaande 
productiemiddelen en in duurzaamheid van onze 
operatie, o.a. door te investeren in de verhoging van 
de productiecapaciteit van Etenia™.
De diverse investeringen op de locatie Gasselter-
nijveen hebben veel geëist van het management 
en de medewerkers. Dankzij hun inzet is dit alles 
succesvol verlopen.

strategie
De oorspronkelijke doelstelling, zoals geformuleerd 
in 2013, was een plus op tarwe per hectare van 500 
euro in het saldo, we realiseerden in het afgelopen 
jaar een plus van meer dan 1600 euro ten opzichte 
van tarwe. Later is onze langere termijn doelstelling 
herzien en bepaald op een prestatieprijs van 90 euro 
per ton onder normale oogst omstandigheden. 
Door de stijging van de prestatieprijs in het 
afgelopen jaar komt dit doel binnen bereik.
In het boekjaar is verder gewerkt aan de 
implementatie van onze strategie ‘Binden en 
Bouwen’. 
Goede voortgang werd geboekt bij het verder 
verlagen van klachten van klanten, we naderen 
hier ons doel om ten opzichte van 2013, 75 procent 
minder klachten te krijgen. 
Het voortdurend nadruk leggen op kwaliteit en het 
vermijden van klachten betaalt zich uit, ook in het 
productieresultaat. 

De omzet van producten met meer toegevoegde 
waarde steeg, zowel bij zetmeel en eiwit als blends 
van beide ingrediënten. 
De verdere verschuiving naar voedingsingrediënten 
past in ons plan op de langere termijn, omdat we in 
deze markt meer innovatiemogelijkheden zien.
Er waren veel activiteiten om de vitaliteit van onze 
medewerkers te verbeteren, het ziekteverzuim was 
4.5 procent, wat een bevredigend niveau is.
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Ten aanzien van het energieverbruik waren we niet 
tevreden, de lange campagne in combinatie met het 
opstarten van een nieuwe productielijn en de verdeling 
van de grondstof over de fabrieken was niet optimaal. 
Hiervan hebben we geleerd. 
De veiligheidsindex was vergelijkbaar met die van het 
voorgaande jaar, we zijn niet meer ver verwijderd van 
de doelstelling, maar de laatste stappen kosten veel 
moeite. Het vraagt zeer veel discipline om voortdurend 
geconcentreerd te werken en toch is dat vereist om bij 
de beste in de industrie te horen.
Het is positief dat we ondanks onze innovatiedrift de 
vaste kosten goed onder controle houden.
In het boekjaar is de strategie tegen het licht gehouden 
en aangepast. De grote lijn blijft relevant. Er worden 
wel scherpere keuzes gemaakt ten aanzien van het 
zwaartepunt van innovatie in combinatie met onze 
lange termijn duurzaamheidsdoelen.

Samenvattend was het een jaar met een ruime 
oogst en een stijgende prestatieprijs.
alhoewel we nog niet alle doelen in de strategie 
hebben weten te behalen is er over het algemeen 
goede voortgang geboekt. 
We menen dat de duidelijke focus op 
zetmeelaardappelen van onze leden, gepaard met 
innovatie, ons opnieuw verder heeft gebracht en 
ons verder zal brengen. 
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afdeling agro

De oogst van 2017 werd gekenmerkt door een bovengemiddelde opbrengst en een ruime beschikbaarheid van 
aardappelen. Regionaal waren er een paar specifieke omstandigheden die de oogst hebben beïnvloed. Zo kreeg een 
deel van het teeltgebied in Duitsland te maken met wateroverlast in het voorjaar.  In Nederland zijn door overvloedige 
neerslag percelen en perceelgedeeltes niet geoogst. De kwaliteit van de grondstof was goed. Problemen met bewaring 
van zetmeelaardappelen zijn tot een minimum beperkt gebleven.

Voor een goed bedrijfsresultaat is een hoge zetmeelopbrengst per hectare nodig. Het teeltoptimalisatieprogramma 
‘Optimeel’ van avebe heeft als doelstelling het rendement van de zetmeelaardappelteelt te verhogen en de 
waardeketen te versterken. Dit wordt bereikt door inzicht te krijgen in de teelt, resultaten van leden te vergelijken, 
kennis te delen en het toepassen van ‘best practices’.

Het programma bestaat uit vier onderdelen: demonstratievelden, teeltregistratie, studiegroepen en de introductie van 
nieuwe zetmeelaardappelrassen. Op de demonstratievelden vergelijken en tonen we de effecten van teeltmaatregelen 
in de praktijk. Met teeltregistratie worden teelthandelingen met elkaar vergeleken. Ook wordt er onderling kennis 
uitgewisseld tussen leden in de studiegroepen. Bij de introductie van nieuwe zetmeelaardappelrassen wordt 
teeltinformatie en kennis verzameld. Op basis hiervan wordt een teeltadvies geformuleerd. Daarmee wordt maximaal 
geprofiteerd van de eigenschappen van het ras.

resultaten wijzen uit dat Optimeel-deelnemers gemiddeld een hogere opbrengst realiseren dan niet-deelnemers. 
Het teeltoptimalisatieprogramma wordt zowel in Nederland als Duitsland aan leden aangeboden. Een belangrijk 
onderdeel van Optimeel is de registratie van de teelt. Dat geeft de teler inzicht en handvatten voor verbetering en het 
ondersteunt avebe bij de verkoop van de producten waar transparantie en traceerbaarheid een steeds belangrijkere 
rol spelen. 

Een hogere opbrengst per hectare is in beginsel goed voor het inkomen van onze leden en daarmee voor de continuïteit 
van de teelt en grondstofvoorziening. Het mes snijdt echter aan twee kanten. Een hogere opbrengst per hectare is ook 
goed voor het milieu. Met de inzet van dezelfde middelen wordt er immers meer bereikt, waardoor de CO2-footprint 
per ton aardappelen wordt verlaagd. Optimeel is daarmee tevens een belangrijk instrument in de verduurzaming 
van de aardappelteelt.  Zo wordt de CO2-footprint per ton zetmeel de komende jaren met 10 procent verlaagd. 
Onder meer door verlaging van het gebruik en vergroting van de effectiviteit van hulpstoffen, zoals chemische 
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.  

Onze dochteronderneming averis Seeds B.V. houdt zich intensief bezig met het ontwikkelen en vermeerderen van 
nieuwe zetmeelrassen met resistenties tegen verschillende aardappelziekten. De komende jaren zal het aantal 
averis-rassen met een verbeterde Phytophthora-resistentie sterk toenemen. Deze nieuwe rassen kunnen met minder 
Phytophthora-bespuitingen toe, waardoor eveneens een relevante bijdrage wordt geleverd aan de verduurzaming van 
de teelt. 

afdeling commerce

afgelopen jaar hebben we gezien dat de wereldwijde markt voor voedingsingrediënten met 2 à 3 procent is gegroeid. 
Steeds grotere consumentengroepen hebben een toenemende voorkeur voor volledig plantaardige voedingsproducten. 
Hierbij spelen argumenten rond gezondheid, diervriendelijkheid maar ook ecologische afwegingen een rol. Vooral in 
Noord-amerika en Europa hebben we het afgelopen jaar dit segment zien groeien. Onder andere ‘millennials’ maken 
bewuste keuzes voor gezond eten met een kleinere ecologische footprint. In deze context horen we ook steeds vaker dat 

TErUGBLIK BOEKjaar &
INvesTereN IN De TOeKOMsT
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’het klimaat op je bord’ een rol gaat spelen in de voedingspatronen van bijvoorbeeld flexitariërs. Naast de markt voor 
voedingsingrediënten gaat een groot deel van het verkoopvolume van avebe nog altijd naar de Europese papiermarkt. 
Hier zien we door afnemend papiergebruik een krimp van rond 1 procent per jaar.
  
In het afgelopen jaar hebben we, met onze innovatieve aanpak, ingespeeld op de ontwikkelingen in de 
voedingssegmenten. Hierdoor kunnen we klanten onderscheidende ‘plant-based solutions’ bieden op basis van 
aardappelzetmeel en -eiwit. Te denken valt dan aan vervangers voor dierlijke producten zoals zuivel en vlees, maar 
ook volledig plantaardig snoepgoed. 

Een andere ontwikkeling die we in de voedingsmiddelensector zien, is de behoefte aan allergeenvrije voeding. Ook 
op dit punt heeft avebe met aardappelzetmeel en -eiwit een belangrijk voordeel ten opzichte van een aantal andere 
voedingsingrediënten, die vaak wel uit grondstoffen met allergene eigenschappen komen.

Consumenten gaan steeds bewuster consumeren. Hierin zien we ook een trend als het gaat om een groeiende behoefte 
aan ‘clean label’ producten. Consumenten willen een begrijpelijke ingrediëntenlijst op hun voedingsproducten. Een lijst 
die bovendien ‘schoon’ is en vrij van bijvoorbeeld E-nummers. In haar productontwikkeling is avebe hier gericht mee 
bezig. De mainstream business van avebe blijft gericht op het bedienen van meer traditionele voedingssectoren zoals 
bakkerij, zuivel, vlees, snacks en soepen. Daarnaast richten we ons op het promoten van ontwikkelingen gericht op 
textuurtoepassingen, gezondere en schonere producten.

We hebben het afgelopen jaar onze Sales-vertegenwoordiging wereldwijd verder versterkt. We richten ons op het 
beschikbaar stellen van know-how over het gebruik van onze producten voor onze klanten. Zo kunnen we sterke 
en duurzame relaties aangaan met klanten in de markten waar we actief zijn. Onze directe aanwezigheid biedt 
mogelijkheden om op regionale markten te reageren en de nieuwste trends te vertalen in marktkansen. 

afdeling Operations 

De aardappelen van onze leden vinden de weg naar onze productielocaties in Nederland (Gasselternijveen en 
Ter apelkanaal) en Duitsland (Lüchow en Dallmin). Hier halen we het zetmeel en het eiwit uit de aardappel voor 
verwerking in voeding, diervoeding en industriële toepassingen.

Door de goede oogst kon de verwerking van aardappelen langer doorgaan. De locatie Ter apelkanaal heeft 
het grootste volume van de oogst verwerkt. Op de locatie Gasselternijveen is veel tijd en energie gestoken in de 
voorbereidingen en het starten van de nieuwe productielijn voor eiwit. Daardoor kende deze locatie een langere 
productieperiode en werden tot medio mei aardappelen verwerkt. Ook Duitsland kenmerkte zich door een lange 
campagne waarin de oogst kon worden verwerkt.  

We gaan door met het optimaliseren van de nieuwe eiwit-productielijn, vooral op het gebied van duurzaamheid. Zo 
willen we het water- en chemicaliënverbruik, de stroom richting de afvalwaterzuivering en de hoeveelheid energie 
drastisch reduceren en tegelijkertijd de eiwitproductie verhogen. Dat doen we in nauwe samenwerking met de 
afdeling Innovatoins. 

Dit boekjaar hebben we weer minder klachten van klanten ontvangen. Ons doel is natuurlijk om in één keer het juiste 
product te leveren, dit noemen we ‘first time right’. Het meeste ‘not first time right’ wordt opnieuw verwerkt (rework) 
om uiteindelijk de verliezen zoveel mogelijk te beperken. Afgelopen boekjaar hebben we, als het om ‘first time right’ 
gaat, minder goed gepresteerd. Maar we scoren goed als het om rework gaat. We zien dat het ziekteverzuim weer 
oploopt  en daarom besteden we aandacht aan thema’s zoals vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Ook als het om 
veiligheid en gezondheid gaat zien we dat we verder kunnen verbeteren. 
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Operational excellence is een speerpunt. Het programma ‘World Class Operations Management’ (WCOM) is de 
methode waarmee we dit bereiken. Op de locaties Ter apelkanaal en Foxhol is het WCOM-programma gestart en 
wordt er met multidisciplinaire verbeterteams gewerkt aan vermindering van verlies en verbetering van de output. 
Deze teams gaan voor de periode van twaalf weken (een zogenaamde wave) aan de slag om een bepaald aspect 
van het productieproces te verbeteren. De uitrol van WCOM zal de komende jaren ook plaatsvinden op de andere 
productielocaties van avebe.  

Momenteel staat alles in het teken van de beheersing van de impact van de tegenvallende oogst vanwege de unieke 
droge zomer van dit jaar met hoge temperaturen. Dit betekent onder andere dat we de productielijnen niet optimaal 
kunnen benutten tijdens de campagne. De campagne in Ter Apelkanaal en in de fabrieken in Lüchow en Dallmin zal 
korter zijn. Dit zal een groot effect hebben op de resultaten en de organisatie binnen Operations. 

We hebben een duidelijke strategie met heldere operationele doelstellingen. Het accent ligt op multidisciplinaire 
samenwerking en we kijken kritisch naar ons productportfolio. Hierin maken we de afweging welke producten we 
verder ontwikkelen, maar ook welke producten eventueel op een verantwoorde manier uit het portfolio kunnen 
worden gehaald. De uitdagende omstandigheden van de oogst 2018 werken daarin wellicht als katalysator. 

afdeling Human resources Management 
 
avebe is volop in ontwikkeling en werkt aan haar toekomst. Dit doen we onder andere door te blijven werken aan een 
vitale, lerende, presterende en duurzame organisatie. 
De afdeling Human resources Management (HrM) draagt daaraan bij door voorwaarden te creëren waardoor 
managers en medewerkers worden gestimuleerd zelf regie te krijgen en te houden over hun loopbaan. Zo draagt HrM 
bij aan het realiseren van de avebe-strategie en de daarvan afgeleide persoonlijke doelen van onze medewerkers. 

