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Voorwoord van de CEO

Fors investeren
in de toekomst
“Ik durf gerust te stellen dat we
nu echt een andere coöperatie
en bedrijf zijn dan aan het begin
van 2021”

Op het moment van schrijven van dit voorwoord is de oorlog in
Oekraïne in alle hevigheid gaande. Boven het naderende hoog
seizoen voor de sierteelt hangen donkere wolken vanwege het
drama dat via de televisie tot ons komt. Wat nu plaatsvindt, gaat
elke voorstelling te boven. Ik leef mee met de mensen daar en al
degenen die moeten vluchten voor het geweld. Het goede gevoel
over 2021 wordt flink getemperd door het terugvallen van een deel
van de vraag en de enorme stijging van de energieprijzen als gevolg
van het conflict. Het is zeer onzeker wat dit voor consequenties
gaat hebben voor het aanbod en de prijsontwikkeling van sierteelt
producten voor 2022 maar ook op een wat langere termijn.
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Het afgelopen jaar, 2021, was voor onze coöperatie een buitengewoon jaar. Records zijn
er om gebroken te worden, maar een omzetsprong van 4,8 miljard euro in 2019 naar
5,6 miljard in 2021 is ongekend. De vraag naar bloemen en planten in coronatijd is
heel het jaar op hoog niveau gebleven. Dat is de belangrijkste verklaring voor de goede
prijsontwikkeling. Als ik kijk naar de omzetontwikkeling op de marktplaats, is dat een
bevestiging van onze positie. Mede dankzij de provisie op de goede omzet schrijven we
dit jaar zwarte cijfers. We zijn financieel gezond en investeren fors in onze toekomst.
We moeten dit ook doen want de strategische uitdaging van onze leden en onze
coöperatie én het belang van het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor ons
bedrijf is onverminderd groot. De geopolitieke instabiliteit in de wereld maakt deze
urgentie nog groter.

2

Directieverslag

Bestuur & Governance

Jaarrekening

Voorwoord van de CEO

Meer dialoog dan ooit
Het jaar was ook uitzonderlijk vanwege de stevige discussies binnen de coöperatie in
het eerste half jaar. In korte tijd is er heel veel gebeurd. In februari 2021 hebben we de
einddatum van 100% Digitaal opgeschort na feedback vanuit de markt op het platform
Floriday en de implementatie daarvan. Op advies van de Ledenraad is daarna in tientallen
sessies met kwekers, kopers en softwareleveranciers opgehaald hoe we Floriday kunnen
verbeteren. Mede dankzij duidelijke signalen van de Ledenraad en op basis van de zorgen
in de markt, hebben we heel bewust gekozen voor een andere aanpak. Ik durf te stellen dat
er nog nooit in de geschiedenis van onze coöperatie zoveel gestructureerde dialoog heeft
plaatsgevonden met en tussen onze stakeholders als in het afgelopen jaar. Ik noem in dat
verband het intensieve overleg met de Ledenraad, de sessies met leden, de maandelijkse
directiespreekuren en het overleg in begeleidings- en regieteams met kwekers en kopers
binnen onze strategische programma’s. Met de VGB hebben we na intensieve discussie
met elkaar goede werkafspraken gemaakt en is gelukkig weer constructief overleg.
Uitgangspunt is de individuele klant-leverancier relatie. Er komen drie klantenplatforms,
specifiek gericht op de behoeften van verschillende segmenten. Daarnaast organiseren
we gezamenlijk eens per jaar een strategische sessie met VGB-bestuur en Royal
FloraHolland. In de tweede helft van 2021 zijn we weer gestart met strategische sessies
met individuele klanten en daar gaan we in 2022 mee door. Dialoog betekent overigens
ook dat je het niet altijd met elkaar eens bent.
Belangrijk is dat je met elkaar in gesprek blijft en open staat voor elkaars mening.
En samenwerkt waar mogelijk. We hebben elkaar immers nodig. Alleen samen kunnen
we de positie van Nederland als draaischijf van de sierteelt versterken. Ik heb echt
ervaren dat met de grote veranderingen waar wij als sector voor staan behoefte is aan
dialoog. Dit past volledig in wat voor coöperatie we willen zijn.
Hiermee kiezen we ook bewust voor het inleveren van tempo met het oog op draagvlak.
Maar als coöperatie moeten we wel voldoende tempo blijven maken om adequaat op de
marktontwikkelingen in te spelen. Dat is in het belang van het collectief. Dat vergt zorgvuldig
balanceren. Ik durf gerust te stellen dat we nu echt een andere coöperatie en bedrijf zijn dan
aan het begin van 2021. Dat uit zich in onze aanpak, zoals zojuist beschreven, en dat geldt
ook voor onze aanpak op het gebied van digitalisering en onze rol als dienstverlener.

Lokale Veiling
De nieuwe aanpak waar we in 2021 voor gekozen hebben, laat zich mooi illustreren door de
klankbordgroep bij het project Lokale Veiling, toegespitst op Rijnsburg. In deze klankbord-
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“Wij kiezen heel nadrukkelijk voor samen.
Samen met kwekers, kopers en
softwareleveranciers. En onze aanpak van
dialoog en een gezamenlijk ontwikkelde
roadmap werpt duidelijk vruchten af”
groep is met kwekers en kopers uitgebreid gediscussieerd over verschillende opties.
Daarbij zijn ze op zoek gegaan naar de vraag achter de vraag en vervolgens te begrijpen welke
overwegingen er spelen. Wij willen met onze dienstverlening faciliterend zijn om die behoeften
in te vullen. In mijn beeld zijn we daar goed uitgekomen door uitdrukkelijk te kiezen voor
vernieuwing enerzijds en anderzijds voor behoud van Rijnsburg met een uniek koperspubliek
met specifieke behoeften. Uiteindelijk zal de markt bepalen of de gekozen oplossing ook zo
krachtig blijft nadat Rijnsburg is aangesloten op Landelijk Veilen. Ik hoop uitdrukkelijk van wel,
maar dan moet wel voldoende koopkracht op de specifiek klokken in Rijnsburg in stand blijven.

Digitalisering
Iedereen in de sector beseft inmiddels dat digitalisering niet alleen onontkoombaar is,
maar ook heel veel nieuwe kansen biedt. Onze sector is nu al veel digitaler dan we een paar
jaar geleden voor mogelijk hielden. De vraag is doet iedereen het voor zich, of doe je het
als sector vooral ook samen. Wij kiezen heel nadrukkelijk voor samen. Samen met kwekers,
kopers en softwareleveranciers. En onze aanpak van dialoog en een gezamenlijk ont
wikkelde roadmap werpt duidelijk vruchten af. In 2021 is meer dan EUR 1 miljard directe
handel afgewikkeld via Floriday. Tegen het eind van het jaar hadden we wekelijks meer
dan vierduizend gebruikers op Floriday, die kwamen uit meer dan 45 landen. Met meer
dan 1700 kwekers met een winkel op Floriday, maakt dit ons platform tot de grootste
business-to-business digitale winkelstraat van Europa. Bij al onze digitale projecten, en
dus ook bij Floriday, geven we de hoogste prioriteit aan dataveiligheid en data integriteit.
Dat zijn echt basisvoorwaarden. Regelmatig worden we opgeschrikt door incidenten
op het gebied van data elders in de economie. Het afgelopen jaar hebben we hier weer
verdere stappen in gezet. We hebben specifieke externe audits laten uitvoeren en de
resultaten zijn besproken in het data comité met vertegenwoordiging van kwekers en
handel. Alle noodzakelijke investeringen met het oog op 24/7 beschikbaarheid van
systemen en data krijgen groen licht. Want als er geen vertrouwen is in het zorgvuldig
omgaan met data en de veiligheid ervan, kun je niet succesvol zijn.
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“Om efficiënt te kunnen opereren vraagt
dit ook om standaardisatie waar mogelijk.
Daar hebben we grote stappen in gezet, nu
we het inkopen op de klok op onze export
locaties volledig hebben geharmoniseerd
met beeldveilen en nummer drukken”
Onze rol als dienstverlener
De belangrijke trends waar we mee te maken hebben zijn onveranderd: digitalisering,
consolidatie, groei van retail en direct, internationalisering en verduurzaming. Corona versnelt deze trends en vergt groot aanpassingsvermogen van elke ondernemer in onze sector.
De kracht van de marktplaats en sector zit in de breedte van het assortiment en de diversiteit
aan zowel de kant van kwekers als kopers zijn daarin belangrijk. Onze strategie van bestellen,
bezorgen en betalen komt voort uit ons antwoord op die wereldwijde trends. Een goed
voorbeeld hiervan is onze joint-venture met toonaangevende vervoerders in Floriway. Dat
voornemen stamt al uit 2020, maar in 2021 kregen we volledig groen licht van de ACM.
Bovendien concludeerde de ACM na uitgebreid onderzoek dat er vrijheid van keuze is voor
de handel en logistieke dienstverlening in de sierteeltsector en dat data in Floriday goed
zijn beschermd. Die uitspraak sterkt ons om door te gaan op de ingeslagen weg.
Wij passen ons aan om onze internationale positie te behouden en waar mogelijk te versterken. Dat doen we om onze kwekers en kopers zo maximaal mogelijk te faciliteren in
het succes van hun bedrijf. Voor ons staat de individuele klant-leverancier relatie voorop.
Het Royal FloraHolland van vandaag is een dienstverlener die kwekers en hun kopers
faciliteert met een groot pallet aan diensten die kwekers en kopers in staat stelt hun
businessmodel te versterken. Met elkaar versterken we daarmee de positie van
Nederland als wereldwijde draaischijf van de sierteelt.

Investeringen
Ook in 2021 hebben we fors geïnvesteerd in onze toekomst en daar gaan we ook mee
door. We investeren ook om onze basisprocessen te versterken en waar mogelijk te
digitaliseren. We hebben afgelopen jaar grote stappen gezet met het programma Basics
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Right. Het is immers van cruciaal belang dat het eigen huis niet alleen op orde is, maar ook
de toekomst kan vormgeven. Daarnaast investeerden we onder meer in Floriday, in Nieuwe
Logistiek met orderpicken en in vastgoed, o.a. met de ontwikkeling van Aalsmeer Oost.
Om efficiënt te kunnen opereren en te harmoniseren over de exportlocaties heen vraagt dit
ook om standaardisatie waar mogelijk. Daar hebben we grote stappen in gezet, nu we het
inkopen op de klok op onze exportlocaties volledig hebben geharmoniseerd met beeldveilen
en nummer drukken. Ook de implementatie van orderpicken is hiervan een voorbeeld. Met
deze stappen wordt niet alleen Landelijk Veilen mogelijk, maar kunnen ook andere nieuwe
diensten aangeboden worden zoals het vervroegd uitleveren van klokvoorverkoop. Verder
in het jaarverslag wordt hier meer uitgebreid op ingegaan.

Duurzaamheid
Een gestructureerde invulling van duurzaamheid wordt voor elk bedrijf van steeds groter
belang. Het gaat daarbij niet alleen om RFH, maar ook om de sector als geheel. Dat blijkt uit
het regeerakkoord, de plannen uit Brussel en ook uit acties van maatschappelijke organisaties.
Gelukkig zijn wij hier al jaren mee bezig. Op het gebied van digitale milieuregistratie en
milieucertificering hebben wij in september 2021 gekozen voor een vernieuwde aanpak.
Die is gericht op stimuleren, door kwekers goed te begeleiden en deelname makkelijker te
maken. We doen dit in nauwe samenwerking met onze 27 FloraHolland Product Commissies
(FPC’s). Tegelijk blijven we alle aanvoerders vragen om digitale milieuregistratie te voeren en
een milieucertificaat te hebben of te behalen. Op het gebied van transportverpakkingen
hebben we in 2021 volop werk gemaakt van samenwerking in de keten. Een mooi resultaat
is dat het nieuwe fust fc588 voor een besparing van zo’n 5.000 vrachtwagenritten alleen al
in de aanvoer heeft gezorgd. Bij de realisatie van ons kantoorgebouw Floradôme in Aalsmeer,
dat we in maart in gebruik hebben genomen, was duurzaamheid een randvoorwaarde.
Inmiddels liggen er nu meer dan 25.000 zonnepanelen op de daken van onze locaties in
Aalsmeer, Rijnsburg en Eelde. Ik ben met recht trots op de concrete resultaten die we boeken.
En dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Actieve lobby
Als sierteelt leven we niet op een eiland. Voor het succesvol implementeren van onze strategie
bestellen, bezorgen en betalen hebben we een gunstig politiek en maatschappelijk klimaat
nodig. Vorig jaar speelde dat bij de realisatie van het Noodfonds, nu vergt de energiecrisis veel
aandacht. Vanuit Royal FloraHolland en in samenwerking met anderen behartigen we de
belangen van onze leden en de sierteeltsector en als geheel en ook van onszelf en richten ons
daarbij specifiek op beleidsmakers. Daar proberen wij de voor ons relevante politieke en
ambtelijke besluitvormingstrajecten te beïnvloeden zodat ze bijdragen aan de reputatie en
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het succes van ons bedrijf en de sector. In samenwerking met andere partijen zetten we vol in
op het verzachten van de pijn van de exorbitante energieprijzen. Een mooi concreet resultaat is
dat het lage btw-tarief voor de sierteelt behouden is gebleven. Een goed voorbeeld van samenwerking is het programma Weerbare Sierteeltsector. Hierin werken we samen met onder meer
Gemeenten, Politie, Openbaar Ministerie en Douane om de sector weerbaarder te maken tegen
ondermijnende criminaliteit. De efficiënte logistiek in de sector biedt helaas ook kansen aan
criminelen. In onze eigen bedrijfsvoering en op onze locaties hebben we al tal van maatregelen
genomen om criminelen buiten de deur te houden. Een integere sierteelt is in het belang van
de hele sector.

Tot slot
Door schaarste aan personeel en Corona hebben we vorig jaar in de logistieke operatie te
maken gehad met tekorten. Onder moeilijke omstandigheden, waaronder gebruik van mondkapjes, zijn geweldige prestaties geleverd. Ondanks alle inspanningen zijn de normtijden niet
gehaald. Daar hebben onze klanten uiteraard hinder van ondervonden, en dat vinden we
buitengewoon vervelend. We doen er immers alles aan om een betrouwbare dienstverlener te
zijn voor onze klanten. Gelukkig merk ik, en dat heb ik ook van klanten teruggekregen, dat de
meeste klanten begrip hebben voor de overmachtssituatie waarbinnen ook RFH moest
opereren. Het kantoorpersoneel heeft opnieuw overwegend vanuit huis gewerkt. Ik wil onze
medewerkers bedanken en complimenteren voor hun enorme inzet, flexibiliteit en betrokkenheid in het afgelopen jaar. De samenwerking met de Ledenraad en RvC was heel bijzonder,
soms met discussies op het scherpst van de snede. Dat hoort ook, want het toont grote
betrokkenheid. De Ledenraad spreekt namens de leden en het is hun coöperatie. Als
Royal FloraHolland zijn we hier met elkaar uiteindelijk sterker uit gekomen.
Dank daarom aan de leden van de Ledenraad en leden van de RvC. De RvC houdt niet alleen
toezicht, maar is ook een belangrijke adviseur. Daarnaast gaat mijn dank uit naar alle kwekers
en kopers die in regie- of begeleidingsteams een actieve bijdrage hebben geleverd. Hun
betrokkenheid bewijst dat er een breed draagvlak is voor onze coöperatie. Hiermee zijn we in
staat voor de hele sector nieuwe werkwijzen als Floriday en Landelijk Veilen te realiseren èn
adequaat te reageren op grote schokken, zoals de Covid-crisis. Dit draagvlak is ook van groot
belang voor de komende periode. Ik begon dit voorwoord met een verwijzing naar de oorlog
in Oekraïne. De Oekraïne crisis kan leiden tot vraagvermindering gedurende langere periode.
De daarmee gepaarde prijsdruk in combinatie met extreem hoge energieprijzen en de voor
ons liggende energietransitie stelt ons en de gehele sierteeltsector voor grote uitdagingen.
STEVEN VAN SCHILFGAARDE
CEO ROYAL FLORAHOLLAND
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Onze belofte, visie, strategie
Onze belofte: waar we voor staan
Connect to Grow: Royal FloraHolland verbindt spelers in de sierteelt en creëert kansen
voor duurzame groei en succes op de wereldwijde markt.
Transacties
per dag

Onze visie: waar we voor gaan

Verhandelde soorten
bloemen en planten

100.456 23.219

Aanvoerders

5.064

Leden

3.574
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Wij gaan voor duurzame groei op lange termijn. Via ons digitale B2B-platform verbinden
we kwekers en kopers met alle partijen in de sector. Zo worden we niet alleen steeds
slimmer, duurzamer en efficiënter, maar bouwen we ook een moderne en toekomstbestendige sector.

Kopers

2.371

Wij zijn een coöperatie van kwekers. Wij verbinden kwekers, kopers en derden op ons
digitale platform met onze unieke combinaties van diensten op het gebied van bestellen,
bezorgen en betalen. Zo creëren we een stevig fundament waarop alle spelers in de sector
kunnen samenwerken aan duurzaam succes op de wereldwijde sierteeltmarkt.
Al meer dan honderd jaar brengen we kwekers en kopers bij elkaar. Dankzij deze
unieke samenwerking weten we het meeste uit de markt te halen. Ons doel is optimale
prijsvorming tegen minimale kosten.
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Bestellen – op ons
platform bieden we
verschillende opties om
efficiënt en effectief
digitaal te handelen.
Direct bij de kweker én
via de klok. Kwekers en
kopers kiezen de manier
van handelen die het
beste bij hen past.

Bezorgen – met onze
bezorgdiensten bieden
we logistieke oplossingen
en transport voor alle
bestellingen vanaf de tuin
tot aan de koper. Daardoor kunnen we vaker,
vlugger en verser leveren.

Betalen – met onze
facturering- en betaal
diensten zorgen we voor
een betrouwbare financiële
afhandeling die transparant
is en onze klanten ontzorgt.
Dat doen we wereldwijd
voor alle partijen.

Samen met partners en voor iedereen
De markt verandert
Kwekers en kopers zoeken continu de meest efficiënte manieren om te voldoen aan de
vraag naar sierteeltproducten. Dat doen zij steeds vaker direct met elkaar. Het behalen van
onze doelstelling – optimale prijsvorming tegen minimale kosten – staat daardoor onder
druk. Tegelijk ziet iedereen dat de markt verandert. Verschillen tussen kwekers en kopers
nemen toe, de rol van retail groeit en er ontstaan nieuwe internationale afzetmarkten. Alles
moet bovendien sneller, verser en duurzamer. Met de mogelijkheden die digitalisering
biedt kunnen we daarop inspelen.

Wij veranderen mee
Wij ontwikkelen onze marktplaats tot hét digitale Business-to-Business (B2B) platform
van de sierteeltsector. Het platform met het breedste, diepste en ook duurzame aanbod
van bloemen en planten wereldwijd. Bestellen, bezorgen en betalen – wij zorgen ervoor
dat het allemaal kan via ons platform, zodat elke manier van handelen (direct én via de
klok) via Royal FloraHolland voor onze kwekers en kopers voordelen biedt. Met nieuwe
diensten bieden we slimme oplossingen voor kwekers en spelen we in op de wensen
van kopers. Zo kunnen onze klanten zich richten op datgene waar zij goed in zijn. En zo
optimaliseren wij de sierteeltketen:
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Samen bereik je meer dan alleen. Daarom betrekken we onze leden intensief bij onze
strategie en werken we nauw samen met kwekers, kopers en partners, om onze dienstverlening te versterken en om nog veel meer unieke kansen te ontdekken voor groei en
ontwikkeling. We realiseren ons dat deze ontwikkelingen consequenties hebben voor de
bedrijven van onze kwekers en kopers. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat
iedereen kan blijven meedoen.
Wij geloven dat we samen slimmer en beter zijn. We kunnen meer doen tegen minder
kosten dan ieder voor zich. Samen worden we steeds efficiënter en duurzamer en bouwen
we aan een toekomstbestendige sierteeltsector. Doe met ons mee: connect to grow.