We werken toe naar een cao die ‘future-proof’ is. Daarvoor is het afgelopen jaar een benchmark gedaan en zijn de 
medewerkers geïnformeerd over de uitkomsten. Ook zijn we met onze medewerkers in gesprek over hoe de cao anders 
vorm te geven. avebe heeft te maken met vier generaties medewerkers op dit moment. De huidige cao is een ‘one size 
fits all’, terwijl we weten dat jongeren andere behoeften hebben dan iemand die het einde van de loopbaan in zicht 
heeft.

De veranderingen in de cao moeten ondersteunend zijn aan de strategie van avebe. Door bijvoorbeeld nieuwe 
technologieën zijn in de toekomst andere vaardigheden en kennis nodig. Er zullen andere functies gaan ontstaan. Dat 
vraagt om medewerkers die gestimuleerd worden en bereid zijn om continu te blijven leren en ontwikkelen. Zo zijn en 
blijven we duurzaam inzetbaar. Een logisch vervolg is dan ook dat we onze jaarlijkse gesprekscyclus van doelen stellen, 
tussentijds evalueren en beoordelen, meer aan willen laten sluiten bij deze ontwikkelingen. In deze gesprekscyclus 
komt meer de nadruk op duidelijk geformuleerde doelen, loopbaanregie en blijven ontwikkelen.

De kern van HrM binnen avebe is en blijft ons onderdeel Hr Services. De medewerkers daar zijn het eerste 
aanspreekpunt van HrM en bieden ons een stevige basis waardoor we vol vertrouwen onze bijdrage kunnen leveren 
aan het realiseren van de strategie van avebe. HrM is de business partner van het management. Samen zorgen we 
ervoor dat de doelstellingen van avebe met optimale inzet van medewerkers worden behaald.
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De innovatiekracht van avebe reikt 
verder dan alleen productinnovatie. 
Ook wanneer het over duurzaamheid 
gaat, zetten we in op nieuwe 
ontwikkelingen

INNOvaTIONs
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INNOvaTIONs

Net voor de zomer van 2018 is het nieuwe avebe 
Innovatiecentrum in gebruik genomen. Hier is onder
meer de afdeling Innovations gehuisvest. Het 
Innovatiecentrum is een belangrijke impuls voor onze 
innovatieslagkracht. 

Dat begint al bij de inrichting van het gebouw. Het
ontwerp van het Innovatiecentrum nodigt uit tot 
samenwerking en ontmoeten. Zo ontstaat een natuur-
lijke manier van samenwerking en interactie. Het 
creëren van nieuwe ideeën zal gemakkelijker verlopen, 
we kunnen onze klanten doeltreffender bedienen en 
nieuwe innovaties kunnen sneller op de markt worden 
geïntroduceerd. 
Het Innovatiecentrum stimuleert ook de versterking 
van partnerships. In het Innovatiecentrum is ruimte 
ingericht voor start-ups. Deze start-ups kunnen voor 
een korte of langere periode een ruimte huren om 
eigen initiatieven verder te ontwikkelen. Onze inzet 
en verwachting is dat ook deze samenwerking een 
impuls gaat geven aan innovatie. 

als het gaat om productontwikkeling dan gaat het
over groeien in goede voeding (good food). De 
groeiende wereldbevolking en welvaart maken dat de 
vraag naar voeding toeneemt. Tegelijkertijd komt er 
meer focus op gezondheid. Thema’s die daarbij passen 
zijn hoge voedingswaarde, anti-allergeen en volledig 
plantaardig. 

Het eiwit en zetmeel van avebe sluit perfect aan op dit 
profiel. Onze gezonde, voedzame, milieuvriendelijke 
en plantaardige ingrediënten voegen waarde toe en 
worden ingezet als alternatief voor producten van 
dierlijke oorsprong, zoals zuivel en vlees.  

In onze strategie richten we niet alleen de blik naar
buiten, maar zorgen we ook intern voor een heldere 
koers. Zo stemmen de afdelingen Commerce, 
Operations en Innovations hun doelstellingen goed op 
elkaar af.  

Bij deze strategische doelstellingen draait het met
name om aardappeleiwit en -zetmeel. Onze 
innovatiekracht richt zich op gezonde voeding, 
waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar hoge 
voedingswaarde. Bijvoorbeeld voor groepen die 
moeilijk gezonde voeding tot zich kunnen nemen 
vanwege lichamelijke beperkingen, maar ook 
bijvoorbeeld voor sporters of mensen die extra 
voedingsstoffen nodig hebben. Daarnaast past dit in 
ook in de algehele trend om gezonder te eten. 

De innovatiekracht van avebe reikt verder dan 
alleen productinnovatie. Ook wanneer het over 
duurzaamheid gaat, zetten we in op nieuwe 
ontwikkelingen. Zo kijken we naar wat we kunnen 
verbeteren in onze eigen operationele processen. 
Bovendien kunnen we in de keten waarvan we deel 
uitmaken het verschil maken door daar duurzame 
elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld op het land 
samen met onze leden.
 
In 2018 hebben we naast fase 1 ook fase 2 gewonnen
van de New Food Challenge, een prijs van het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveilig-
heid. In 2017 wonnen we fase 1, hetgeen een haalbaar-
heidsstudie naar de ontwikkeling van Texturized 
Potato Protein (TPP) betrof. Daarna hebben we in fase 
2 de verdere uitwerking laten zien. Ook die fase hebben 
we gewonnen. Met het geldbedrag dat we in 2018 
hebben gewonnen gaat een multidisciplinair team de 
ontwikkeling van Texturized Potato Protein een stap 
verder brengen. TPP kan als vleesvervanger worden 
toegepast. Ons doel is om op termijn een gezonde 
plantaardige vleesvervanger te hebben ontwikkeld, die 
onze klanten kunnen toepassen en die zijn weg vindt 
naar de consument.  
 

Innovatie is één van de strategische pijlers van onze Binden & Bouwen strategie. We willen de aardappel maximaal 
tot waarde brengen.
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rISICO’S &
ONZeKerHeDeN

Het realiseren van onze strategie brengt risico’s met zich mee. Om die reden is risicomanagement integraal en expliciet 
onderdeel van de bedrijfsvoering van avebe. We maken daarom gebruik van een vastomlijnd proces met diverse 
gestandaardiseerde methoden om de strategische, tactische, operationele en compliance risico’s tijdig in kaart te 
brengen, grondig te analyseren en effectief te beheersen. Inzicht in risico’s geeft Avebe de mogelijkheid een weloverwogen 
keuze te maken welke risico’s zij wenst te nemen, welke organisatorisch moeten worden beheerst en welke daar waar 
mogelijk financieel moeten worden afgedekt.

In deze paragraaf zijn de belangrijkste risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen opgenomen, die voortkomen uit het 
risicomanagementproces. Deze selectie is gemaakt op basis van inschattingen van de kans dat het risico optreedt en de 
mogelijke impact indien het risico plaatsvindt.

sTraTegIscHe rIsIcO’s
risico
Niet behalen van  
strategische  doelstellingen
 
  
 

TacTIscHe rIsIcO’s
risico 
Groei aantal 
personeelsleden dat niet 
(voldoende) in staat is 
werkzaamheden voor 
avebe te verrichten  

 

Oorzaak en gevolgen
• Minder aanvoer van zetmeelaardappelen 
 (70-80 procent van het verwachte volume) door 

weersinvloeden (mislukken oogst door droogte 
tijdens de groeiperiode of extreme regenval 
tijdens de oogst)

• Onvoldoende of niet tijdige aansluiting bij 
markt/producten

• Onvoldoende investeren in duurzaamheid en 
innovatie

Dit kan leiden tot het niet (tijdig) behalen van één 
van de strategische doelstellingen, reputatieschade, 
verlies van omzet, klanten, leden, toeleveranciers en 
medewerkers.

Oorzaak en gevolgen
• Ziekte medewerkers, invloed van ouder 

wordende medewerkers
• Veranderende (werk)omstandigheden (proces, 

organisatorisch, technologisch)
• Onvoldoende concreet maken van de 

prestatiedoelstellingen
• Beoordelingsgesprekken vinden niet tijdig plaats
• Onvoldoende rapportagemogelijkheden op 

competenties en opleidingswensen

Dit kan leiden tot lagere productiviteit, een 
toename in productiefouten en beperkt inzicht in 
opleidingseisen en -wensen, niet passende behoefte 
van training en educatie medewerker versus 
organisatie en uiteindelijk onjuiste strategische 
formatieplanning.

Maatregelen
• Op basis van scenario-analyses (zoals extreme 

droogte) een beheersplan opstellen
• Verhoging van de fysieke opbrengst per 

hectare/teeltoptimalisatie
• Klantfocus en sturen op 

klanttevredenheidsniveau
• Marktgerichte aanpak innovaties
• Monitoring hoofddoelstellingen en afgeleide 

(gezamenlijke/cross-functionele) doelstellingen

Maatregelen
• Interventies door bedrijfsmaatschappelijk werk
• PMO (Periodiek Medisch Onderzoek)
• TTC (Tijd Taak Competentie; methodiek om 

onderliggende verzuim-functionerings-oorzaak 
helder te krijgen)

• Strategische formatieplanning inrichten en als 
sturingsmiddel hanteren

• Implementatie LMS (Learning Management 
System; digitaal leerplatform)

• Monitoring status gesprekscycli
• Uitbreiding Talent Management programma
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risico
Uitval datacenter/
ICT-systemen

Cyber security risico

OPeraTIONele rIsIcO’s
risico
Persoonlijke veiligheid 

 

Contaminatie van 
producten (binnen 
productieproces of opslag) 

Oorzaken en gevolgen
• Calamiteit op locatie datacenter (stroom-storing, 

ontploffing, overstroming)
• Voorziening in datacenter valt uit door 

technische of procesoorzaken

Dit kan leiden tot niet (geheel) functioneren van de 
operationele productie, netwerken kantoorlocaties 
en netwerkverbindingen naar buitenlandse 
locaties.

•  Diefstal van cruciale gegevens
• Gehackt systeem

Oorzaken en gevolgen
• Open productieprocessen: bijvoorbeeld 

onderhoud/schoonmaak van wastrommels en 
vacuümdrogers

• Risicobeoordeling is niet up-to-date hetgeen 
mogelijke oorzaken voor verwondingen creëert

• Wijzigingen procedure wordt niet altijd (juist) 
uitgevoerd

• Risicocultuur met betrekking tot gevaarlijke 
chemicaliën en machines is laag

Dit kan leiden tot persoonlijke ongelukken, 
sancties door de arbeidsinspectie (en gerelateerde 
reputatieschade), bedrijfsonderbreking of (civiele) 
rechtszaken.

• Het onvoldoende voedselveilig produceren van 
onze producten

• Beperkte beveiliging van externe silo’s kan 
ervoor zorgen dat criminelen toegang krijgen tot 
externe silo’s

• Terroristen of criminelen verontreinigen, 
vergiftigen of contamineren onze producten 
(‘food fraud’)

Contaminatie kan leiden tot het verlies van
volledige waarde van avebe-product, 
reputatieschade en in het ergste geval dat 
gecontamineerd avebe-product wordt toegepast in 
voedingsproducten.

Maatregelen
• Brand- en blusvoorzieningen
• Back-up stroomvoorziening
• Redundantie in datacenter
• Onderhoud datacenter
• Back-ups kantoordata op andere locatie dan 

datacenter
• Disaster Recovery Plan

• Versterken firewalls
• Personeel bewust maken van risico’s
• Controle op afwijkend gedrag
• Externe veiligheidscontroles

Maatregelen
• BNO/BHV organisatie per locatie ingericht
• Avebe heeft op de productielocaties 

veiligheidszonering aangebracht en procedures 
rondom PBM’s en het periodiek lopen van 
veiligheidsrondes ingevoerd

• Veiligheidsinstructies aan aannemers en 
toeleveranciers

• Melden en opvolgen van onveilige situaties in 
Primecase

• HAZOP-studies voor meest kritische machines 
en Explosie-veiligheidsdocumenten (EVD’s)

• Veiligheidsbewustzijnprogramma
• Aanwezigheidsanalyse personeel op de sites

• Avebe is AEO en FSSC (voedsel-veiligheid) 
gecertificeerd (toetsing middels externe en 
interne audits)

• Investeringen om de voedselveiligheid te 
garanderen

• Een ‘food fraud’ risk assessment is onlangs 
uitgevoerd

                                                                                          
Diverse standaardprocedures (zoals onder andere 
terugroepprocedure, klachtenprocedure) zijn 
ingericht
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cOMPlIaNce rIsIcO’s
risico
avebe werkt met 
buitenlandse agenten

 
Fraude en corruptie 

 

Niet voldoen aan wet- en 
regelgeving 

Wijzigende wet- en 
regelgeving 

fINaNcIËle rIsIcO’s 
risico
Financiële risico’s *

Oorzaken en gevolgen
• In landen zonder eigen verkooporganisatie 

maakt avebe gebruik van buitenlandse agenten. 
Dit kan leiden tot hogere risico’s op het gebied 
van corruptie aangezien de werkzaamheden 
van de agent buiten de directe (interne) 
beheersomgeving van avebe vallen. 

• Ontvreemden van middelen en kennis aan de 
organisatie (te denken valt aan gereedschappen, 
koper, patenten, informatie in relatie tot 
producten in ontwikkeling)

• Verslaggevingsfraude
• Fraude met betrekking tot producten binnen de 

voedingsmiddelenindustrie (‘food fraud’).