“Met nieuwe diensten bieden we slimme
oplossingen voor kwekers en spelen we
in op de wensen van kopers. Zo kunnen
onze klanten zich richten op datgene
waar zij goed in zijn. En zo optimaliseren
wij de sierteeltketen”
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Financiële
kengetallen

20,9%

Omzet
(in € mln.)

2021
2020

5.627
4.654

Resultaat
na belasting
(in € mln.)

2021
2020

> 100%

6,5
-5,8

Percentage kostendekkende provisie
(netto in %)

2021
2020
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-6,3%

3,0
3,2

Bestuur & Governance

Bedrijfsbaten
(in € mln.)

2021
2020

391,9
341,3

Bedrijfslasten
(in € mln.)

2021
2020

14,8%

10,1%

381,3
346,3

Investeringen

21,6%

(in € mln.)

2021
2020

769,3
728,6

Solvabiliteit
(in %)

2021
2020
Risicodragend
vermogen
(in %)

2021

2021

2020

5,6%

Balanstotaal

(materiële vaste activa en software)
(in € mln.)

68,0
55,9

Jaarrekening

2020

0,7 %

30,3
30,1
-1,1%

62,3
63,0
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Onze strategie: van
fysieke marktplaats
naar digitaal handels
platform met breed
dienstenaanbod
Strategie & voortgang

De weg vooruit met een
nieuw Royal FloraHolland
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Het jaar 2021 verliep tumultueus voor de sierteeltsector.
Enerzijds boekte Royal FloraHolland de hoogste productomzet
ooit, als gevolg van de hoge prijzen voor planten en bloemen.
Anderzijds hield de wereldwijde coronapandemie aan, werden
personeelstekorten nog nijpender en kondigde zich in de tweede
helft van het jaar de energiecrisis aan. De markt veranderde snel.
De dominante trends zetten dit jaar verder door: digitalisering,
consolidatie, groei van retail en direct, internationalisering en
verduurzaming. De urgentie om mee te veranderen was groot
voor alle spelers in de sector, ook voor Royal FloraHolland.
Onze strategie: van fysieke marktplaats naar
digitaal B2B platform met breed dienstenaanbod
Royal FloraHolland moet meeveranderen om een relevante positie in de keten te
behouden, de coöperatie van kwekers te versterken en een toekomstbestendige
sierteeltsector te bouwen. De urgentie is hoog. Het op de klok gebaseerde verdienmodel van Royal FloraHolland staat onder druk. Verandering is nodig om eigentijds
en efficiënt aan de behoeften van onze kwekers en hun klanten te kunnen voldoen.

Integrale transformatie-aanpak
Royal FloraHolland vliegt de strategie-implementatie integraal aan, over vier assen:
1	
De implementatie van de strategische veranderprogramma’s (‘Change’) en daaraan
gerelateerde ontwikkeling van nieuwe diensten en proposities voor zowel klok als
directe stromen.
2	
De continue borging en verbetering van de bestaande dienstverlening (‘Run’), met als
doel de huidige klantbehoefte waar te maken, en de marktplaats veilig en operationeel
te houden. Dat is geen geringe uitdaging in dit coronajaar.
3	
De interne professionalisering, procesverbeteringen en kostenbesparingen in het
Basics Right-programma. Ook in 2021 hebben we onze interne beheersing en
de betrouwbaarheid va onze dienstverlening op tal van aspecten verder verbeterd,
ingeregeld en geformaliseerd.
4 Ook zijn er weer flinke besparingen gerealiseerd. Daardoor kunnen we investeren in
de toekomst.
Het Organisatie Transformatie programma. Dit programma is gericht op cultuur
en leiderschapsontwikkeling, ter ondersteuning van onze strategie en strategieimplementatie.

Als antwoord op deze wereldwijde trends heeft Royal FloraHolland in 2019 – in nauwe
afstemming met de leden – een meerjarenstrategie ontwikkeld. Deze ‘bestellenbezorgen-betalen’-strategie wordt geleidelijk en standvastig geïmplementeerd, waarbij
we continu blijven luisteren naar de wensen van onze kwekers en hun klanten en op
basis daarvan de benodigde keuzes maken.
De kern ervan: we groeien van een fysieke marktplaats naar een business-to-business
platform voor de wereldwijde sierteelt. Dit platform, Floriday, vormt het digitale hart van
onze strategie. Het creëert kansen voor groei en maakt simpeler en efficiënter werken in
de sector mogelijk. Eén digitaal platform voor de sierteelt zorgt ervoor dat we vraag en
aanbod optimaal bundelen op één plek, voor zowel klok als directe stromen. Daarmee
kunnen we optimale prijsvorming tegen minimale kosten realiseren en is inkopen
gemakkelijker en efficiënter voor de kopers. Om die reden is onze coöperatie ooit ontstaan. Dat is en blijft ons doel. Via Floriday kunnen we straks ook een breed scala aan
diensten aanbieden op het gebied van bestellen, bezorgen en betalen, waarmee kwekers
en kopers hun voordeel kunnen doen en we hen kunnen ontzorgen. Zo optimaliseren
we de totale sierteeltketen en versterken we de positie van Nederland als draaischijf van
de sierteelt.
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“Dialoog in de sector is cruciaal in het
licht van de grote veranderingen waar we
gezamenlijk voor staan”
Balanceren om het juiste tempo te vinden
De urgentie voor Royal FloraHolland om te veranderen – als antwoord op de veranderingen
in de sector – is dus groot. Onze coöperatie, die in 2021 haar 110-jarig bestaan vierde,
heeft altijd al ingespeeld op bewegingen in de markt. Maar de bewegingen gaan nu wel
heel snel en op heel veel vlakken tegelijk. In een coöperatie zoals de onze zijn zeer
verschillende typen kwekers verenigd. Ondanks de breed gevoelde urgentie is het daarom
niet altijd gemakkelijk om het juiste tempo en juiste manier te vinden om te veranderen.
Voor sommigen gaan de veranderingen te snel, voor anderen juist te langzaam. We hebben
samen gezocht naar een tempo dat hoog is, maar dat we met elkaar wel kunnen behappen.
Royal FloraHolland handelt immers in het belang van alle kwekers in de coöperatie. Juist
de schaal en de diversiteit van onze coöperatie vormen onze kracht.

Verandering van onze implementatieaanpak
We ervoeren soms flinke weerstand in de markt bij het doorvoeren van veranderingen.
We hebben dan ook veel geleerd over de manier waarop we veranderingen doorvoeren.
Begin 2021 diende een aantal kwekers een petitie in bij de Ledenraad (‘petitie FloriNee’).
Daarin uitten ze zorgen over de veranderingen bij Royal FloraHolland. Mede op basis van
deze signalen hebben we ons verandertempo en onze veranderaanpak flink aangepast.
Dit is zichtbaar in onze aangepaste implementatieaanpak van bijvoorbeeld Floriday,
en van de invoering van de milieuregistratie en certificering (MRC).
Dialoog in de sector is cruciaal in het licht van de grote veranderingen waar we gezamenlijk
voor staan. Nog nooit in de geschiedenis van onze coöperatie was er zo’n intensieve en
gestructureerde dialoog tussen Royal FloraHolland en stakeholders als in het afgelopen
jaar. Dat gold zowel voor (de commissies van) de Ledenraad, als bijvoorbeeld voor de
begeleidingsteams en regieteams die meedenken over belangrijke programma’s en
thema’s, zoals Floriday, Landelijk Veilen en de nieuwe logistiek.
Ook de relatie tussen Royal FloraHolland en de Vereniging voor Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) was gespannen. De verstandhouding was aan een herijking toe.

ROYAL FLORAHOLLAND JAARVERSLAG 2021

Inmiddels zijn de rollen en samenwerking op strategisch, tactisch en operationeel niveau
verhelderd en is de relatie hersteld. Een belangrijke rol is weggelegd voor de nieuwe
klantenplatforms van Royal FloraHolland. Ze gaan in gesegmenteerde vorm begin 2022
van start.
Al met al hebben we samen een stevig fundament gelegd om de uitdagingen van de
toekomst aan te gaan. Dat gaan we doen met alle teams van Royal FloraHolland, in een
goede samenwerking, uitgaand van onze kracht.

Strategie-implementatie in volle gang
De implementatie van onze strategie is goed op stoom gekomen. We zijn het digitale
B2B-platform Floriday aan het invoeren. We bereiden Landelijk Veilen voor met nieuwe
logistiek en transportdiensten. En we ondersteunen de internationale groei met nieuwe
financiële dienstverlening. Ook worden grote stappen gezet op het gebied van vastgoed.
In 2021 is de beslissing genomen om het terrein van Aalsmeer-Oost, direct grenzend aan
onze fysieke marktplaats, te gaan ontwikkelen om in te spelen op de groeibehoeften van
onze klanten. Daarnaast is een programma Toekomstbestendig Vastgoed ingericht om
– op basis van de trends voor logistieke operatie, logistieke middelen en verhuur aan
derden – een helder toekomstbeeld voor het vastgoed op de drie exportlocaties te
ontwikkelen.
Daardoorheen speelt de duurzaamheidsagenda voor de sector. We veranderen dus op veel
fronten tegelijkertijd, maar implementeren de strategie in kleine stapjes, samen met alle
partners in de sector. In 2021 zijn op dat gebied belangrijke stappen gezet. We lichten ze
hieronder op hoofdlijnen toe.