• ATEX (stofexplosie):
-  achterstand op benodigde ATEX-
 aanpassingen
-  geen ATEX-gebaseerd ontwerp/materialen/

gereedschap bij wijzigingen/onderhoud
• Besluit Risico Zware Ongevallen: niet voldoen 

aan de vereisten gesteld vanuit het Besluit

Dit kan leiden tot (tijdelijk) verlies van de 
gebruikersvergunning op de productielocaties.

De aardappelafvalstroom die avebe verstrekt aan 
boeren om als mest te gebruiken voor hun land 
voldoet niet meer aan de vergunningseisen.

Hierdoor zullen de kosten voor verwerking 
toenemen en in het uiterste geval kan dit verlies 
van de gebruikersvergunning tot gevolg hebben.

Oorzaken en gevolgen
avebe heeft te maken met een verscheidenheid 
aan financiële risico’s zoals valuta-, rente-, en 
kredietrisico’s voortkomend uit de reguliere 
bedrijfsvoering.

Maatregelen
•  vernieuwen van contracten inclusief ‘right to 

audit’
•  commissie in overeenstemming brengen met de 

door de agent uitgevoerde activiteiten  
•  opleggen van het Avebe anti-corruptiebeleid 

aan agenten;  
•  uitvoeren van achtergrondonderzoeken naar 

agenten;

• Het delen van alle codes met medewerkers 
(Corporate Governance-code, 
Klokkenluidersprocedure, Interne gedragscode 
en Handboek Mededinging)

• Workshops voor medewerkers die extern de 
onderneming vertegenwoordigen

• Aanstellen van een IT Security Officer
• Functiescheiding tussen beheer- en 

beschikkingsfuncties

• Schoonmaakprocedures
• Veiligheidsinspectierondes
• ATEX bewustzijn verhogen door trainingen en 

specifieke interne audits
• Onderhoud en wijzigingen in het 

productieproces gericht op verminderde 
stofvorming

• Alle kritieke problemen tijdig onder de 
aandacht brengen bij de autoriteiten en met 
hen de vergunningsvoorwaarden in de tijd 
overeenkomen

• Agro accountmanagement zal in samenwerking 
met de boeren een optimale planning opstellen 
voor de aardappelafvalstroom (verstrekking/
leverantie)

Maatregelen
• Gebruiken van valutatermijncontracten en 

valutacallopties die de onderneming indekken 
tegen de mogelijke risico’s van het in- en 
verkopen van vreemde valuta. Toepassen van 
financiële instrumenten die de rentetermijn op 
korte schulden verlengt.

• Kredietverzekering afgesloten om het 
kredietrisico op verkopen te verkleinen

• Intensieve monitoring op de vereisten vanuit 
het bankconvenant gerelateerd aan de externe 
financiering

* Zie ook pagina 46 e.v. van dit verslag voor een uitgebreide toelichting 
op de financiële risico’s
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Duurzaamheid heeft een centrale positie in de Binden & Bouwen strategie. Duurzaam binden staat voor de ambitie om 
people, planet en profit met elkaar te verbinden en duurzame relaties aan te gaan. Duurzaam bouwen betekent het 
werken aan een solide en toekomstbestendige coöperatie met producten die toegevoegde waarde leveren voor onze 
klanten. In 2012 hebben we zeven onderwerpen geformuleerd waarmee we in 2018 beduidend duurzamer willen zijn. 
Onze duurzaamheidsonderwerpen zijn: veiligheid, energie, vitaliteit, teelt, logistiek, water en duurzaam verbinden.  

Ongevalsvrije werkplek

aan het einde van de dag moet iedereen die bij avebe werkt weer heelhuids naar huis gaan. We spiegelen ons aan 
de veiligheidsregels in de procesindustrie. Voor het meten van de veiligheid gebruiken we een ongevallenfrequentie-
index; een internationale standaard als het aankomt op registratie van ongevallen. In de ongevallenfrequentie-index 
wordt het aantal ongevallen met verzuim tot gevolg, afgezet tegen het aantal gewerkte uren. De afgelopen jaren is veel 
aandacht besteed aan persoonlijke beschermingsmiddelen en het aangeven van veiligheidszones. Daarnaast zijn we 
gestart met een veiligheidscampagne om medewerkers bewust te maken van hun gedrag. Hiervoor organiseren we 
sessies die medewerkers bewust moeten maken van de risico’s van bepaalde, vaak routinematige, werkzaamheden. 
Ook zijn er veiligheidsbijeenkomsten georganiseerd speciaal gericht op contractors, die op de avebe-locaties 
werkzaamheden verrichten. Om het veiligheidsbewustzijn verder te verhogen zijn er korte veiligheidsanimaties 
gemaakt die te zien zijn op het intranet en de informatieschermen. 

vitale medewerkers  

Vitale medewerkers voelen zich goed en zijn duurzaam inzetbaar. Vitaliteit meten we aan de hand van de factoren: 
betrokkenheid & bevlogenheid en ziekteverzuim. Tweejaarlijks meten we de betrokkenheid van onze medewerkers door 
mee te doen aan het zogenaamde Beste Werkgeversonderzoek. In dit onderzoek worden vragen gesteld over de mate 
van trots op de organisatie, in hoeverre medewerkers achter de doelen van de organisatie staan, hoeveel ruimte en 
kansen medewerkers krijgen om optimaal te presteren, de mate waarin ze zich gewaardeerd voelen, tevredenheid over 
de organisatie en tevredenheid over de werkzaamheden. De tweede factor is ziekteverzuim. We willen dat iedereen die 
bij Avebe werkt fit is en zich goed voelt tijdens het werk. Met de verhoging van de pensioenleeftijd is daar een nieuwe 
uitdaging bijgekomen. avebe wil alle medewerkers vitaal en inzetbaar houden. Om dat te stimuleren bieden we allerlei 
activiteiten aan zoals bedrijfsfitness. Daarnaast zijn er twee programma’s toegevoegd gericht op vrouwen die voor 
het eerst moeder zijn geworden en vrouwen in de overgang. Vitaliteit gaat ook over de manier waarop je je werk kunt 
doen. Heb je de juiste kennis en vaardigheden? Met de Workability Index meten we de wijze waarop medewerkers 
zich goed geëquipeerd voelen om duurzaam te blijven werken. avebe heeft onder meer een heldere gesprekscyclus 
geïntroduceerd waarin persoonlijke jaarplannen met medewerkers worden vastgesteld en geëvalueerd. Zo blijven we 
met elkaar in gesprek en blijft iedereen duurzaam inzetbaar. In september 2017 is avebe uitgeroepen tot het Vitaalste 
bedrijf van de provincie Groningen en mocht met dit resultaat deelnemen aan de landelijke verkiezing. Daarbij is 
in november is de vierde plaats behaald in de verkiezing van het Vitaalste bedrijf van Nederland, met daarbij een 
bijzondere vermelding over de manier waarop vitaliteit in ons bedrijf wordt vormgegeven.

MVO &
DUUrZaaMHeID
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energie: besparing en vergroening 

Om onze CO2-emissie te verminderen kiezen we ervoor om enerzijds energie te besparen en anderzijds 
ons energieverbruik te vergroenen. Om te vergroenen kopen we zonne-energie in. Dit geldt voor het totale 
elektriciteitsverbruik van avebe, met uitzondering van de locaties Ter apelkanaal en Gasselternijveen; daar 
produceren we zelf elektriciteit met onze hoogrenderende warmtekrachtcentrales. 

avebe heeft in 2017 het MEE-convenant van de overheid getekend, waarbij afspraken zijn gemaakt over het 
verbeteren van de energie-efficiëntie. Dit levert kostenbesparingen, procesinnovaties en het bereiken van onze eigen 
duurzaamheidsdoelstellingen op. Voor iedere locatie maken we een energie-efficiencyplan om de komende vier 
jaar onze energiehuishouding te verduurzamen. In 2017/18 is gewerkt aan de uitvoering van de plannen voor het 
eerste jaar. Ondanks dat is in 2017/18 het energieverbruik toegenomen. Dit hangt samen met een verhoogd water- 
en energieverbruik in de realisatie- en opstartfase van investeringen in Gasselternijveen. Naast de al genomen 
maatregelen om dit verbruik te verminderen, wordt veel aandacht besteed aan verdere procesoptimalisaties.

verhoging opbrengst van het land 

Met behulp van ons teeltoptimalisatieprogramma Optimeel willen we het rendement van het land verhogen. Meer 
opbrengst halen van een hectare land is in beginsel goed voor de verdienste van onze leden en draagt bij aan het 
verlagen van de milieubelasting per eenheid product. We zien dat de opbrengst per hectare stapsgewijs stijgt 
en moedigen onze leden aan om deel te nemen aan het Optimeel programma onder andere door middel van een 
stimuleringsbijdrage.  In 2017 is een forse stap gezet van 15 procent naar 50 procent in deelname van de Nederlandse 
leden aan Optimeel-teeltregistratie. Door verhoging van het aantal deelnemers krijgen we meer inzicht in de teelt 
wat kan bijdrage aan het optimaliseren van de teelt en de transparantie in de keten. Daarnaast wordt Optimeel 
teeltregistratie vanaf 2017 ook actief aan onze Duitse leden aangeboden.

vermindering aantal wegtransportkilometers

We willen CO2-emissies terugdringen en minder wegtransportkilometers maken door wegtransport te vervangen 
door alternatief transport via trein of boot. Wegtransport is één van de meest CO2-intensieve manieren om iets te 
transporteren. Het transport tussen de Duitse en Zweedse fabrieken en Nederland is overgegaan van weg- naar 
treintransport. Hiervoor is een directe treinverbinding gerealiseerd. Daarnaast is ook het transport naar een aantal 
klanten in Zweden omgezet naar treintransport. Een vermindering van het aantal transportkilometers wordt 
gerealiseerd, doordat vanaf juni 2018 gebruik gemaakt wordt van een logistieke hub in de omgeving van Rotterdam. 
Hierdoor hoeft minder product heen en weer vervoerd te worden naar Noord-Nederland.
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verlaging waterverbruik 

Avebe past bioraffinage toe waarbij componenten uit de zetmeelaardappel worden gehaald. Het uitwassen van deze 
componenten uit de aardappel zorgt voor een intensief waterverbuik. Door de toepassing van membraantechnologie 
wordt het mogelijk om water afkomstig uit de aardappel te gebruiken als proceswater en daarmee het waterverbruik 
te verminderen. Dit wordt al toegepast in Gasselternijveen. 

Duurzaam verbinden 

Tot slot gaat duurzaam verbinden over ketenverantwoordelijkheid en transparantie: laten zien wie je bent en waar je 
voor staat. avebe neemt deel aan diverse registratiesystemen waaronder de Supplier Ethical Data Exchange (Sedex), 
MEE-convenant van de rVO en Sustainable agriculture Initiative (SaI): ons teeltoptimalisatieprogramma voldoet aan 
de eisen voor de SAI-kwalificatie zilver. Verder is onze prestatie op het gebied van duurzaamheid gevalideerd tegen de 
EcoVadis-standaard. Daar ontvingen we eveneens de zilveren status. Transparant zijn geldt ook voor onze producten. 
Een levenscyclusanalyse (LCa) geeft inzicht in de impact van onze producten op het milieu. Het afgelopen jaar hebben 
we dit verder in kaart gebracht en de LCa is gereed voor al onze producten.
  
Duurzaam verbinden gaat daarnaast vooral ook over mensen, over maatschappelijke verbindingen. avebe staat 
midden in de maatschappij en levert een bijdrage door niet alleen te zorgen voor de veiligheid, het welzijn en de 
gezondheid van de eigen medewerkers, maar ook door hierover transparant te communiceren en in gesprek te zijn met 
omwonenden over onder meer leefbaarheid en regionale ontwikkelingen. 
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Het creëren van meer toegevoegde waarde 
is de rode draad.

VOOrUITZICHTEN  
vaN HeT
BesTUUr
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VOOrUITZICHTEN
BesTUUr

Het boekjaar 2018/2019 zal worden gedomineerd door de extreme droogte in combinatie met zeer hoge temperaturen 
in de maanden juli en augustus. Niet eerder waren er dergelijke omstandigheden tijdens het groeiseizoen in onze 
teeltgebieden in Nederland en Duitsland. Maar ook in andere delen van europa waar (zetmeel)aardappelen worden 
geteeld was er sprake van extreem weer. Het is onvermijdelijk dat er veel minder grondstof ter beschikking zal zijn.

Avebe zal alles op alles zetten om, ondanks de 
beperkte beschikbare grondstof, zo goed mogelijk te 
presteren. Compensatie moet gevonden worden in 
sterk stijgende verkoopprijzen en beperking van de 
kosten. Desalniettemin zal het een bijzonder moeilijk 
jaar voor onze leden worden. Het beeld op de akkers 
is zeer divers. afhankelijk van de kwaliteit van de 
bodem en de mogelijkheden om te beregenen, is er 
sprake van een matige tot zeer slechte oogst. avebe 
heeft in samenspraak met de Ledenraad en de raad 
van Commissarissen inmiddels besloten het gehele 
coöperatieve resultaat in het boekjaar 2018/2019 uit te 
keren aan de leden.

aan de ene kant zal er dus hard gewerkt worden aan 
het beperken van de gevolgen voor onze leden in 
het komende boekjaar, aan de andere kant moeten 
we verder werken aan de implementatie van onze 
strategie: Binden en Bouwen 2.0. De titel van de 
strategie geeft aan dat we voortbouwen op de vorige 
strategie, vooral als het gaat om duurzaamheid en 
innovatie teneinde de prestatieprijs stabiel te laten 
stijgen. Het creëren van meer toegevoegde waarde is 
de rode draad.