Floriday
Met Floriday vergroten we de handelskansen in de wereldwijde sierteeltsector en
maken we efficiënter en simpeler werken mogelijk. We bouwen met Floriday het digitale
hart van de sierteelt, samen met alle partijen in de sector: kwekers, kopers, agenten
en softwareleveranciers. Op dit platform kunnen we straks bestaande en nieuwe dienstverlening aanbieden op het gebied van bestellen, bezorgen en betalen.
Het gebruik van Floriday heeft een grote sprong gemaakt. Er ging dit jaar meer dan
1 miljard euro aan directe transacties over dit platform. Onze ambitie is om alle directe
handel en klokaanvoer via Floriday te laten verlopen, en de transacties over het platform
in 2022 minimaal te verdubbelen. Op meerdere manieren kan gebruik worden gemaakt
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van het platform: door te werken in de schermen van Floriday, door er een softwarepakket
aan te koppelen, of een combinatie hiervan. Steeds meer kwekers stimuleren hun klanten
actief om digitaal te gaan bestellen. Wekelijks zijn meer dan 4.000 gebruikers actief op
het platform en meer dan 1.700 kwekers hebben ‘Mijn Winkel’ geactiveerd. Floriday is
hiermee de grootste digitale B2B-winkelstraat van Europa. We zien dat Floriday nieuwe
internationale handelskansen biedt. Gebruikers uit meer dan 45 landen maken er
inmiddels gebruik van.
Samen het platform doorontwikkelen
Begin 2021 hebben we goed geluisterd naar kritische signalen. Onze implementatieaanpak is significant aangepast om beter aan te sluiten op de manier van werken en
de wensen van de sector. We ontwikkelen nu nog meer samen (bijvoorbeeld met de interactieve routekaart op het platform en in allerlei ontwikkelsessies), we zetten kleinere
stapjes vooruit, en we zijn voorspelbaarder geworden voor de softwareleveranciers door
een gestructureerd releasebeleid.
Twee keer per jaar komen nieuwe functionaliteiten in Floriday beschikbaar. Die worden
daarna door de softwareleveranciers ontwikkeld en bij hun klanten geïmplementeerd.
Een mooi voorbeeld van dit gezamenlijk ontwikkelen was de lancering van de verbeterde
functie om klokbrieven aan te maken in Floriday. Dit was een grote wens van kwekers.
Een groep kwekers heeft intensief meegedacht bij de ontwikkeling en het testen. Het
resultaat: een vernieuwde, sterk versimpelde klokfunctie. Het merendeel van de klok
kwekers gebruikt deze inmiddels, met een hoge tevredenheidsscore. Ook diverse andere
verbeteringen rond het verkoopproces via Floriday zijn live gegaan, waaronder de aan
biedingsfunctie, een veelgebruikte functie om snel aanbod aan te maken voor kopers.
Dataveiligheid en -vertrouwelijkheid
Het Floriday-platform blijft voortdurend in ontwikkeling. Dataveiligheid is daarbij van het
grootste belang. Eind 2020 is het Data Comité opgericht. Hierin hebben onder meer
kwekers en kopers zitting om datagerelateerde onderwerpen te bespreken. Voor het
succes van het platform Floriday is het uiteraard cruciaal dat vertrouwelijk data ook 100%
vertrouwelijk blijft. Onze klanten moeten daar volledig op kunnen vertrouwen. Deze
data-veiligheid en -vertrouwelijkheid dienen niet alleen in het data beleid verankerd te
zijn, maar ook in de systemen, processen en het bewustzijn en gedrag van onze mede
werkers. In 2021 heeft een externe IT-auditor vastgesteld dat er correct wordt omgegaan
met vertrouwelijke data. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft dit in het kader
van het onderzoek naar Floriway bevestigd.

ROYAL FLORAHOLLAND JAARVERSLAG 2021

Bestellen
Landelijk Veilen in voorbereiding
Een belangrijk element van onze strategie-implementatie is de ontwikkeling van Landelijk
Veilen. Van de huidige drie regionale veillocaties (Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg)
werken we stapsgewijs toe naar één digitale landelijke veiling. Daar bundelen we alle
vraag naar en aanbod van bloemen en planten. Doel: de koopkracht concentreren. Dat
leidt tot stabielere en optimalere prijsvorming en versterking van de klok. Uiteindelijk
werken we toe naar een landelijk veilschema met een overzicht voor kopers over alle
klokken. De bijbehorende nieuwe logistiek wordt hier later aan toegevoegd.
We hebben dit jaar belangrijke voorbereidende stappen gezet voor de harmonisatie van
de veilmethodes op de locaties. In 2020 waren we al overgegaan naar 100% Kopen op
Afstand (KOA). In de zomer van 2021 hebben we de vervolgstap gezet: volledig beeldveilen op alle locaties. De bloemenkarren kwamen al niet meer voor de klok langs.
Dit jaar zijn we ook voor de planten hiermee gestopt. In november zijn we op alle locaties
overgegaan naar het kopen via aantallen drukken. Dankzij een uitgebreide voorbereiding,
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een upgrade van KOA en een persoonlijke benadering is deze transitie bij de kopers zonder
issues verlopen. Ook is het gehele jaar met kopers en veilingmeesters gewerkt aan de
nieuwe inkoper- en veilingmeesterwerkplekken voor de nieuwe digitale veiling.
Aandacht voor kwaliteit van productinformatie en foto’s
In een wereld met steeds meer digitale handel wordt de betrouwbaarheid van foto’s
en productinformatie steeds belangrijker. Kopers moeten erop kunnen vertrouwen dat
ze de juiste productkwaliteit geleverd krijgen wanneer ze producten kopen, ook zonder
deze fysiek te hoeven inspecteren vooraf. De overgang naar beeldveilen ging daarom
vergezeld van een aantal initiatieven om de betrouwbaarheid van de aanvoerinformatie
te verbeteren.
Allereerst zijn foto-apps geïntroduceerd voor kwekers en kopers. Kwekers kunnen met een
app gemakkelijker en meer verschillende foto’s maken. Kopers kunnen deze foto’s tijdens
het veilen ook zien. Deze productfoto’s worden ook intensiever gecontroleerd. We zien dat
dit effect heeft en dat meer kwekers actuele foto's aanleveren volgens de voorschriften.
Daarnaast is reclameren gemakkelijk gemaakt en is vanaf juli de Quality Index (QI)
verbeterd. De vernieuwde index laat via een A-, B- of C-score zien hoe betrouwbaar
de productinformatie van een aanvoerder over de afgelopen 62 weken is geweest.
Via een programma van informeren, adviseren en begeleiden helpt Royal FloraHolland
aanvoerders om de foto’s en score op de Quality Index verder te verbeteren.
Lokale Veiling
Een aantal kwekers en kopers maakte zich zorgen over Landelijk Veilen. Op hun verzoek is
daarom onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en financiële haalbaarheid van een lokale
veiling in Rijnsburg, naast de landelijke veiling. Met een divers samengestelde klankbordgroep van vijfentwintig kopers en kwekers is ruim een half jaar overleg gevoerd. Daarbij zijn
diverse alternatieven verkend.
De conclusie is dat Rijnsburg op een later moment zal aansluiten op Landelijk Veilen. Tot
zeker 2023 behoudt deze veiling de lokale klokken met een lokaal veilschema. Het blijft
mogelijk om bijna alle producten geclusterd te schouwen en er komt meer aandacht voor
niches, noviteiten en seizoensproducten. Na aansluiting op Landelijk Veilen wordt bekeken
op welke wijze lokale klokken een rol kunnen blijven spelen, waarbij dan wel voldoende
koopkracht van kopers noodzakelijk is zodat kwekers breed assortiment blijven aanvoeren.

“Ons doel is om in de loop van 2022 ook
in Rijnsburg en voor Aalsmeer planten op
orderpicken over te gaan”

De komende periode wordt dit verder uitgewerkt. Rijnsburg stapt – net als de andere
locaties – in 2022 jaar over op de nieuwe logistiek. De locatie blijft beeldveilen en
digitaliseert de veilingklokken verder. Hiermee is het mogelijk om beter tegemoet te
komen aan de logistieke behoeften van de lokale handelspartners.
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Bezorgen
Van verdelen naar orderpicken
Royal FloraHolland is ook sterk aan het veranderen op het gebied van logistiek en transport. We bouwen een moderne netwerklogistiek op, zodat we tegemoet kunnen komen
aan de wensen van klanten en de sector efficiënter kunnen maken. Zodoende kunnen we
de sortering en het vervoer van sierteeltproducten zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk
uitvoeren. Ook kunnen we zo goed oplossingen bieden voor fustsortering, splitskarren en
gerichte karren.
De eerste stap in dit proces is het geleidelijk ombouwen van het logistieke proces: we gaan
van verdelen naar klantgericht orderpicken. Hierdoor kunnen we de logistieke afhandeling
van de directe handel en klokhandel in één proces organiseren én vullen we een belangrijke randvoorwaarde in voor Landelijk Veilen. Straks kunnen we de kopers meer beleveren
op de tijd en plaats die zij wensen. Met orderpicken hebben we een goede oplossing
gevonden voor fustsortering in het nieuwe logistieke netwerk.
Het omvormen van ons logistieke proces is niet eenvoudig. Tijdens deze verbouwing blijft
de winkel namelijk gewoon open. Daarom doen we dit zorgvuldig, stap voor stap. Na de
introductie van orderpicken in Eelde in 2020 hebben we het proces op die locatie ver
beterd en verder gefinetuned. Dit jaar zijn we kleinschalig gestart met orderpicken in
Rijnsburg, Naaldwijk en Aalsmeer.
Op dit moment wordt ongeveer 10 procent van de totale klokaanvoer van Royal
FloraHolland via orderpicken verwerkt. We staan in de startblokken om meer veilgroepen
over te zetten naar orderpicken. Een en ander gebeurt in nauw overleg met de FPC’s.
Ons plan is om in de eerste helft van 2022 in Naaldwijk volledig over te stappen op orderpicken. Ons doel is om in de loop van 2022 ook in Rijnsburg en voor Aalsmeer planten op
orderpicken over te gaan. In 2023 volgen dan de bloemen in Aalsmeer, omdat we daarvoor
eerst extra koelcelruimte moeten bijbouwen.
Dankzij orderpicken wordt straks ook nieuwe dienstverlening mogelijk, zoals tijdvak
belevering waaronder het eerder uitleveren van klokvoorverkoop (KVV). In het tweede
kwartaal van 2022 gaan we daarmee een pilot doen. Marktonderzoek heeft aangetoond
dat hier behoefte aan is. We verbeteren hiermee onze logistieke prestaties voor de klant en
gaan dit als nieuwe, betaalde dienstverlening introduceren. Bijkomend voordeel: we
kunnen ons logistieke proces spreiden en medewerkers langere diensten aanbieden. Ook
voor onze nieuwe logistiek is het van belang dat we samen met kwekers én kopers naar het
proces kijken, omdat beide partijen in hun bedrijfsvoering te maken krijgen met de impact
ervan. Onlangs is daarom ook een nieuw begeleidingsteam gestart voor de logistiek. Met
dit team bespreken we ketenbrede kwesties rond de introductie van orderpicken.
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Oprichting van Floriway
Een grote mijlpaal was de oprichting, eind oktober, van Floriway, een samenwerking met de
vervoersbedrijven De Winter Logistics, Van Zaal en Wematrans. Deze stap volgde op de
goedkeuring die de ACM in augustus gaf aan de samenwerking tussen Royal FloraHolland
en deze vervoersbedrijven.
Floriway wordt een zelfstandig transportbedrijf. Het levert logistieke diensten voor sierteeltproducten. Kwekers en kopers zullen vooralsnog weinig merken van de samen
werking. De betrokken vervoerders blijven het komend jaar opdrachten uitvoeren voor hun
eigen klanten. Stap voor stap zullen de vervoersbedrijven eerst gaan integreren. Floriway
zal daardoor steeds zichtbaarder worden. Begin 2022 is de eerste Floriway-bestickerde
vrachtwagen de weg opgegaan.
Kwekers en kopers houden de vrije keuze om gebruik te maken van Floriway, zelf hun
transport te regelen, of een andere vervoerder te gebruiken. Voor Floriway ligt de prioriteit
de komende periode bij de integratie van de drie vervoerders.
Samen met Floriway kan Royal FloraHolland straks ook een goede logistieke dienst
verlening bieden voor splitskarren en gerichte karren. Samen met de orderpick-processen
op de hubs bouwen we zo aan een efficiënt logistiek netwerk. Daarmee kunnen we schaalvoordelen creëren, met een hoge kwaliteit dienstverlening en meer flexibiliteit voor onze
kwekers en hun kopers.

Betalen: nieuwe financiële dienstverlening
Het jaar stond in het teken van de invoering van de nieuwe manier van werken bij de
ontwikkeling van nieuwe financiële dienstverlening. Business- en IT-teams werken agile
samen om samen met kwekers en kopers in pilotvorm nieuwe diensten te ontwikkelen.
Hieronder volgt een kort overzicht.
Internationaal betalingsverkeer
In samenwerking met onze partner Citibank is een nieuwe infrastructuur voor inter
nationale betalingen ingevoerd. Hierin worden nu alle inkomende en uitgaande
internationale betalingen gedaan. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor RFH om te
ontwikkelen voor onze kwekers en kopers, en het biedt de mogelijkheid om het inter
nationale betalingsverkeer te stroomlijnen en efficiënter te maken.
In verschillende pilots zijn transacties op Floriday met een USD-betaling gerealiseerd op
de belangrijke handelsroute Kenia-Midden Oosten. Opschaling van deze internationale
betalingen volgt in 2022, zodra het Floriday-proces volledig is geautomatiseerd.
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Nieuwe betaaloplossingen
Om verdere groei te ondersteunen worden verschillende nieuwe betaaloplossingen
ontwikkeld:
•	
eWallet, vooruitstorten voor betalingen op de klok en directe handel. De technische
oplossing voor klok-vooruitstorters is gerealiseerd. De komende periode worden de
bestaande klok-vooruitstorters gemigreerd. Parallel is begonnen met de ontwikkeling
van eWallet voor de directe handel. Dit komt in de eerste helft van 2022 breed beschikbaar. Met de eWallet voor directe handel kunnen kopers die nu via vooruitstorten
uitsluitend op de klok kunnen kopen ook via directe handel inkopen.
•	
In co-creatie met bestaande koper-kwekercombinaties werken we aan een
alternatieve betaalmethode. Hierbij ligt het initiatief voor de betaling niet bij
Royal FloraHolland (door middel van een incasso), maar initieert de koper zelf de
betaling. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor internationale groei in landen
waar incasso niet mogelijk is.
•	
De nieuwe dienst Uitgesteld betalen is beschikbaar voor een selectie van de kopers.
Overzetten van de huidige 14 dagen-kredietklanten naar de nieuwe dienst is gestart
in het derde kwartaal. In het eerste kwartaal van 2022 volgt de afronding.
Verbeteringen in de facturatie
Om aan de groeiende vraag naar digitalisering van de administratie te voldoen, kan
Royal FloraHolland naast de XML- en PDF-facturen nu ook UBL-facturen versturen aan
kopers en kwekers. Met UBL voldoet de digitale facturatie van Royal FloraHolland aan
deze Europese standaard.
Op basis van een breed klantbehoeftenonderzoek is de ontwikkeling van een nieuw
facturatiedashboard gestart. Data die tot dusver alleen via facturen beschikbaar waren,
kunnen kopers en kwekers daarmee zelf ophalen en gebruiken voor hun bedrijfsvoering.
Dit dashboard wordt in co-creatie met een aantal kwekers en kopers ontwikkeld. Het
komt breder beschikbaar in de loop van 2022.
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“Op basis van een breed klantbehoeften
onderzoek is de ontwikkeling van een nieuw
facturatiedashboard gestart. Data die tot
dusver alleen via facturen beschikbaar
waren, kunnen kopers en kwekers daarmee
zelf ophalen en gebruiken voor hun bedrijfs
voering”
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Engagement is een belangrijke voorwaarde
om onze strategie waar te maken
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Royal FloraHolland ondersteunt medewerkers om succesvol te zijn
in hun werk. Engagement – oftewel: bevlogenheid en betrokkenheid bij ons bedrijf – staat hierbij centraal. We vinden het belangrijk
dat medewerkers onze gezamenlijke strategie kennen en omarmen.
Daarnaast richten we ons op de ontwikkeling van een bedrijfscultuur die de strategie ondersteunt. Dat is een cultuur waarin
mensen zich thuis voelen. Leiderschap en persoonlijke ontwikkeling
zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.
Engagement ook in 2021 op een goed niveau
Engagement is een belangrijke voorwaarde om onze strategie waar te maken. Betrokken
medewerkers kunnen zich met overtuiging aan onze visie en ambitie verbinden. Ze vinden
zich in de gekozen koers. Een heldere en duidelijke strategie zorgt er bovendien voor dat
iedereen weet waar Royal FloraHolland voor staat en waar we naartoe gaan. Bevlogen
medewerkers zijn gedreven en verstaan hun vak. Ze zijn bereid om te groeien, zich
persoonlijk te ontwikkelen en hun kennis en expertise in te zetten voor de verdere
verbetering van onze dienstverlening.
Onze aanpak van het engagement verandert de komende jaren niet. Het blijkt namelijk
dat het werkt. We richten ons in deze aanpak op de cruciale rol van alle leidinggevenden,
het hoger management én de teammanagers. Samen met hun team, geholpen door de
HR-adviseurs, stellen zij plannen op om de betrokkenheid en bevlogenheidin hun eigen
afdelingen te vergroten. Er zijn vaste momenten die aan het engagement bijdragen,
zoals team journeys, medewerkersbijeenkomsten en de zogenoemde Keek op de
Week-bijeenkomsten. Leidinggevenden delen hier successen (van de organisatie
en hun eigen team) met hun medewerkers. Om de leidinggevenden te informeren
werden maandelijks digitale Focusgroepbijeenkomsten georganiseerd.
In 2021 hebben we wederom een mooi resultaat behaald. Uit het jaarlijkse medewerkers
onderzoek blijkt dat de engagementscore voor heel Royal FloraHolland – na vier jaar op
een rij een toename – weliswaar iets is afgenomen, tot 78,4% (2020: 81,0%), maar het
ligt nog wel boven de vooraf gestelde doelstelling van 78,0%.

Aandacht voor de organisatiecultuur
Royal FloraHolland heeft een warme, collectieve en betrokken familiecultuur. Die cultuur
heeft een lange historie. Zorg voor elkaar, loyaliteit en passie voor de sector zijn daarin
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krachtige elementen. We zijn er zuinig op, want deze cultuur heeft ons veel gebracht.
De cultuur wordt gedragen door kernwaarden met vier centrale elementen: Samenwerkend, Resultaatgericht, Vernieuwend en Betrouwbaar. Deze kernwaarden tonen
een balans van de cultuur die we willen behouden én de cultuur die we nastreven voor
de toekomst. Om onze ambities te realiseren, willen we de cultuur verder ontwikkelen.
De implementatie van de kernwaarden maakt onderdeel uit van ons organisatietransformatietraject, dat gestalte krijgt onder leiding van een transformatieteam. Met behulp
van team journeys, interne coaches, medewerkersbijeenkomsten en een traject voor de
verdere ontvouwing van onze kernwaarden boeken we hier goede voortgang mee.
Een belangrijk cultuurmoment was de Tour de Fleurs. Dit is een fietstocht van alle leidinggevenden langs onze kwekers. Hiermee willen we de verbinding met de sector vergroten
en het samenwerken en resultaat- en klantgericht werken concreet gestalte geven. We
kunnen onze strategie-implementatie verder versterken met alle nieuwe inzichten die uit
de Tour voortkomen. Voor 2022 staat een Tour de Fleurs langs kopers op het programma.
We hopen ook een internationale Tour de Fleurs naar kwekers te kunnen organiseren.
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Impact coronacrisis op onze medewerkers
De coronacrisis heeft helaas ook in 2021 nog steeds de nodige impact gehad op onze
medewerkers. Even leek het erop dat we weer naar kantoor konden en de mondkapjes
konden opbergen. Dat gaf enige lucht en ruimte om elkaar te ontmoeten. Het was helaas
slechts een korte periode. Uiteindelijk bleek een groot deel van de coronamaatregelen ook
de rest van het jaar nodig. Dit heeft impact gehad op ons allemaal. We kregen wederom te
maken met thuiswerken, en met zieke collega’s – die gelukkig ook weer beter werden.
Het jaar werd gekenmerkt door testen, afstand houden en toch verbonden blijven.
Onze medewerkers lieten daarbij veel veerkracht zien. Dat maakt ons trots.
Op al onze locaties hebben we onze medewerkers meermaals de mogelijkheid geboden
om zich vrijwillig te laten vaccineren. Van deze laagdrempelige manier van vaccinatie
hebben bijna 400 mensen gebruik gemaakt. Verder hebben we ten tijde van de maatregelen het dragen van mondkapjes geprobeerd te stimuleren, onder andere door ze
proactief uit te delen.