De duurzaamheidsdoelstellingen zijn ambitieuzer 
geformuleerd voor de onderneming, onder andere ten 
aanzien van CO2, water en reststromen. Nieuw is de 
duurzaamheidsdoelstelling voor de leden.
avebe wil samen met haar leden werken aan
programma’s op het gebied van CO2-reductie en 
gewasbeschermingsmiddelen. Verder werken we 
onverminderd aan het ontwikkelen van nieuwe 
aardappelrassen die meer opbrengst hebben en beter 
resistent zijn tegen ziektes. Om aan de eisen te voldoen 
ten aanzien van tracking en tracing zal teeltregistratie 
uiteindelijk gebruikt worden door alle leden.

Daarnaast ontwikkelen we nieuwe producten voor 
onze voedingsklanten.
Avebe kan een flinke bijdrage leveren door gezonde 
voedingsingrediënten op plantaardige basis te leveren 
met een, ten opzichte van dierlijke ingrediënten, betere 
ecologische footprint.
Op 28 september 2018 is het nieuwe Innovatie-
centrum op de Campus Groningen geopend. 
Het Innovatiecentrum zit in de nabijheid van de 
rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool 
Groningen. Een belangrijke stap voor de toekomst.

In het komende jaar zal weer fors worden geïnvesteerd. 
Naast de gebruikelijke investeringen in het verbeteren 
van de bestaande productiemiddelen zal het accent 
liggen op duurzaamheid en de verdere vergroting van 
de capaciteit voor voedingseiwit.

Voor boekjaar 2018/2019 verwacht avebe geen grote 
wijzigingen in de personele bezetting.

De uitdaging in het boekjaar 2018/2019 is aan de ene 
kant zo goed mogelijk presteren op de korte termijn om 
de leden een zo hoog mogelijke prijs te kunnen betalen 
en het leed, veroorzaakt door het extreme weer, zoveel 
mogelijk te verzachten. aan de andere kant is de 
uitdaging dat we de (middel)lange termijn niet uit het 
oog verliezen. Met die wetenschap zullen we dan ook 
onverminderd inzetten op de implementatie van de 
strategie.

Namens het bestuur
B.C. jansen 
r.P.F.  van Laerhoven
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jaarrEKENING
2017 / 2018
alle bedragen in EUr x 1.000 tenzij anders vermeld.
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acTIva

 31-7-2018 31-7-2017 ref
vaste activa
Immateriële vaste activa   514  863 2 
 
Materiële vaste activa  Bedrijfsgebouwen en terreinen  35.475  32.948  3
 Machines en installaties  159.102  126.068  
 andere vaste bedrijfsmiddelen  7.639  3.727 
 activa in uitvoering  21.721  37.075  
   223.937  199.818  

financiële vaste activa  Overige deelnemingen  1  1  4
 Overige leningen  1.227  1.186
   1.228  1.187 
vlottende activa
voorraden  Zetmeel  45.834  40.338  5
 Derivaten  83.763  71.076 
 Nevenproducten  5.689  3.392  
 Overige producten  21.474  20.830   
   156.760  135.636  

vorderingen  Handelsdebiteuren  75.766  67.737  6 
 Belastingen en premies sociale verzekeringen -  1.952  
 Overige vorderingen  7.512  5.141  
 Overlopende activa  19  144  
   83.297  74.974  

liquide middelen    934  969 7

Totaal activa    466.670  413.447

gecONsOlIDeerDe BalaNs
Per 31 JUlI 2018
(na voorstel resultaatbestemming)
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PassIva

 31-7-2018 31-7-2017 ref

groepsvermogen  Eigen vermogen 203.634  202.389  8
   203.634  202.389 

voorzieningen  reorganisatie  3.098  1.665  9
 Belastinglatenties  223  420
 Pensioenen  1.392  1.792
 Overige  9.161  9.799
   13.874  13.676
 
Kortlopende schulden  Schulden aan kredietinstellingen  149.440  103.323  10
 Handelscrediteuren  54.208  62.643
 rekening-courant leden-leveranciers   -   134  10
 Schulden ter zake van pensioenen  3.675  667
 Belastingen en premies sociale verzekeringen 993   - 
 Overige schulden  30.188  23.069  11
 Overlopende passiva  10.658  7.546
   249.162  197.382

Totaal passiva    466.670  413.447
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 2017/2018 2016/2017 ref
 
 Bruto-omzet  613.851  588.210  12
 Directe verkoopkosten  37.242  36.898
 Netto-omzet   576.609  551.312
 
 Wijziging in voorraden gereed product  20.480  -9.090
 Geactiveerde productie  1.671  2.818
 Overige bedrijfsopbrengsten  3.477  5.654  13
   25.628  -618
 som der bedrijfsopbrengsten   602.237  550.694
 
 Kosten grond- en hulpstoffen  347.685  310.158
 Salarissen  81.447  74.759  14
 Sociale lasten  25.242  24.844
 afschrijvingen en overige waardeverminderingen 30.710  32.576  15
 Overige bedrijfskosten  100.566  94.020
 som der bedrijfslasten   585.650  536.357
 
 Bedrijfsresultaat   16.587  14.337
  
 rentebaten en soortgelijke opbrengsten  116  77
 rentelasten  -7.531  -7.074
 Per saldo lasten   -7.415  -6.997
 
 resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  9.172  7.340 
 voor belastingen
 
 Belastingen  -1.343  -1.071 16 

coöperatief resultaat na belastingen  7.829  6.269
 

GECONSOLIDEErDE
eXPlOITaTIereKeNINg
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GECONSOLIDEErD
KassTrOOMOverZIcHT

 2017/2018 2016/2017 ref

Kasstroom uit Coöperatief resultaat na belastingen   7.829  6.269
operationele   
activiteiten 
 aanpassingen voor:
 afschrijvingen en overige
 waardeverminderingen   30.710  32.576 15

Mutaties werkkapitaal  Mutatie voorraden  -21.124  8.013  5
 Mutatie vorderingen  -8.324  3.328  6
 Mutatie kortlopende schulden  5.137  7.886
   -24.311  19.227
 Dotatie voorzieningen  1.502  563
 Onttrekkingen voorzieningen -1.161  -1.960
 Mutatie voorzieningen   341  -1.397 9

Bruto operationele kasstroom   14.569  56.675

Kasstroom uit Investeringen in vaste activa  -54.953  -45.113   2    3   4
investerings- Desinvesteringen in vaste activa   -     58  
activiteiten Overige mutaties in vaste activa -41  - 
   -54.994  -45.055
Netto operationele kasstroom
voor financieringsactiveiten   -40.425  11.620

Kasstroom uit Eindbetaling leden  -2.223  -2.283  21
financierings- Mutatie leningen leden-leveranciers  -134  -2.842 
activiteiten Terugbetaling agio -1.522  -1.522  21
 rendement op agio  -620  -711  21
 Ontvangen agio 197  31  
 Overige  50  419   21 
   -4.252  -6.908
Netto kasstroom    -44.677  4.712
 Koers- en omrekenverschillen   -1.475  -1.337
Mutatie nettoschuld   -46.152  3.375

samenstelling nettoschuld
Nettoschuld kredietinstellingen per 1 augustus 102.354 105.729
Mutatie nettoschuld  46.152 -3.375
Nettoschuld kredietinstellingen per 31 juli 148.506 102.354 
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grONDslageN

DOelsTellINg

Coöperatie AVEBE U.A. heeft het doel in stoffelijke 
behoeften van haar leden te voorzien krachtens 
overeenkomsten met hen gesloten in het bedrijf dat 
zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet 
uitoefenen. Zij tracht dit doel te bereiken door het 
verwerken van grondstoffen tot zetmeel en andere 
daaruit te winnen producten. 

cONsOlIDaTIegrONDslageN

In de consolidatie worden de financiële gegevens van 
Coöperatie aVEBE U.a. opgenomen, samen met haar 
groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen 
waarop zij een overheersende zeggenschap kan 
uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. 
Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin 
Coöperatie aVEBE U.a. direct of indirect overheersende 
zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over 
de meerderheid van de stemrechten of op enig andere 
wijze de financiële en operationele activiteiten kan 
beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden 
met potentiële stemrechten die direct kunnen worden 
uitgeoefend op balansdatum. De groepsmaatschappijen 
en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende 
zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de 
centrale leiding heeft, worden voor 100% in de 
consolidatie betrokken. Het aandeel van derden in 
het groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt 
afzonderlijk vermeld. Intercompanytransacties, 
intercompanywinsten en onderlinge vorderingen en 
schulden tussen groepsmaatschappijen en andere 
in de consolidatie opgenomen rechtspersonen 
worden geëlimineerd, voor zover de resultaten 
niet door transacties met derden buiten de groep 
zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op 
intercompanytransacties worden ook geëlimineerd tenzij 
er sprake is van een bijzondere waardevermindering. 
Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen 
en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen 
zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij 
de geldende waarderingsgrondslagen voor de Groep. 
Voor een lijst met geconsolideerde groepsmaatschappijen 
wordt verwezen naar pagina 58.

KassTrOOMOverZIcHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de in-
directe methode. De nettoschuld in het kasstroom-
overzicht bestaat uit de schulden aan kredietinstellingen 
verminderd met de liquide middelen. Kasstromen in 
vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte 
gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen 
worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht 
getoond.  Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van 
interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen 
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder 
de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties 
waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen 
plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in 
het kasstroomoverzicht opgenomen. De investeringen 
in vaste activa zijn opgenomen op basis van de 
verloopstaten van de vaste activa en niet in kasstroom 
vorm. Dit in verband met het niet herleidbaar zijn van 
bedragen op leveranciersniveau naar investeringen of 
kosten.

vreeMDe valUTa

fUNcTIONele valUTa

De posten in de jaarrekening van de groepsmaat-
schappijen worden gewaardeerd met inachtneming 
van de valuta van de economische omgeving waarin 
de groepsmaatschappij haar bedrijfsactiviteiten 
voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De 
geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in euro’s; dit is 
zowel de functionele als de presentatievaluta van 
Coöperatie aVEBE U.a.. 

OMreKeNINg IN vreeMDe valUTa

activa en passiva luidend in vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de per balansdatum geldende 
koersen. Transacties luidend in vreemde valuta 
worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum. 
Uit omrekening voortvloeiende koersverschillen worden 
ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht. activa 
en passiva van buitenlandse deelnemingen worden 
omgerekend tegen de koers per balansdatum; de posten 
in de exploitatierekening worden tegen de gemiddelde 
koers gedurende het jaar omgerekend. 

TOELICHTING 
algeMeeN

1
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Koersverschillen met betrekking tot de omrekening van 
het vermogen van buitenlandse deelnemingen en met 
betrekking tot vorderingen op, respectievelijk schulden 
aan deelnemingen met een vermogenskarakter, worden 
in het vermogen, als een wettelijke reserve verwerkt. 

verBONDeN ParTIJeN
als verbonden partijen worden alle rechtspersonen 
aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis 
kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden 
aangemerkt als verbonden partij. Daarnaast behoort 
het Bestuur van avebe tot de verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen 
worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt 
toegelicht de aard en omvang van de transactie en 
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van 
het inzicht.

grONDslageN vOOr WaarDerINg eN 
resUlTaaTBePalINg

vergelIJKINg MeT vOOrgaaND Jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 
vorig jaar. 

algeMeeN

De (geconsolideerde) jaarrekening is opgesteld in 
overeenstemming met de wettelijke bepalingen van titel 
9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de richtlijnen 
voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de 
raad voor de jaarverslaggeving.
activa en verplichtingen worden in het 
algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen 
specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt 
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de 
balans, de exploitatierekening en het kasstroom-
overzicht zijn referenties opgenomen. Met deze 
referenties wordt verwezen naar de toelichting. 

scHaTTINgeN

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van 
de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig 
dat de directie van Coöperatie aVEBE U.a. zich over 
verschillende zaken een oordeel vormt en dat de 
directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn 
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 

Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW 
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 
betreffende jaarrekeningposten. 

IMMaTerIËle vasTe acTIva

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. 
Er wordt rekening gehouden met bijzondere waarde-
verminderingen; dit is het geval als de boekwaarde 
van het actief (of van de kasstroomgenererende 
eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de 
realiseerbare waarde ervan. Om vast te stellen of er 
voor een immaterieel vast actief sprake is van een 
bijzondere waardevermindering, wordt verwezen naar 
de paragraaf bijzondere waardeverminderingen.

Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling 
Uitgaven voor onderzoek ten behoeve van nieuwe 
producten en nieuwe productietechnieken worden 
als kosten verantwoord. Uitgaven voor ontwikkeling 
worden slechts geactiveerd indien onomstotelijk 
vaststaat dat er een te identificeren actief ontstaat, 
dat toekomstig economisch voordeel voor Coöperatie 
aVEBE U.a. oplevert. 

goodwill 
Goodwill, die voortkomt uit acquisities, wordt 
geactiveerd tegen verkrijgingsprijs en afgeschreven 
over de verwachte economische levensduur met een 
maximum van twintig jaar. 
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Goodwill wordt berekend als het verschil tussen de 
verkrijgingsprijs en het aandeel in de waarde van het 
eigen vermogen volgens de waarderingsgrondslagen 
van Coöperatie aVEBE U.a., rekening houdend met 
reële waarden, reorganisatiekosten en daarop 
betrekking hebbende belastingen. Intern gecreëerde 
goodwill wordt door Coöperatie aVEBE U.a. niet 
gewaardeerd. 

software 
Software wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 
verminderd met afschrijvingen op basis van de 
verwachte economische levensduur. Software wordt 
afgeschreven over een periode van vijf jaar. 