Leren en ontwikkelen

Aandacht voor veiligheid is een belangrijk onderdeel van onze verzuimaanpak. Die is
gericht op veilig werken op locatie en betreft alle medewerkers die onze werkzaamheden
noodzakelijkerwijs fysiek uitvoeren. De veiligheid van onze medewerkers staat voorop. We
besteden wekelijks aandacht op verschillende manieren om het veiligheidsgevoel verder
te verhogen. Daarnaast besteden we al enkele jarenveel aandacht aan sociale veiligheid.
Met een aantal pilots hebben we dit onderwerp verder onder de aandacht van de medewerkers gebracht. In 2022 wordt hier mee doorgegaan en wordt de aanpak verder verrijkt.
Op pagina 38 leest u hier meer over in onze toelichting op veiligheid.

Een nieuwe cao
Er is een nieuwe cao afgesloten met een looptijd tot 31 december 2022. Hierin is een
salarisverhoging afgesproken van 2,0% voor alle medewerkers, per 1 juni 2022. Daarnaast
is er een eenmalige bruto uitkering van € 850 per eind 2021 voor alle medewerkers, deels
als dank voor hun inzet in de coronaperiode. Ook uitzendkrachten hebben een eenmalige
uitkering ontvangen, van € 200 bruto. Daarnaast is het minimumloon verhoogd naar
minimaal € 13 per uur.

Royal FloraHolland heeft continu aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en groei.
We stimuleren alle medewerkers om bewust bezig te zijn met hun ontwikkeling en loopbaankansen. Voor onze medewerkers is er de Royal FloraHolland Academy. Hierin
ontsluiten we onder andere nieuwe digitale content op een laagdrempelige manier.
Al onze medewerkers kunnen die content eenvoudig benaderen. Ook lopen de maatwerk
trajecten voor de Young Potentials en het Medior Talent Programma door. Zo zorgen we
voor continuïteit in de leidinggevende en strategische functies. We streven ernaar om
samen een organisatie te creëren die continu leert. Zaken die de eerste keer niet goed
lopen evalueren we, bijvoorbeeld met ‘Learning Tables’.

Vitaliteit & Veiligheid
Royal FloraHolland vindt gezonde, fitte medewerkers die met plezier hun werk doen
belangrijk. Het gevoel van (sociale) veiligheid in het primaire proces is voor onze medewerkers cruciaal. Onze vitaliteitsaanpak richt zich op medewerkers én leidinggevenden.
Door de impact van de coronapandemie was het ziekteverzuim in 2020 al hoog (7,3%*),
in 2021 veranderde dit helaas niet: het ziekteverzuim bedroeg 6,4%*.
* Coöperatie Royal FloraHolland U.A. exclusief groepsmaatschappijen.
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Eerder in 2021 was in samenspraak met de vakorganisaties al een thuiswerkregeling
overeengekomen. In de nieuwe cao is deze afspraak vastgelegd. De vergoeding voor
thuiswerkfaciliteiten is verhoogd naar € 750 inclusief btw.

Bemensing
Gedurende het gehele jaar was er een tekort aan logistiek medewerkers. De omvang
hiervan was zo groot dat we hiervoor lokale actieteams hebben gevormd. Ze hebben
een rijk scala aan initiatieven en pilots bedacht om dit tekort aan te pakken.
We zijn onverminderd doorgegaan met het aannemen van uitzendkrachten. Daarnaast
hebben we samenwerking gezocht met nieuwe uitzendbureaus, met ruimere werktijden
en met meer keuzevrijheden voor kandidaten. Bovendien gingen we samenwerking aan
met studentenverenigingen, om studenten te interesseren voor werk bij ons in de piekperiode. Ook werken we met combinatiebanen met bedrijven uit de sierteeltsector, zodat
we gezamenlijk interessante contracten kunnen bieden.
De eerste resultaten van al deze acties zijn zichtbaar, maar de bemensing blijft een
belangrijk aandachtspunt voor de komende periode.

Digitalisering van HR-processen
In 2019 is het programma HR Masterplan gestart. Hiermee voeren we onze kernwaarden
door in onze processen en systemen. Betrouwbaarheid staat voorop, zodat we
gestandaardiseerd en foutloos kunnen werken. Kernbegrippen zijn ‘Eenvoudig’
(waarbij gebruikersgemak en administratief gemak hand in hand gaan), ‘Persoonlijk’
(om bij te dragen aan het engagement van onze leidinggevenden en medewerkers) en
‘Vernieuwend’ (waarbij de ervaring van onze medewerkers een voorbeeld wordt voor
het digitale platform van onze strategische richting).
In 2021 lag de focus op de voorbereidingen voor een nieuw Workforce Managementsysteem, met als doel invoering begin 2022. Eind 2021 werd de leverancier van het oude
systeem helaas getroffen door een impactvolle hack. Daardoor zal Royal FloraHolland
vervroegd overstappen naar het nieuwe systeem. Vervolgens zullen de doorstroomprocessen nog worden gestandaardiseerd en zal de afdeling op basis van continuous
improvement de vernieuwde processen up-to-date houden en verbeteren.
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Totaal aantal medewerkers

Totaal aantal fte’s
2021
2020

Bestuur & Governance

2.089
2.092
–0,1%

2021
2020

2.759
2.725
1,2%

Man-vrouwverhouding
Man
Vrouw

2020: 28%

In dienst

Uit dienst

(Fulltime)

(fte’s)

(fte’s)

2020

40%
42%

Gemiddelde leeftijd
2021
2020

49,5
49,6

2021
2020

243
260

Verschillende nationaliteiten
2021
2020

58
49

72%
28%

2020: 72%

Werktijdverdeling
2021

Jaarrekening

2021
2020

246
176

Ziekteverzuim
2021
2020

6,4%
7,3%

* Coöperatie Royal FloraHolland U.A. exclusief groepsmaatschappijen.
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Operationeel blijven
en kosten beheersen
Resultaten & outlook

Toename productomzet door sterke
prijsvorming
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In 2021 verhandelde Royal FloraHolland 11,7 miljard producten,
een stijging van 3% ten opzichte van 2020. De omzet nam met 21%
toe tot € 5,6 miljard (2020: € 4,7 miljard). Snijbloemen tonen een
25% hogere productomzet t.o.v. 2020. De productomzet van planten
nam met 16% toe. De bedrijfsopbrengsten waren 15% hoger dan
in 2020, voornamelijk als gevolg van de hogere productomzet
door hogere prijzen. Het operationeel resultaat voor rente en af
schrijvingen (EBITDA) nam toe met € 26 miljoen tot € 99 miljoen
(exclusief Floriway: € 101 miljoen; 2020: € 73 miljoen).
Toename productomzet door sterke prijsvorming
De toename van de productomzet wordt grotendeels verklaard door de sterke prijs
ontwikkeling van zowel bloemen als planten. Het productvolume was in 2021 3% hoger
dan in 2020; in dat jaar stond het volume tijdens het begin van de Coronacrisis sterk
onder druk. Ten opzichte van 2019 nam het verhandelde productvolume met 5% af.
De totale gemiddelde stuksprijs steeg met 17% naar € 0,48 (2020: € 0,41).
In 2021 nam het aandeel klokomzet in de totale omzet toe ten opzichte van 2020. Dit komt
voornamelijk door sterke prijsvorming van bloemen op de klok in 2021 t.o.v. Corona-jaar
2020. De verschuiving van verkoop via de klok naar directe verkoop tussen kweker en
klant zette echter ook in 2021 door. Deze verschuiving van klok naar direct bedroeg
1,2%-punt t.o.v. 2019. De klok nam in 2021 39,5% (2019: 40,7%) van de totale productomzet voor haar rekening en via de directe stromen werd 60,5% (2019: 59,3%) van de
omzet gerealiseerd.
De bedrijfsopbrengsten stegen met 13% tot € 386 miljoen, inclusief Floriway was dit 15%
(2021: € 392 miljoen; 2020: € 341 miljoen). In de opbrengsten is tevens het resultaat
van de verkoop van onroerend goed opgenomen (2021: € 11 miljoen, 2020: € 2 miljoen).

Toenemende loonkosten
De loonkosten stegen in 2021 met 9% tot € 173 miljoen, inclusief Floriway was dit 13%
(2021: € 180 miljoen; 2020: € 159 miljoen) bij een gemiddelde FTE-bezetting die 1,2%
hoger was dan in 2020 (inclusief Floriway: 5,2%). De stijging wordt veroorzaakt door een
toename van externe inhuur, een cao-verhoging en een eenmalige cao-uitkering in 2021.
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Exclusief Floriway zijn de overige bedrijfslasten in lijn met 2020. Ook in 2021 werden de
extra kosten als gevolg van de effecten en maatregelen met betrekking Covid-19 (hoger
verzuimpercentage en operationele inefficiënties) gecompenseerd door incidenteel lagere
marketing & communicatie kosten, reis- en verblijfskosten en beurskosten. In totaal zijn
de operationele kosten met 6% gestegen naar € 284 miljoen, inclusief Floriway was dit
9% (2021: € 292 miljoen; 2020: € 268 miljoen).