MaTerIËle vasTe acTIva

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen 
de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten 
of vervaardigingsprijs, verminderd met de 
afschrijvingen. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
Indien subsidies worden ontvangen, die door de 
overheid op de investeringen zijn toegekend, worden 
deze in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs. 
De jaarlijkse, lineaire afschrijvingen zijn gebaseerd 
op de getaxeerde levensduur van gebouwen van 
vijfentwintig jaar en van machines en installaties van 
tien jaar. De andere vaste bedrijfsmiddelen worden 
in vijf jaar of minder afgeschreven, afhankelijk 
van de activasoort. Op materiële vaste activa in 
uitvoering wordt niet afgeschreven. Uitgaven voor 
groot onderhoud worden als kosten verantwoord in 
het jaar waarin ze zich voordoen. Uitgaven voor groot 
onderhoud van activa die al volledig zijn afgeschreven 
worden geactiveerd en afgeschreven volgens de 
per activasoort geldende afschrijvingstermijn, mits 
levensduurverlengend.

fINaNcIËle vasTe acTIva

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige 
deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt 
uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de 
nettovermogenswaardemethode. 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; voor deelnemingen 
waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn 
voor de aanpassing aan deze grondslagen, wordt 
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de 
betreffende deelneming. Indien de waardering van 
een deelneming volgens de nettovermogenswaarde 
negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien 
en voorzover Coöperatie aVEBE U.a. in deze situatie 
geheel of ten dele instaat voor de schulden van de 
deelneming respectievelijk het stellige voornemen 
heeft de deelneming tot betaling van haar schulden 
in staat te stellen,  wordt een voorziening getroffen. 
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis 
kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs of lagere reële waarde. 
De onder financiële vaste activa opgenomen overige 
vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige 
vorderingen. Deze vorderingen worden initieel 
gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden 
deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen 
sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de 
looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het 
resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve 
rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de 
eerste waardering en als onderdeel van de effectieve 
rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere 
waardeverminderingen worden ten laste gebracht 
van de exploitatierekening.         

BIJZONDere WaarDeverMINDerINgeN 

Door Coöperatie aVEBE U.a. wordt op iedere balans-
datum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een 
actief aan een bijzondere waardevermindering onder-
hevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig 
zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief 
vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseer-
bare waarde voor het individuele actief te bepalen, 
wordt de realiseerbare waarde van de kasstroom-
genererende eenheid waartoe het actief behoort 
bepaald. Van een bijzondere waardevermindering is 
sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan 
de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is 
de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfs-
waarde. De opbrengstwaarde wordt bepaald met 
behulp van de actieve markt. Voor activa waarvoor 
onduidelijkheid bestaat over marktgegevens en/of 
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toekomstige kasstromen is de boekwaarde
op nihil gesteld. Een bijzonder waardeverminde-
ringsverlies wordt direct als een last verwerkt in de 
exploitatierekening. Indien wordt vastgesteld dat een 
in het verleden verantwoorde bijzondere waardever-
mindering niet meer bestaat of is afgenomen wordt de 
toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa 
niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou 
zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor 
het actief zou zijn verantwoord. 

Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt bij het 
contant maken van de kasstromen een, op het actuele, 
lange termijn, marktrisico gebaseerde disconterings-
voet gehanteerd. 

Ook voor financiële instrumenten beoordeelt de ven-
nootschap op iedere balansdatum of er objectieve 
aanwijzingen zijn voor bijzondere waardever-
minderingen van een financieel actief of een groep 
van financiële activa. Bij objectieve aanwijzingen 
voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt de 
vennootschap de omvang van het verlies uit hoofde 
van de bijzondere waardeverminderingen, en verwerkt 
dit direct in de exploitatierekening.

vOOrraDeN

Grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs bepaald op basis van ‘first-in, 
first-out’, onder aftrek van een voorziening voor 
incourantheid of, indien van toepassing, tegen lagere 
opbrengstwaarde. Zetmeel, derivaten en nevenpro-
ducten zijn gewaardeerd tegen integrale kostprijs, 
voorzover nodig onder aftrek van een voorziening 
voor incourantheid of, indien van toepassing, tegen 
lagere opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is 
de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct 
toerekenbare verkoopkosten. Het in de integrale 
kostprijs opgenomen gedeelte voor de aardappelen is 
gebaseerd op de meerjarig gemiddelde inkoopprijs van 
spilgewas tarwe waarvoor Avebe inschattingen heeft 
gemaakt voor de  gemiddelde productie per hectare 
en de variabele kosten. De in de integrale kostprijs 
opgenomen toeslag voor vaste kosten is gebaseerd op 
een normatieve productie per boekjaar. 

vOrDerINgeN

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaar-
deerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. als 
de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond 
van een verlengde overeengekomen betalingstermijn 
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de 
contante waarde van de verwachte ontvangsten en 
worden er op basis van de effectieve rente rente-
inkomsten ten gunste van de exploitatierekening 
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden 
in mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering. Overige effecten opgenomen onder de 
vorderingen zijn gewaardeerd tegen reële waarde. 

lIQUIDe MIDDeleN

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en 
deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
rekening-courantschulden bij banken worden 
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde.

WeTTelIJKe reserve

De wettelijke reserve betreft ongerealiseerde 
koersresultaten op netto-investeringen in buitenlandse 
groepsmaatschappijen en verstrekte leningen evenals 
gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten op 
valutatermijncontracten afgesloten ter afdekking van 
het valutarisico op bovengenoemde investeringen en 
leningen. 

vOOrZIeNINgeN

algemeen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte 
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk 
is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is 
en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te 
schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen 
de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd 
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tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af 
te wikkelen, tenzij anders vermeld. 

reorganisatie 
De reorganisatievoorziening heeft betrekking op de 
geschatte kosten van vóór het einde van het verslag-
jaar gemaakte en door de raad van Commissarissen 
goedgekeurde reorganisatieplannen inzake bepaalde 
delen van de organisatie, die gecommuniceerd zijn vóór 
het opmaken van de jaarrekening. 
Daarnaast heeft dit betrekking op medewerkers 
waarmee op individueel niveau afspraken worden of 
zijn gemaakt.

Belastinglatenties
Latente belastingen worden berekend op basis van het
verschil tussen de fiscale waardering van de activa en 
de passiva en de commerciële boekwaarde per einde 
boekjaar, tegen de geldende belastingtarieven. 
actieve en passieve belastinglatenties binnen 
dezelfde fiscale eenheid worden gesaldeerd. Latente 
belastingvorderingen worden opgenomen indien het 
waarschijnlijk is dat toekomstige winst beschikbaar 
zal zijn waarmee verliezen kunnen worden 
gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden kunnen 
worden benut. Latente belastingvorderingen zijn 
opgenomen onder de financiële vaste activa en latente 
belastingverplichtingen onder de voorzieningen.

Pensioenen 
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de 
bepalingen van de Nederlandse pensioenwet van toe-
passing en worden op verplichte, contractuele of 
vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen betaald door Coöperatie 
aVEBE U.a.. De premies worden verantwoord als 
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. 
Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt 
of tot een vermindering van toekomstige betalingen. 
Nog niet betaalde premies worden als verplichting 
op de balans opgenomen. Coöperatie aVEBE U.a. 
heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de 
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar 
verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 

Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in 
de exploitatierekening verwerkt. Het bedrag dat 
als pensioenvoorziening is opgenomen, is de beste 
schatting van de nog niet afgefinancierde bedragen die 
noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen 
per balansdatum af te wikkelen. 
Pensioenregelingen van dochterondernemingen 
in het buitenland, die vergelijkbaar zijn met de 
wijze waarop het Nederlandse pensioenstelsel 
is ingericht en functioneert, worden eveneens 
volgens de verplichtingenbenadering verwerkt. Van 
buitenlandse pensioenregelingen die niet vergelijkbaar 
zijn wordt een beste schatting gemaakt van de per 
balansdatum bestaande verplichting, op basis van 
een in Nederland algemeen aanvaardbare actuariële 
waarderingsmethodiek. 

Overige 
De overige voorzieningen hebben betrekking op de 
voorziening voor jubileumuitkeringen; sloopkosten en 
overige verplichtingen en risico’s die samenhangen met 
de bedrijfsactiviteiten. De jubileumvoorziening wordt 
lineair opgebouwd gedurende de laatste 15 jaren voor 
het jubileum. Dit geeft geen materiële verschillen met 
de berekening gebaseerd op actuariële grondslagen.
De voorziening voor sloopkosten is bepaald op basis 
van de verwachte kosten voor de geplande sloop van 
gebouwen en machines voor de eerstkomende 5 jaren. 
De voorziening voor overige verplichtingen en risico’s 
die samenhangen met de bedrijfsactiviteiten is tegen 
nominale waarde opgenomen. 

scHUlDeN 
Schulden worden bij de eerste verwerking 
gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten 
die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving 
van de schulden worden in de waardering bij eerste 
verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 
houdend met agio of disagio en onder aftrek van 
transactiekosten. 

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de 
uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de 
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van 
de schulden in de exploitatierekening als interestlast 
verwerkt. 
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leasINg
Leasecontracten waarbij een groot deel van de 
voor- en nadelen verbonden aan het eigendom niet bij 
Coöperatie aVEBE U.a. ligt, worden verantwoord als 
operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van 
operationele leasing worden op lineaire basis verwerkt 
in de exploitatierekening over de looptijd van het 
contract. 

resUlTaaTBePalINg

algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de 
opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten 
op transacties worden verantwoord in het jaar waarin 
zij zijn gerealiseerd.

verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden 
verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s 
met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn 
overgedragen aan de koper.

Netto-omzet
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van 
goederen onder aftrek van  kortingen en dergelijke, 
vrachtkosten en van over de omzet geheven 
belastingen en na eliminatie van transacties binnen 
de groep.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat bestaat uit de netto-omzet, de 
kosten van grond- en hulpstoffen, de personeelskosten, 
de afschrijvingskosten, de kosten van uitbesteed werk 
en andere externe kosten.

Kosten van grond- en hulpstoffen
Dit betreft de kosten van grond- en hulpstoffen van de 
verkochte producten, dan wel de kosten ter verkrijging 
van de verkochte producten. De kosten van de grond- 
en hulpstoffen zijn berekend volgens de Fifo-methode 
(first-in, first-out). Het onder deze post opgenomen 
bedrag voor de aankoop van zetmeelaardappelen is 
bepaald op basis van de campagneprijs vermeerderd 
met toeslagen en vermeerderd of verminderd met het 
effect van de berekening van de aardappelcomponent 
in het gereed product. Voor de waarderingsgrondslag 
wordt verwezen naar de post voorraden op blz. 43.

Personeelskosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op 
grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
exploitatierekening voor zover ze verschuldigd zijn 
aan werknemers.

Koersverschillen
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of 
omrekening van monetaire posten worden in de 
exploitatierekening  verwerkt in de periode dat zij zich 
voordoen, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.

rentebaten en rentelasten
rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig 
verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. 

Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening 
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op 
de ontvangen leningen.

fIscale eeNHeID
Coöperatie aVEBE U.a. vormt met haar 100% 
Nederlandse deelnemingen een fiscale eenheid 
voor de vennootschapsbelasting. Op grond van 
de standaard voorwaarden zijn de vennootschap 
en de met haar gevoegde dochterondernemingen 
ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de 
combinatie verschuldigde belasting en verwerking 
van belastingen binnen de fiscale eenheid. De moeder 
rekent af op basis van fiscale resultaten van de 
dochters met inachtneming van de toerekening van de 
voordelen van de fiscale eenheid aan de verschillende 
maatschappijen die daar van deel uit maken.

BelasTINgeN
De belasting over het resultaat wordt per land 
berekend over het resultaat voor belastingen in 
de exploitatierekening, rekening houdend met 
beschikbare fiscaal compensabele verliezen 
uit voorgaande boekjaren (voor zover niet 
opgenomen in de latente belastingvorderingen) 
en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling 
van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening 
gehouden met wijzigingen die optreden in de latente 
belastingvorderingen en latente belastingschulden uit 
hoofde van wijzigingen in het te hanteren 
belastingtarief. Belastingverrekeningen binnen de 
fiscale eenheid in Coöperatie AVEBE U.A. worden 
verwerkt. 
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resUlTaaT DeelNeMINgeN
Deze post bestaat uit de resultaten van de overige 
deelnemingen. 

OverHeIDssUBsIDIes
Subsidies met betrekking tot investeringen in 
materiële vaste activa worden in mindering gebracht 
op het desbetreffende actief en als onderdeel van de 
afschrijvingen verwerkt in de exploitatierekening. 

fINaNcIËle INsTrUMeNTeN
De treasury-activiteiten, waaronder valuta- en 
rentemanagement alsmede financiering van de 
groep en haar werkmaatschappijen, worden centraal 
gecoördineerd vanuit Nederland. Het door het Bestuur 
goedgekeurde beleid is gericht op het hedgen van 
valutaposities die ontstaan als gevolg van in- en 
verkopen in vreemde valuta. 

als indekkingsinstrumenten worden met name 
valutacallopties en valutatermijncontracten 
gebruikt. Het innemen van speculatieve posities is 
niet toegestaan. De afgeleide financiële instrumenten 
(valutatermijntransacties, valutacallopties en 
renteswaps) worden uitsluitend afgesloten bij 
financiële instellingen die bij Coöperatie AVEBE U.A. 
kredietverstrekkers zijn. 

Derivaten worden bij eerste opname in de balans 
opgenomen tegen reële waarde, de vervolgwaardering 
van afgeleide financiële instrumenten (‘derivaten’) 
is afhankelijk van het feit of het onderliggende van 
het derivaat beursgenoteerd is of niet. Indien het 
onderliggende beursgenoteerd is, dan wordt het 
derivaat tegen reële waarde opgenomen. Indien 
het onderliggende niet-beursgenoteerd is, wordt 
het derivaat tegen kostprijs of lagere marktwaarde 
opgenomen. De wijze van verwerking van 
waardeveranderingen van het afgeleide financieel 
instrument is afhankelijk van of er met het afgeleide 
financiële instrument hedge-accounting wordt 
toegepast of niet.

Coöperatie aVEBE U.a.  past hedge-accounting toe. 
Op het moment van aangaan van een hedgerelatie, 
wordt dit gedocumenteerd. Coöperatie aVEBE U.a. 
stelt door middel van een test periodiek de effectiviteit 

van de hedgerelatie vast. Dit kan gebeuren door het 
vergelijken van de kritische kenmerken van het hedge-
instrument met die van de afgedekte positie, of door 
het vergelijken van de verandering in reële waarde van 
het hedge-instrument en de afgedekte positie.

Translatie-afdekking 
Coöperatie AVEBE U.A. dekt het valutarisico op netto-
investeringen in buitenlandse groepsmaatschappijen 
en verstrekte leningen af middels valutatermijn-
contracten, waar dit uit oogpunt van daarmee 
verbonden kosten mogelijk is. Voor deze 
valutatermijncontracten wordt kostprijshedge-
accounting toegepast waarbij valutakoersverschillen 
worden verwerkt in de herwaarderingsreserve 
voor het effectieve deel van de hedgerelatie. Het 
ineffectieve deel van de hedgerelatie wordt direct in de 
exploitatierekening verwerkt. 

Transactie-afdekking 
Het afdekken van niet op de balans opgenomen 
posities vindt plaats middels opties en forward-
contracten. Coöperatie aVEBE U.a.  past kostprijs-
hedge-accounting toe voor deze afgeleide financiële 
instrumenten. Hedge- instrumenten worden niet 
geherwaardeerd zolang de afgedekte positie nog 
niet in de balans is verwerkt. Voor de opties wordt 
het verschil tussen de contante koers die geldt op 
het moment van afsluiten van het derivaat en de 
termijnkoers waartegen het derivaat zal worden 
afgewikkeld geactiveerd en zal worden afgeschreven 
over de looptijd van het contract. Het ineffectieve 
deel van de hedgerelatie wordt direct in de 
exploitatierekening verwerkt. Betaalde optiepremies 
worden geactiveerd onder handelsdebiteuren en 
afgeschreven over de looptijd van het optiecontract. De 
afschrijvingskosten van de optiepremie worden in de 
exploitatierekening onder bruto-omzet verantwoord. 
Forward-contracten worden gewaardeerd tegen de 
koers geldend op balansdatum. Gerealiseerde winsten 
of verliezen op afgeleide financiële instrumenten die 
zijn gebruikt ter dekking van de niet in de balans 
opgenomen posities, worden uitgesteld tot het tijdstip 
waarop de winsten of verliezen op de afgedekte 
posities worden verantwoord in de exploitatierekening. 
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renterisico-afdekking 
Coöperatie aVEBE U.a. past kostprijshedge-accounting 
toe voor de renteswaps die ervoor zorgen dat de 
rente betaald op variabel rentende kredietfaciliteiten 
wordt omgezet in een vaste rente. Het ineffectieve 
deel van de waardeverandering van de renteswaps 
wordt verantwoord in de exploitatierekening onder de 
financiële baten en lasten. 

valutarisico 
Valutarisico’s uit hoofde van in- en verkopen worden 
afgedekt afhankelijk van de verwachte periode waarin 
deze in- en verkopen zullen plaatsvinden. Valutarisico’s 
die voortvloeien uit investeringen in buitenlandse 
groepsmaatschappijen, gevestigd buiten het 
eurogebied, worden eveneens afgedekt door financiële 
instrumenten in de valuta van het land waar de 
buitenlandse groepsmaatschappij gevestigd is. 

renterisico
Het rentebeleid beoogt het risico van renteschomme-
lingen te beperken. Coöperatie aVEBE U.a. maakt 
gebruik van financiële instrumenten (renteswaps) om 
de rente op korte schulden om te zetten in een vaste 
rente. 

Kredietrisico 
Ter mitigering van het kredietrisico voor haar verkopen 
heeft Coöperatie aVEBE U.a. een kredietverzekering 
afgesloten bij een gerenommeerde partij en in principe, 
vinden verkopen alleen plaats aan afnemers die vol-
doen aan een kredietwaardigheidstoets. In individuele 
gevallen kan hiervan afgeweken worden, maar in een 
dergelijk geval zal in de regel aanvullende zekerheid 
verkregen worden. 
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vaste activa 

Immateriële vaste activa 
Het verloop van de waarde van de immateriële vaste activa over het verslagjaar is als volgt: 

      
Boekwaarde per 31 juli 2017     863 
afschrijvingen      -349 
Boekwaarde per 31 juli 2018     514

aanschafwaarde per 31 juli 2018     4.405

Materiële vaste activa
Het verloop van de waarde van de materiële vaste activa over het verslagjaar is als volgt:

   andere
 Bedrijfs- Machines vaste
 gebouwen en bedrijfs- activa in
 en terreinen installaties middelen uitvoering Totaal
Boekwaarde per 31 juli 2017 32.948 126.068 3.727 37.075 199.818
Investeringen 5.075 58.954 6.177 -15.253 54.953
Koersverschillen -137 -231 -4 -101 -473
 37.886 184.791 9.900 21.721 254.298
     
Duurzame waardeverminderingen - -344  -   -  -344
afschrijvingen -2.411 -25.345 -2.261  -  -30.017
 -2.411 -25.689 -2.261 - -30.361  
 
Boekwaarde per 31 juli 2018 35.475 159.102 7.639 21.721 223.937  
   
aanschafwaarde per 31 juli 2018 93.228 543.707 49.145 21.721 707.801

Op grond van de ontwikkelingen in de aardappelzetmeelmarkt en de prijsontwikkelingen in de energiemarkt is een deel 
van de activa van Coöperatie aVEBE U.a. in dit boekjaar of voorgaande jaren afgewaardeerd naar de realiseerbare 
waarde.

TOELICHTING OP DE 
gecONsOlIDeerDe BalaNs
PEr 31 jULI 2018

2

3
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financiële vaste activa

    31-7-2018 31-7-2017
a Overige deelnemingen     1 1
B Overige leningen     1.227 1.186  
    1.228 1.187
Het verloop van deze posten is volgt:

 a B Totaal
Boekwaarde per 31 juli 2017 1 1.186 1.187
rente - 41 41
Boekwaarde per 31 juli 2018 1 1.227 1.228

De overige leningen hebben betrekking op verstrekte hypothecaire leningen in verband met de verkoop van terreinen 
voor het vestigen van zonneparken. De looptijd bedraagt 20 jaar. Het rentepercentage bedraagt 0%. Op deze terreinen 
is het recht van hypotheek en pandrecht gevestigd. De bedragen zijn opgenomen voor de contante waarde. De 
disconteringsvoet bedraagt 3%. 

voorraden
De voorraden die tegen lagere opbrengstwaarde zijn gewaardeerd hebben op balansdatum een boekwaarde van EUr 
7,0 miljoen. De voorziening op voorraden bedraagt EUr 7,6 miljoen (v.j. EUr 9,7 miljoen).

vorderingen
alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan één jaar. Op de handelsdebiteuren is een voorziening 
voor oninbaarheid in mindering gebracht van EUr 4,4 miljoen (v.j. EUr 4,5 miljoen). Deze voorziening wordt bepaald 
op basis van de ouderdom van de uitstaande vorderingen. De vordering belastingen en sociale premies sociale 
verzekeringen heeft volledig betrekking op de BTW.
De reële waarde van de overige vorderingen benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.

liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. rekening-
courantschulden bij banken worden opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Coöperatie.         

groepsvermogen

eigen vermogen
Voor een toelichting op het groepsvermogen verwijzen wij naar de enkelvoudige jaarrekening.

4

5

6

7

8
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voorzieningen
De voorzieningen zijn langlopend tenzij anders vermeld.
Het verloop van de voorzieningen over het verslagjaar is als volgt:

  Belasting-    
 reorganisatie latenties  Pensioenen Overige Totaal
Stand per 31 juli 2017 1.665 420 1.792 9.799 13.676
Mutaties ten laste van de exploitatierekening 2.124 -142 -312 -168 1.502
Onttrekkingen -691 - - -470 -1.161
Koersverschillen - -55 -88 - -143
stand per 31 juli 2018 3.098 223 1.392 9.161 13.874

Het kortlopende deel van de voorzieningen bedraagt EUr 2,9 miljoen.

voorziening pensioenen
Op basis van de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds en de pensioenovereenkomst met de werknemers, zijn er 
geen extra verplichtingen in het kader van extra betaling, backservice verplichtingen, (extra) uitvoeringskosten, 
extra pensioenaanspraken, nadelen van individuele waardeoverdrachten. Er is verder geen sprake van toegezegde 
restituties, over rente, winstdeling en voordelen van individuele waardeoverdrachten die ten gunste komen van 
Coöperatie aVEBE U.a.. De pensioenopbouw vindt plaats op basis van het middelloonsysteem waarbij een gemaximeerde 
premie op basis van Collectief Defined Contribution wordt betaald.

De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds avebe is op 31 december 2017 121,7% (De beleidsdekkingsgraad bedraagt 
120,6%).

De voorzieningen voor de buitenlandse vennootschappen betreffen een zogeheten reservetekort en toegezegde regelingen. 
Dit betreffen in de toekomst af te financieren verplichtingen. Het bedrag dat hiermee is gemoeid, bedraagt EUR 1,4 
miljoen (vorig jaar EUr 1,6 miljoen).

Overige voorzieningen
Het verloop van de overige voorzieningen is als volgt:

   Jubileum- sloop-
   uitkeringen kosten Totaal
Stand per 31 juli 2017   3.869 5.930 9.799  
Mutaties ten laste van de exploitatierekening   511 -679 -168  
Onttrekkingen   -422 -48 -470  
stand per 31 juli 2018   3.958 5.203 9.161 
 

De jubileumuitkeringen zijn geregeld in de interne regeling.

De voorziening voor sloop- en asbestkosten is gevormd voor de verwachte kosten van de geplande sloop en 
asbestsanering van een aantal gebouwen en machines op de avebe-locaties in Nederland voor de komende 5 jaren.
De kosten inschatting hiervoor is gebaseerd op standaard tarieven en ontvangen offertes.

9
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Kortlopende schulden die rentedragend zijn
    31-7-2018 31-7-2017
Schulden aan kredietinstellingen    149.440 103.323 
rekening-courant leden-leveranciers    - 134 
Totaal rentedragende kortlopende schulden    149.440 103.457 

Coöperatie aVEBE U.a. heeft in 2016 een nieuwe kredietfaciliteit afgesloten met haar huisbankiers. Deze kredietfaciliteit 
van in totaal EUr 225 miljoen is afgesloten voor een periode van vijf jaren en heeft als overeengekomen convenanten:
-  Een solvabiliteit van tenminste 40 % en;
-  Een net Debt/EBITDa van maximaal 4,0 op balansdatum.
Voor de berekening van de ratio’s zijn met de banken specifieke rekenregels overeengekomen. Coöperatie AVEBE U.A. 
heeft op balansdatum aan alle voorwaarden voldaan.

De nieuwe kredietfaciliteit laat zich als volgt onderverdelen:
- Een vijf jaar gecommitteerde lijn van EUR 60 miljoen. 
- Een op debiteuren en voorraad gebaseerde lijn van totaal EUR 160 miljoen, ook deze lijn is vijf jaar gecommitteerd.
- Een lijn voor garanties groot EUr 5 miljoen.
De huidige kredietfaciliteit heeft een looptijd tot 24 november 2021.

De rentevergoeding zoals afgesproken in het financieringscontract is gebaseerd op 1 maands LIBOR. Deze variabele 
rente is voor een deel omgezet in een vaste rente via een aantal Interest rate Swaps.

Overige schulden 
In deze post is een schuld aan leden opgenomen van EUr 5,0 miljoen (v.j. EUr 4,5 miljoen). Deze schuld aan leden 
bestaat uit de volgende componenten: 

    31-7-2018 31-7-2017
Eindbetaling leden     2.883 2.223
rendement op agio     620 711
Terugbetaling agio    1.522 1.522
Terugbetaling certificaten     14 14
    5.039 4.470

De overige schulden en overlopende passiva hebben in principe een looptijd van minder dan één jaar. De reële waarde 
van de overige schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.