Positief operationeel resultaat en resultaat voor belasting door
hoge opbrengsten
Het operationeel resultaat voor rente en afschrijvingen (EBITDA) nam met € 28 miljoen
toe tot € 101 miljoen (inclusief Floriway: € 99 miljoen; 2020: € 73 miljoen). Met name
de hogere productomzet als gevolg van de sterke prijsvorming resulteert in hogere op
brengsten uit provisies. De operationele kosten zijn na de afname in 2020 (€ -10 miljoen)
met € 16 miljoen toegenomen in 2021 (toename inclusief Floriway: € 24 miljoen).
Het resultaat voor belasting bedraagt € 12 miljoen (inclusief Floriway: € 9 miljoen); dat
is € 16 miljoen hoger dan in 2020. Door eenmalige hogere afschrijvingslasten in 2021
zijn de afschrijvingskosten € 10 miljoen hoger dan in 2020. Dit betreft de vervroegde
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afschrijving van vaste activa die niet meer in gebruik is, de versnelde afschrijving en
uitfasering van verouderde IT systemen en de bijzondere waardevermindering van
FloraXchange (FX) goodwill, als gevolg van de doorontwikkeling van Floriday en
integratie van de functionaliteiten van het FX platform. De rentelast bleef met
€ 2 miljoen gelijk aan 2020.

Resultaat gecorrigeerd voor bijzondere posten positief
Het resultaat voor belastingen, gecorrigeerd voor bijzondere posten, bedraagt
€ 12 miljoen (2020: € -9 miljoen). De som van de bijzondere posten in het resultaat
bedraagt € -2,8 miljoen (2020: € 2,5 miljoen). De bijzondere lasten zijn in 2021 hoger,
vooral door eerdergenoemde hogere afschrijvingen en bijzondere waardevermindering,
deels gecompenseerd door het hogere resultaat uit de verkoop van onroerend goed.

Vrije kasstroom laat positieve ontwikkeling zien
De kasstroom uit operationele activiteiten is toegenomen tot € 109 miljoen
(2020: € 62 miljoen), met name als gevolg van het hogere operationeel resultaat en
veranderingen in het werkkapitaal. De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg
€ -60 miljoen (2020: € -56 miljoen), voornamelijk door toegenomen investeringen,
zowel in materiële als immateriële vaste activa. De kasstroom uit financierings
activiteiten is bedraagt € -3 miljoen (2020: € -10 miljoen) voornamelijk door
de aangetrokken leningen binnen Floriway.

Financieringsratio’s op niveau
Ledenfinanciering is en blijft hét fundament van de coöperatie. Mede daarom zijn
heldere uitgangspunten voor de financiële ratio’s vastgesteld. De solvabiliteit* is in
2021 toegenomen tot 30,3% (2020: 30,1%). Daarmee wordt voldaan aan de richtlijn
van minimaal 30%. Het risicodragend vermogen** blijft met 62,3% ruim boven
de bandbreedte van 45% tot 55% (2020: 63,0%). De liquiditeitsratio*** is
met 0,0 (2020: 0,2) ruim binnen de norm van 3. Eind 2021 werd door RFH
geen gebruik gemaakt van de kredietfaciliteit.
*

Berekend als: (groepsvermogen / balanstotaal excl. liquide middelen).

**

Berekend als: (eigen vermogen + certificaten B/C/D) / (balanstotaal excl. liquide middelen).

Outlook
Na het goede jaar 2021 wordt 2022 door meerdere oorzaken in financieel
opzicht een uitdagend jaar. Door hoge energieprijzen komt de productie in
de keten, en daarmee de aanvoer van producten onder druk te staan. De
trend waarbij het volume op de klok afneemt en in de directe stroom
toeneemt zet in 2022 naar verwachting door. De druk op de kosten neemt
verder toe door o.a. stijging van de energiekosten, de effecten van
gemaakte cao-afspraken en invloed van inflatie op leverancierscontracten.
Ook is de verwachting dat sommige kosten die als gevolg van Corona
tijdelijk lager waren, weer terugveren. De schaarste op de arbeidsmarkt zal
ook in 2022 een uitdaging zijn om de kwaliteit van onze dienstverlening
(doorlooptijden in het logistieke proces) op peil te houden. De impact van
de Oekraïne-crisis op Royal FloraHolland en de sierteeltsector als geheel is
op het moment van schrijven nog onduidelijk maar wordt nauwlettend
gevolgd.
In 2022 gaat RFH in volle vaart door met de implementatie van de
strategie via de lijnen van bestellen, betalen en bezorgen. We investeren
in ons digitale platform Floriday, Landelijk Veilen, Nieuwe Logistiek en
Financiële diensten. Daarnaast investeren we in de pool van logistieke
middelen en in het onderhoud en de ontwikkeling van vastgoed, waar
onder de uitbreiding op Aalsmeer-Oost. Dit alles doen we vanuit een solide
financiële basis. De hoge energieprijzen, met impact zowel op de aanvoer
van kwekers op de marktplaats als op de energierekening van RFH, in
combinatie met de marktontwikkelingen als gevolg van de Oekraïne-crisis,
maken dat het financieel resultaat over 2022 omgeven is met grote
onzekerheden, waarbij een negatief resultaat niet uitgesloten is.

*** Berekend als: verhouding bankfinanciering/kasstroom EBITDA.

ROYAL FLORAHOLLAND JAARVERSLAG 2021

23

Directieverslag

Bestuur & Governance

Jaarrekening

Resultaten & Outlook

Status deelnemingen

Toelichting exploitatieresultaat en bijzondere baten en lasten

In april 2021 is de deelneming HBC Beheer B.V. ontbonden en eind juni 2021 zijn de
aandelen van deelnemingen Metz Vastgoed B.V. en Metz Vastgoed II B.V. verkocht. Daarnaast heeft Floriway B.V. eind oktober 2021 drie transportbedrijven (De Winter, Van Zaal
en Wematrans) inclusief hun elf deelnemingen gekocht. Tegelijkertijd heeft RFH Logistics
Holdings B.V. 15% van de aandelen in Floriway B.V. verkocht. Vanaf deze datum is het
resultaat van Floriway geconsolideerd in de winst en verlies rekening van Royal
FloraHolland. Als gevolg van seizoenspatroon bedroeg het resultaat in deze periode
€ -2,4 miljoen negatief, inclusief de (geplande) vervroegde afschrijving van software
van € 1 miljoen. Over het hele jaar 2021 bedroeg het resultaat van Floriway
€ 1 miljoen positief.

(x € mln.)

Balanstotaal en investeringen
Het balanstotaal neemt met € 41 miljoen toe tot € 769 miljoen (2020: € 729 miljoen).
Deze toename wordt grotendeels veroorzaakt door de consolidatie van Floriway
(€ 32 miljoen). Onderliggend vallen de investeringen (€ 68 miljoen), tezamen met
transportmiddelen en goodwill van Floriway, weg tegen de afschrijvingskosten. Binnen
het werkkapitaal nemen de kortlopende schulden toe deels door de consolidatie van
Floriway, daar tegenover staat een positief saldo aan liquide middelen van € 54 miljoen
(2020: € 8 miljoen).
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Productomzet
Bedrijfsopbrengsten
Loonkosten
Overige bedrijfslasten
EBITDA
Afschrijvingen
Bedrijfsresultaat
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Resultaat voor belastingen
Bijzondere posten in het resultaat:
Verkoop onroerend goed
Impairment goodwill
Versnelde afschrijvingen en afboeking activa
Bijzondere posten in het resultaat
Resultaat gecorrigeerd voor bijzondere posten
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Een groene toekomst
kweken we samen
Duurzaamheid

In 2021 hebben wij onze duurzame koers
voortgezet
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Voor Royal FloraHolland zijn
de volgende SDG’s relevant:

Schoon water.
.

Duurzame ontwikkeling zien we als kans en verantwoordelijkheid
om ons bedrijf, de coöperatie en de sector beter te maken en
toekomstbestendig te houden. Duurzaamheid is voor ons dan ook
breder dan alleen het voorkomen en beperken van de milieudruk als
gevolg van onze bedrijfsvoering. Duurzaamheid zit verweven in onze
bedrijfsstrategie. Daarbij hebben we ook aandacht voor sociale en
bestuurlijke aspecten.

Betaalbare en duurzame energie.



Eerlijk werk en economische groei.

Duurzame steden en gemeenschappen.

In 2021 hebben wij onze duurzame koers voortgezet. Deze vier ambities op het
gebied van milieu spelen daarin een belangrijke rol:
•	
Royal FloraHolland is dé betrouwbare marktplaats voor gecertificeerde duurzame
bloemen en planten.
•	
Royal FloraHolland streeft naar circulair grondstoffengebruik.
•	
Royal FloraHolland streeft in de bedrijfsvoering naar minimale CO2-uitstoot.

Verantwoorde consumptie en productie.

Klimaatactie.

•	
Royal FloraHolland stimuleert groene innovaties samen met partners
(‘Groen is meer dan mooi’).
Deze ambities hebben wij zorgvuldig geformuleerd, mede aan de hand van de
Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties die het meest relevant zijn
voor Royal FloraHolland.