In de post overige schulden is een per saldo rentepost opgenomen van EUr 3.638 in verband met de afwikkeling van 
een tweetal interest rate swaps. Dit betreft een saldering van een actief post van EUr 1.462 (looptijd 1 jaar), een passief 
post van EUr 5.275 (looptijd 4 jaar) en een actief post voor de afwikkeling van de kosten van de oude interest rate 
swaps van EUr 175 (looptijd 1 jaar).

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Coöperatie aVEBE U.a. heeft jegens de banken de volgende zekerheden gesteld: recht van hypotheek op het onroerend 
goed in Nederland. Verpanding van voorraden en vorderingen in Nederland en Duitsland. Deze zekerheden zijn in 
stand gebleven. 
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De langlopende verplichtingen in verband met operationele lease- en huurovereenkomsten bedragen EUr 55,9 miljoen 
waarvan EUr 9,3 miljoen vervalt binnen één jaar. Een bedrag van EUr 25,9 miljoen binnen vijf jaren en een bedrag van 
EUr 20,7 miljoen vervalt na meer dan vijf jaren.  De in de exploitatierekening 2017/2018 opgenomen bedragen voor 
lease- en huurovereenkomsten bedraagt EUr 8,0 miljoen.

Garanties zijn afgegeven tot een bedrag van EUr 1,0 miljoen. 

Coöperatie aVEBE U.a. is in het kader van lopende investeringen verplichtingen aangegaan ter waarde van 
EUr 8,6 miljoen.

Coöperatie aVEBE U.a. heeft tot en met 1992 gebruikt gemaakt van wissels voor het betalen van aardappelgeld. Uit 
deze periode is voor een gedrag van circa NLG 1,3 miljoen (EUr 0,6 miljoen) aan wissels nog niet geïnd. Op deze wissels 
drukken nog renteverplichtingen.

Niet in de balans opgenomen activa 
Coöperatie aVEBE U.a. heeft vanaf 2008 een bepaalde hoeveelheid emissierechten om niet toegewezen gekregen met 
betrekking tot de jaarlijkse uitstoot van CO2. Deze emissierechten zijn vrij verhandelbaar. jaarlijks vindt toetsing 
achteraf plaats tussen de werkelijke uitstoot en de emissierechten. Indien de werkelijke uitstoot de verkregen 
emissierechten overschrijdt, gelden bijkoop- en boeteclausules. Coöperatie aVEBE U.a. verwacht dat de werkelijke 
uitstoot lager zal zijn dan de beschikbare emissierechten en heeft het huidige overschot aan emissierechten niet 
gewaardeerd.

financiële instrumenten 
De in het onderstaande overzicht opgenomen ‘notional amounts’ zijn de onderliggende waarden waarvoor de 
contracten voor financiële instrumenten zijn afgesloten. De marktwaarden geven aan hoeveel betaald respectievelijk 
ontvangen zou worden van onafhankelijke tegenpartijen in ruil voor het per balansdatum beëindigen van de 
contracten, zonder verdere verplichtingen. Deze markt- (reële)waarde van de instrumenten weerspiegelt het 
ongerealiseerde resultaat bij herwaarderingen van de contracten tegen valutakoersen geldend op balansdatum. 

    notional  markt
    amount  waarde 
Valutatermijncontracten     17.986 -15
Valutacallopties      57.708 509
Interest rate Swaps      100.000 -6.960
Floor, ingangsdatum 2-1-2019    135.000 849

Bovenstaande reële waarden, zoals vastgesteld door externe partijen, zijn bepaald met behulp van beschikbare 
marktinformatie en gangbare waarderingsmethoden. 

Alle hedge-instrumenten die Coöperatie AVEBE U.A. per 31 juli 2018 aanhoudt zijn volledig effectief, hiertoe zijn geen 
reële waardeveranderingen verwerkt in de exploitatierekening.
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Bruto-omzet
De verdeling van de bruto-omzet over de verschillende omzetcategorieën is als volgt:
    2017/2018 2016/2017
Zetmeel     149.567 139.811
Derivaten     389.966 382.412 
Nevenproducten     74.318 65.987
    613.851 588.210

In de bruto-omzet is een valutaresultaat  verantwoord van negatief EUr 741.

Verdeling van de bruto-omzet over de geografische gebieden:   2017/2018 2016/2017 
Europese Unie     52% 54%
rest Europa     2% 2%
rest van de wereld     46% 44%
    100% 100% 

Overige bedrijfsopbrengsten
De post overige bedrijfsopbrengsten bestaat uit de volgende componenten:
    2017/2018 2016/2017 
resultaat verkochte activa     17 2.454
Commissies, pootgoed en overige     3.460 3.200
    3.477 5.654

Personeel
Het aantal werknemers dat gedurende het boekjaar werkzaam is geweest, bedroeg gemiddeld 1.326 (v.j.  1.311). Van dit 
aantal is 295 (v.j. 295) werkzaam buiten Nederland. Onder sociale lasten is begrepen EUr 13.004 (v.j. EUr 13.374) aan 
pensioenlasten. 

afschrijvingen en overige waardeverminderingen
Deze post in de geconsolideerde exploitatierekening bestaat uit de volgende componenten:
    2017/2018 2016/2017
afschrijvingen materiële vaste activa     30.017 29.941
Duurzame waardeverminderingen     344 2.244
afschrijvingen immateriële vaste activa     349 391 
    30.710 32.576
Honoraria onafhankelijke accountant
De in het boekjaar verantwoorde honoraria bestaan uit de volgende componenten:
    2017/2018 2016/2017 
Controle jaarrekening     246 212
andere controlewerkzaamheden     31 3
Niet-controlediensten     9 10
    286 225

Belastingen
De ten laste van het resultaat gebrachte vennootschapsbelasting van EUr 1,3 miljoen is het saldo van in het buitenland
betaalde en te betalen belastingen en mutaties in de belastinglatentie. De resterende compensabele verliezen en de 
tijdelijke verschillen (in totaal EUR 62,9 miljoen v.j. EUR 60,8 miljoen) tussen bedrijfseconomische jaarrekening en fiscale 
aangifte zijn niet gewaardeerd in verband met onzekerheid ten aanzien van toekomstige verrekenmogelijkheden. Dit 
resulteert in een, ten opzichte van het nominaal belastingtarief (25-35%), afwijkende belastingdruk (15%).

TOELICHTING OP DE 
gecONsOlIDeerDe eXPlOITaTIereKeNINg
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acTIva

 31-7-2018 31-7-2017 ref
vaste activa
Immateriële vaste activa    483  709 
 
Materiële vaste activa  Bedrijfsgebouwen en terreinen  23.972  24.667
 Machines en installaties  96.889  92.514
 andere vaste bedrijfsmiddelen  5.318  2.766
 activa in uitvoering  18.218  30.870
   144.397  150.817

financiële vaste activa  Deelnemingen in groepsmaatschappijen  136.269  69.357
 Vorderingen op groepsmaatschappijen 39.155  103.508
 Overige leningen 1.215  1.174
   176.639  174.039
vlottende activa
voorraden  Zetmeel  34.327  31.236
 Derivaten  74.182  62.052
 Nevenproducten  3.530  1.983
 Overige voorraden  18.157  17.065
   130.196  112.336

vorderingen  Handelsdebiteuren 63.334  58.198
 Belastingen en premies sociale verzekeringen  -  2.159
 Overige vorderingen  1.500  453
 Overlopende activa  17  131
   64.851  60.941

liquide middelen    158  221

Totaal activa    516.724  499.063

ENKELVOUDIGE BalaNs
Per 31 JUlI 2018
(na voorstel resultaatbestemming)
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PassIva

 31-7-2018 31-7-2017 ref
 
eigen vermogen  aandelenkapitaal  23.030  23.030
 agio  27.390  28.715
 Overige reserves  153.214  150.644
   203.634  202.389
 
voorzieningen  reorganisatie  3.098  1.665
 Overige  8.791  9.405
   11.889  11.070

Kortlopende schulden  Schulden aan kredietinstellingen  191.323  142.396
 Handelscrediteuren  46.572  51.549
 Groepsmaatschappijen  21.527  63.982
 rekening-courant leden-leveranciers   -   134
 Schulden ter zake van pensioenen  3.167  129
 Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.507  -
 Overige schulden  27.359  20.764
 Overlopende passiva  9.746  6.650
   301.201  285.604 
  

Totaal passiva    516.724  499.063
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 2017/2018 2016/2017 ref

 Bruto-omzet  591.289  569.992
 Directe verkoopkosten  47.184  46.863
 Netto-omzet   544.105  523.129
 
 Wijzigingen in voorraden gereed product 16.768  -5.031
 Geactiveerde productie  1.492  1.887
 Overige bedrijfsopbrengsten  472  2.795
   18.732  -349
 som der bedrijfsopbrengsten   562.837  522.780
 
 Kosten grond- en hulpstoffen  369.048  340.085
 Salarissen  63.366  57.481
 Sociale lasten  20.121  19.364
 afschrijvingen en overige waardeverminderingen 23.434  25.912
 Overige bedrijfskosten  73.766  69.795
 som der bedrijfslasten   549.735  512.637
 
 Bedrijfsresultaat  13.102  10.143  
 
 rentebaten en soortgelijke opbrengsten  370  337
 rentelasten -7.527  -7.070
 Per saldo lasten  -7.157  -6.733 
 
 resultaat uit gewone bedrijfs-  5.945  3.410
 uitoefening voor belastingen
 
 Belastingen   -2  -3 
 resultaat deelnemingen   1.886  2.862 

coöperatief resultaat na belastingen   7.829  6.269 

ENKELVOUDIGE
eXPlOITaTIereKeNINg
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algemeen
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de vennootschappelijke jaarrekening en de 
geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Voor de grondslagen wordt verwezen naar de toelichtingen op pagina 40 en 
volgende. Hieronder zijn posten toegelicht van de balans, voorzover deze afwijken van de in de geconsolideerde balans 
opgenomen bedragen.

Immateriële vaste activa
Het verloop van de waarde van de immateriële vaste activa over het verslagjaar is als volgt:

     
Boekwaarde per 31 juli 2017     709 
afschrijvingen      -226
Boekwaarde per 31 juli 2018     483

aanschafwaarde per 31 juli 2018     3.791

Materiële vaste activa
Het verloop van de waarde van de materiële vaste activa over het verslagjaar is als volgt:

 Bedrijfs- Machines andere vaste
 gebouwen en bedrijfs- activa in 
 en terreinen installaties middelen uitvoering Totaal
Boekwaarde per 31 juli 2017 24.667 92.514 2.766 30.870 150.817
Investeringen 1.178 23.809 4.453 -12.652 16.788  
 25.845 116.323 7.219 18.218 167.605

     
Duurzame waardeverminderingen - -344 - - -344
afschrijvingen -1.873 -19.090 -1.901  -  -22.864
 -1.873 -19.434 -1.901  -  -23.208  
   
Boekwaarde per 31 juli 2018 23.972 96.889 5.318 18.218 144.397  
 
aanschafwaarde per 31 juli 2018 57.860 411.000 34.938 18.218 522.016
 
financiële vaste activa
       
    31-7-2018 31-7-2017
a  Deelnemingen in groepsmaatschappijen     136.269 69.357 
B  Vorderingen op groepsmaatschappijen     39.155 103.508
C  Overige leningen    1.215 1.174
    176.639 174.039

TOELICHTING OP DE 
eNKelvOUDIge BalaNs
PEr 31 jULI 2018
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Het verloop van deze posten is als volgt:
 a B c Totaal
Boekwaarde per 31 juli 2017 69.357 103.508  1.174   174.039 
Verstrekte leningen - 5.532 - 5.532 
aandeel resultaat na belastingen 1.886 - - 1.886
Ontvangen dividend -150 - -  -150
Koersverschillen -2.589 - - -2.589
Waardeverandering 67.765  -69.885    -2.120
rente - - 41 41
Boekwaarde per 31 juli 2018 136.269 39.155 1.215  176.639 

De post waardeverandering heeft betrekking op het op nihil waarderen van groepsmaatschappijen met een negatief 
netto vermogenswaarde.

Onder het hoofd deelnemingen in groepsmaatschappijen zijn de volgende maatschappijen opgenomen:
                  
  Kapitaalparticipatie in % 

a.B Stadex  Malmö  100,00
avebe america Inc.  Princeton  (feitelijk Cranbury) 100,00
Avebe Asia Pacific Holding B.V.  Veendam  100,00
avebe European Sales Centre GmbH  Meerbusch  100,00
avebe (Far East) PTE Ltd.  Singapore  100,00
avebe Food Investments B.V.  Veendam  100,00
avebe France S.a.  Evry  100,00
avebe (Shanghai) Co Ltd  Shanghai  100,00
avebe Italia S.r.l.  Milaan  100,00
avebe japan Co. Ltd.  Yokohama  100,00
Avebe Kartoffelstärkefabrik Prignitz/Wendland GmbH  Dallmin  100,00
avebe Nederland B.V.  Veendam  100,00
avebe Nisasta Sanayii ve Ticaret Limited Sirketi  Izmir  100,00
avebe North america Inc.  Dover (feitelijk Cranbury) 100,00
avebe S.a.  Barcelona  100,00
avebe UK Ltd.  Goxhill  100,00
averis Saatzucht GmbH  Visbek  100,00
averis Seeds B.V.  Veendam  100,00
B.V. Livadia  Veendam  100,00
GFL anlagen KG  Lüchow  100,00
GFL mbH  Lüchow  100,00
Solanic B.V.  Veendam  100,00
v.o.f. Hunzestroom  Gasselternijveen  50,00
v.o.f. Dobbestroom  Ter apelkanaal  50,00

vorderingen
alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.
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eigen vermogen
   
aandelenkapitaal  aantal aandelen  
stand per 31 juli 2018 en 31 juli 2017  101.455 23.030

Tijdens het boekjaar zijn 8.522 aandelen met goedkeuring van het Bestuur overgedragen aan andere aandeelhouders.
alle uitgegeven aandelen zijn volgestort. Het aantal aandelen in eigen beheer bedraagt 1.117.

agio
Stand per 31 juli 2017     28.715 
Ontvangen bij overdracht aandelen    197
Terugbetaling uit voorstel resultaatbestemming 2017/2018    -1.522
     -1.325 
stand per 31 juli 2018     27.390

Het agio bestaat uit twee componenten. Een vrij deel (EUr 19,8 miljoen, v.j. EUr 19,6 miljoen) en een deel dat verbonden 
is aan de uitgegeven aandelen (EUr 7,6 miljoen, v.j. EUr 9,1 miljoen). Bij overdracht van het aandeel zal de verbonden 
agio mee overgaan naar de nieuwe eigenaar.
Onder de volgende voorwaarden kan het aan aandelen verbonden agio, met een maximum van 10% per jaar, door 
Coöperatie aVEBE U.a. worden terugbetaald aan de leden:
•  Indien de net Debt/EBITDA-ratio maximaal 3,5 bedraagt en;
•  De solvabiliteitsratio tenminste 40% bedraagt.
Overigens komen bovengenoemde voorwaarden pas in aanmerking na verwerking van het dividend op agio en de 
normale eindbetaling.

Het gestorte agio komt in aanmerking voor een agiodividend van 6% indien:
• Het resultaat na belastingen meer dan EUR 2 miljoen bedraagt;
• De net Debt/EBITDA-ratio maximaal 3,5 bedraagt en;
• De solvabiliteitsratio tenminste 40% bedraagt.
                                      Omrekeningsverschillen
Wettelijke reserves
Stand per 31 juli 2017     -
Koersresultaat afdekken financieel vast actief     784
Omrekenverschillen buitenlandse groepsmaatschappijen      -2.589 
Overboeking van overige reserves     1.805 
stand per 31 juli 2018     -

Overige reserves
Stand per 31 juli 2017     150.644 
Overboeking naar wettelijke reserve     -1.805 
Coöperatief resultaat 2017/2018    7.829  
rendement op agio     -620
Eindbetaling leden  2017/2018    -2.883
     4.326
Ontvangen vergoeding voor het inleveren van aandelen bij de coöperatie en overige    49
stand per 31 juli 2018     153.214

Het saldo wettelijke reserve omrekeningsverschillen in de overige reserves bedraagt negatief EUR 13.649 (v.j. negatief 
EUrO 10.955)
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voorzieningen
De voorzieningen zijn langlopend tenzij anders vermeld.
Het verloop van de voorzieningen over het verslagjaar is als volgt:

   reorganisatie   Overige  Totaal
Stand per 31 juli 2017   1.665 9.405 11.070
Mutaties ten laste van de exploitatierekening   2.124 -144 1.980
Onttrekkingen   -691 -470 -1.161
stand per 31 juli 2018   3.098 8.791 11.889
 
Het kortlopende deel van de voorzieningen bedraagt EUr 2,7 miljoen.

Overige voorzieningen
Het verloop van de overige voorzieningen is als volgt:
   Jubileum-  sloopkosten  Totaal
   uitkeringen
Stand per 31 juli 2017   3.542 5.863 9.405 
Mutaties ten gunste van de exploitatierekening   535 -679 -144
Onttrekkingen   -422 -48 -470
stand per 31 juli 2018   3.655 5.136 8.791
 

De jubileumuitkeringen zijn geregeld in de interne regeling. 

De voorziening voor sloop- en asbestkosten is gevormd voor de verwachte kosten van de geplande sloop en 
asbestsanering van een aantal gebouwen en machines op de avebe-locaties in Nederland voor de komende 5 jaren.
De kosten inschatting hiervoor is gebaseerd op standaard tarieven en ontvangen offertes.

Overige schulden
De overige schulden en overlopende passiva hebben een looptijd van minder dan één jaar.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Garanties zijn gegeven tot een bedrag van EUr 1,0 miljoen.  Van de afgegeven garanties heeft EUr 0,6 miljoen 
betrekking op geconsolideerde deelnemingen. 

Coöperatie aVEBE U.a. vormt met een aantal in de jaarrekening vermelde Nederlandse groepsmaatschappijen een 
fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Op grond van de standaardvoorwaarden zijn de U.A. en de met haar 
gevoegde dochteronderneming ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de door de combinatie verschuldigde belasting.

De langlopende verplichtingen in verband met operationele lease- en huurovereenkomsten bedragen EUr 48,5 miljoen
waarvan EUr 8,2 miljoen vervalt binnen één jaar. Voor EUr 17,2 miljoen is de looptijd meer dan 5 jaar. Het restant ad
EUr 23,1 miljoen vervalt binnen vijf jaar.

Coöperatie aVEBE U.a. is in het kader van lopende investeringen verplichtingen aangegaan ter waarde van 
EUr 8,0 miljoen.
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aansprakelijkheidsstelling 
Coöperatie aVEBE U.a. heeft ten behoeve van in de consolidatie betrokken dochterondernemingen een 
aansprakelijkheidsstelling afgegeven zoals bedoeld in artikel 2:403 BW. De aansprakelijkheidsstelling heeft betrekking 
op averis Seeds B.V te Veendam en Solanic B.V. te Veendam. 

Coöperatie aVEBE U.a. is met betrekking tot haar belang van 50% in v.o.f. Hunzestroom en v.o.f Dobbestroom hoofdelijk 
aansprakelijk voor alle schulden van deze v.o.f.’s. 

Niet in de balans opgenomen activa
Coöperatie aVEBE U.a. heeft vanaf 2008 een bepaalde hoeveelheid emissierechten om niet toegewezen gekregen met 
betrekking tot de jaarlijkse uitstoot van CO2. Deze emissierechten zijn vrij verhandelbaar. jaarlijks vindt toetsing 
achteraf plaats tussen de werkelijke uitstoot en de emissierechten. Indien de werkelijke uitstoot de verkregen 
emissierechten overschrijdt, gelden bijkoop- en boeteclausules. Coöperatie aVEBE U.a. verwacht dat de werkelijke 
uitstoot lager zal zijn dan de beschikbare emissierechten en heeft het huidige overschot aan emissierechten niet 
gewaardeerd.
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Bruto-omzet
De verdeling van de bruto-omzet over de verschillende omzetcategorieën is als volgt:
    2017/2018 2016/2017 
Zetmeel     148.872 128.281
Derivaten     368.353 375.928 
Nevenproducten     74.064 65.783 
    591.289 569.992

Verdeling van de bruto-omzet over de geografische gebieden:
    2017/2018 2016/2017
Europese Unie    54% 61% 
rest Europa     2% 2% 
rest van de wereld     44% 37% 
    100% 100%  

Personeel
Het aantal werknemers dat gedurende het boekjaar werkzaam is geweest, bedroeg gemiddeld 1.009 (v.j. 998). Het 
aantal werknemers per jaareinde is 993 (v.j. 986). Hiervan zijn geen medewerkers in het buitenland werkzaam. Onder 
sociale lasten is begrepen EUr 11.533 (v.j. EUr 11.705 ) aan pensioenlasten.

afschrijvingen en overige waardeverminderingen
Deze post in de enkelvoudige exploitatierekening bestaat uit de volgende componenten:
    2017/2018 2016/2017 
afschrijvingen materiële vaste activa     22.864 23.399
Duurzame waardeverminderingen     344 2.244
afschrijvingen immateriële vaste activa     226 269
    23.434 25.912

Belastingen
De ten laste van het resultaat gebrachte vennootschapsbelasting van EUr 2 is het saldo van verrekeningen binnen 
de fiscale eenheid. De resterende compensabele verliezen en de tijdelijke verschillen (in totaal EUR 62,9 miljoen v.j. 
EUR 60,8 miljoen) tussen bedrijfseconomische jaarrekening en fiscale aangifte zijn niet gewaardeerd in verband met 
onzekerheid ten aanzien van toekomstige verrekenmogelijkheden. Dit resulteert in een, ten opzichte van het nominaal 
belastingtarief (25%), afwijkende belastingdruk.

Beloningen Bestuurders en de raad van commissarissen
De beloning voor het Bestuur heeft in 2017/2018 EUr 1.516 (v.j. EUr 1.119) bedragen. De beloning voor de raad van 
Commissarissen heeft EUr 259 bedragen (v.j. EUr 273).

resultaatverdeling 
Het bestuur heeft met goedkeuring van de raad van Commissarissen, vooruitlopend op de vaststelling door de 
ledenraad, voorgesteld om het coöperatief resultaat na belastingen als volgt te verdelen:

rendement op agio conform contract  620 
Eindbetaling leden 2017/2018 2.883
Toevoeging overige reserves  4.326   
 7.829

De voorgestelde verdeling van het resultaat is verwerkt in de jaarrekening 2017/2018.
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OVErIGE
gegeveNs

aansprakelijkheid van de leden
Op grond van artikel 27 van de statuten is de 
verplichting van leden en oud-leden van de coöperatie 
om bij te dragen in een tekort na ontbinding van de 
coöperatie uitgesloten. 

statutaire resultaatverdeling
Een batig saldo komt krachtens artikel 23 van 
de statuten ter beschikking van de algemene 
ledenvergadering. 

agio
Op grond van het bestuursbesluit van 17 december 
2009 wordt op basis van het resultaat en de balans op 
31 juli 2018 10% agio terugbetaald.
Deze terugbetaling van EUr 1.522 is verwerkt in de 
jaarrekening 2017/2018.
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aan het Bestuur en raad van commissarissen van coöperatie aveBe U.a.

verklaring over de jaarrekening 2017/2018
 
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Coöperatie AVEBE U.A. een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van de groep op 31 juli 2018 en van het resultaat voor het jaar geëindigd op 31 juli 2018 
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017/2018 van Coöperatie aVEBE U.a. te Veendam (‘de 
coöperatie’) gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie aVEBE U.a. samen 
met haar dochtermaatschappijen (‘de groep’) en de enkelvoudige jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit:
• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 juli 2018;
• de geconsolideerde en enkelvoudige exploitatierekening voor het jaar geëindigd op 31 juli 2018; en
• de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is 
Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
 
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden 
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van de jaarrekening’.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
 
Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Coöperatie aVEBE U.a. zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBa).
 
verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• kerncijfers;
• terugblik financiële kerncijfers;
• bedrijfsprofiel;
• verslag van de raad van commissarissen;
• samenstelling bestuur en raad van commissarissen;
• samenstelling districtsraden en jongerenraad;
• verslag van het bestuur (pagina 17 tot en met 31);
• vooruitzichten bestuur;
• de overige gegevens.

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

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het verslag en de overige 
gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
 
verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscontrole
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor:
• het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW; en voor
• een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te  
 maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

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

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

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende 
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle afwijkingen ontdekken.

afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 
controleverklaring.

Zwolle, 1 november 2018
PricewaterhouseCoopers accountants N.V.
Origineel getekend door drs. M. Zeephat ra



66

coöperatie aveBe U.a.
Postbus 15
9640 aa Veendam
Tel (31) 598 66 91 11
Fax (31) 598 66 43 68
E-mail info@avebe.com

eUrOPa
avebe eUrOPeaN sales ceNTre gMBH
Postfach 2145
40644 Meerbusch
Mollsfeld 3
40670 Meerbusch-Osterath 
Deutschland
Tel (49) 21 59 52 240
Fax (49) 21 59 52 411

aMerIca
avebe america Inc.
101 Interchange Plaza Suite 101
Cranbury, Nj 08512 USa
Tel. (1) 609 865 8981
Fax (1) 609 662 4200

asIa PacIfIc
avebe (far easT) PTe lTD.
51 Bras Basah road
Manulife Centre #04-06
Singapore 189554
TEL: (65) 6238 2673
FAX: (65) 6238 0017 

avebe (sHaNgHaI) cO., lTD
C/O Thinkbridge Business Consulting Co.,Ltd
Unit 03-06, 9F Baohua Center
355 Guangzhong West road, jingan District
Shanghai 200072
P.r. China
Tel (86) 21 6375 8318
Fax (86) 21 6375 8328

avebe (far east) Pte ltd – Taiwan rep office
11F., No. 136, Sec. 3
Zhongxiao E. road, Daan District 
Taipei City 106
Taiwan
Tel (886) 2 7730 3378 Ext. 8162

avebe JaPaN cO. lTD.
Crescendo Bldg. 3F
3-4 Shin-Yokohama 2 Chome 
Kohoku-ku
Yokohama-Shi, Kanagawa 222-0033 
japan
Tel (81) 45 478 1815
Fax (81) 45 475 183

TUrKIJe/MIDDeN-OOsTeN/INDIa 
avebe NIsasTa lTD. sTI.
atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10.008 Sokak No. 17 35620 Çigli-Izmir 
Turkey
Tel (90) 23 23 76 76 40
Fax (90) 23 23 76 76 45

aDresseN

WWW.aveBe.cOM



j a a r v e r s l a g67

Dit jaarverslag is een uitgave van avebe Communicatie en is tevens beschikbaar in een Duitse en Engelse (PDF)-versie.
(communication@avebe.com)
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