Partnerschap om de doelen te bereiken.
Doel 17 staat daarbij in het middelpunt:
we bereiken onze duurzaamheidsambities alleen als we samenwerken
met onze leden en ketenpartners.
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Voortgang
duurzaamheids
ambitie 1:

Royal FloraHolland is dé betrouwbare marktplaats voor
gecertificeerde duurzame bloemen en planten

Digitale milieuregistratie en milieucertificering
Digitale milieuregistratie en milieucertificering is en blijft een belangrijke
eerste stap om onze sector verder te verduurzamen. Alleen via deze weg
kunnen we transparant zijn over het productieproces van onze bloemen
en planten, zodat we de markt kunnen laten zien hoe onze prachtige
producten zijn gekweekt.
We hebben in september gekozen voor een vernieuwde aanpak voor
digitale milieuregistratie en milieucertificering. De aanpak is gericht op
stimuleren, door kwekers goed te begeleiden en deelname makkelijker te
maken. We doen dit in nauwe samenwerking met onze 27 FloraHolland
Product Commissies (FPC’s). We blijven alle aanvoerders vragen om
digitale milieuregistratie te voeren en een milieucertificaat te hebben of
behalen. Dit is ook opgenomen in de duurzaamheidsvoorschriften die
behoren bij het veilingreglement. We bieden kwekers, indien gewenst,
ondersteuning om deze stappen te nemen. Zo hebben we meerdere
fysieke en online informatiebijeenkomsten georganiseerd. Kwekers
kunnen bij ons een persoonlijk bezoek van een milieuregistratie-expert
aanvragen om al hun vragen te beantwoorden en hen op weg te helpen.
Ondertussen volgen we de voortgang nauwlettend. Eind 2022 besluiten
we of bijsturing nodig is. Ons uitgangspunt is dat iedereen kan
meedoen. Eind 2021 was de stand van zaken als volgt:
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•	56% van de aanvoerders voert een digitale milieuregistratie,
dit vertegenwoordigt 87% van de omzet.
•	41% van de aanvoerders heeft een milieucertificaat,
waarmee 78% van de omzet milieugecertificeerd was.
• 23% van de aanvoerders voldeed aan de eisen van FSI-2025,
wat 65% van de omzet vertegenwoordigde.
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Samenwerking met handelsbedrijven en de VGB
We hebben veel gesproken met handelsbedrijven en de VGB (Vereniging van Groot
handelaren in Bloemkwekerijproducten) over hoe we samen gecertificeerde productie
en inkoop kunnen stimuleren en realiseren. Royal FloraHolland en deze bedrijven zijn
allemaal lid van het Floriculture Sustainability Initiative (FSI). Er ligt een duidelijke ambitie:
in 2025 willen FSI-leden dat minimaal 90% van de bloemen en planten die door hen
worden geproduceerd, ingekocht en verhandeld duurzaam zijn (FSI-2025 genoemd).
Daarnaast zijn we deelnemer van het zogenoemde FSI-versnellersinitiatief. De hieraan
deelnemende bedrijven streven er gezamenlijk naar om versneld te verduurzamen en
versneld een zo hoog mogelijk percentage gecertificeerde productie en handel van
bloemen en planten te realiseren.

Ontwikkeling HortiFootprint-methode
In het project HortiFootprint waar RFH een leidende rol in speelt, worden de Europese
rekenregels vastgesteld voor de berekening van de footprint van sierteeltproducten.
Het doel is om te komen tot een uniforme, ketengeaccepteerde standaard voor milieu
footprintberekeningen van tuinbouwproducten. De methodiek is gericht op meerdere
belangrijke milieuthema’s, zoals klimaatverandering, toxiciteit, waterschaarste en land
gebruik. Deze standaardisatie in de sector is nodig om de vraag van de (Europese) overheid en retailers consistent en volledig te kunnen beantwoorden. De verwachting is dat
dit project tussen eind 2022 en begin 2023 wordt afgerond.

TOELICHTING

FSI
Via Royal FloraHolland verhandelde FSI-gecertificeerde producten als percentage van het
aantal verhandelde stuks en als percentage van de omzet. Deze percentages zijn wekelijks
gemeten. De gemiddelde percentages voor 2021 staan in het onderstaande dashboard.
Conform de nieuwe FSI2025 eisen.
Omzet

Stuks

Totaal

2021

65%

59%

Bloemen

2021

50%

56%

2021

82%

80%

Planten
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Royal FloraHolland streeft naar circulair
grondstoffengebruik

Transportverpakkingen
Bij de transportverpakkingen hebben we volop werk gemaakt van
samenwerking in de keten. In diverse ketenverbanden is gewerkt aan
duurzaamheid, zoals met de tuinbranche, de Provincie Zuid-Holland,
de VGB en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook is
dat gebeurd in het kader van het Plastic Pact NL en het Brancheplan
Duurzaam Verpakken, waaraan Royal FloraHolland zich heeft
gecommitteerd.
Efficiënt bloemenfust
De introductie van het nieuwe, logistiek efficiënte bloemenfust fc588
voor snijbloemen is afgerond. Deze nieuwe meermalig te gebruiken
emmer met opzetrek is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde in
de aanvoer van snijbloemen. In 2021 zorgde deze nieuwe fc588 voor
een besparing van zo’n 5.000 vrachtwagenritten in de aanvoer. Naar
verwachting wordt in de afvoer (export) net zoveel bespaard. Hiermee
is er dus niet alleen sprake van een efficiëntere emmer, maar ook van
duidelijke duurzaamheidswinst.
Bij de meermalig te gebruiken emmers is ook een zogenoemde
topkraag geïntroduceerd. Deze kartonnen kraag wordt gebruikt in
combinatie met het meermalige opzetrek. Zo wordt tot 60% op het
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karton bespaard ten opzichte van de volledig kartonnen oplossing. In 2021 ging het om
circa 65.000 kg. In 2022 verwachten we ongeveer 100.000 kg karton te kunnen besparen
door deze ontwikkeling.
Plantenfust
Bij het plantenfust ligt de focus op de doelstellingen van het Plastic Pact. Twee doel
stellingen halen we al: 100% recyclebare verpakkingen en de hoeveelheid hergebruikt
plastic. Wij zetten in op de doelstelling om in 2025 minimaal 70% te recyclen en om
20% minder plastic te gebruiken. Juist hier zoeken we de samenwerking in de keten op.
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Zo willen we komen tot meer recycling en het gebruik van meer meermalige plantentrays.
Met handelsbedrijven doen we pilots in ketens waar tot nu toe alleen eenmalige trays
werden gebruikt. En we ondersteunen klanten die bewust duurzamer willen werken door
meermalige plantentrays in te zetten. Het gebruik van Floratino’s en andere meermalige
plantentrays is dit jaar opnieuw gestimuleerd met een lagere huurprijs.
Productverpakkingen
In de samenleving is er veel aandacht voor de reductie en verduurzaming van eenmalige
plastic verpakkingen, zoals plantenpotten en bloemenhoezen. Daarnaast zien we steeds
meer Europese wet- en regelgeving met strengere eisen aan de recyclebaarheid van een
verpakking en het gebruik van gerecycled materiaal. Veel retailbedrijven spelen hierop in.
Ze zetten de trend met vermindering of verduurzaming van hun verpakkingsmaterialen.
Ook in de sierteelt zijn al mooie productverpakkingscombinaties in omloop, zoals
gerecycled plastic en papier.
Samen met onze ketenpartners kiest Royal FloraHolland voor een proactieve houding,
zodat we deze wet- en regelgeving voorblijven. We willen kwekers helpen om de meest
duurzame keuze te maken en om deze kennis goed vast te leggen. Verschillende productgroepen begeleiden wij met dit complexe vraagstuk. Daarin spelen materiaalkeuze,
belangen, kosten, techniek, de (afvalverwerking)keten en export een rol. We bekijken
dit vraagstuk per productgroep, maar werken toe naar standaardisatie en een ketenbrede
aanpak. Hierin werken we nauw samen met onze ketenpartners en kennispartijen, zoals
het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). De vraag is steeds hoe we product
verpakkingen kunnen reduceren, zodat in de keten minder onnodig afval ontstaat.
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ambitie 3
Royal FloraHolland streeft in de bedrijfsvoering
naar minimale CO2-uitstoot.
We werken doorlopend aan het terugbrengen van onze CO2-voetafdruk.
In 2021 hebben we daarbij de volgende stappen gezet en resultaten
geboekt:
Zonnepanelen*
In totaal liggen er nu meer dan 25.000 zonnepanelen op de daken van
onze locaties in Aalsmeer, Rijnsburg en Eelde. Samen wekken deze
zonnepanelen zo’n 7,5 GWh per jaar op. Dat is vergelijkbaar met
het elektriciteitsjaarverbruik van circa 2.700 huishoudens. Jaarlijks
dekken we zo 6,5% van ons eigen stroomgebruik af. Dat levert een
CO2-besparing op van 3.000 ton (4,7% van onze CO2-uitstoot).
Geothermie
Royal FloraHolland is initiator van en deelnemer aan het geothermieproject Trias Westland. Vanaf 2021 gebruiken we in Naaldwijk aardwarmte als duurzame energie, onder andere voor het verwarmen
van de fustwasinstallatie. Hierdoor daalt in Naaldwijk op jaarbasis het
gasverbruik met circa 16%. We realiseren zo een daling van 1.200 ton
CO2-uitstoot (5% van CO2-uitstoot Naaldwijk).
Groene stroom*
Verder maken we gebruik van 100% groene, gecertificeerde stroom
door middel van Europese wind GvO’s (Garanties van Oorsprong). Dit
jaar hebben we een start gemaakt met integraal energiemanagement.
Aan de hand van een energiedashboard krijgen we nog beter inzicht
in ons energieverbruik en in de verbetermogelijkheden.
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TOELICHTING*

110.721

Elektriciteitsverbruik

2021

(MWh)

2020

109.099
1,5%

2021

11.167.036

Gasverbruik
(m )**

2020

Waterverbruik

2021

(m )***

2020

3

3

*

9.885.569
13,0%

344.793

321.687
7,2%

Coöperatie Royal FloraHolland U.A. exclusief groepsmaatschappijen

** Inclusief doorlevering aan derden/huurders.
***	De watercijfers over 2020 wijken af van de rapportage van vorig jaar omdat er een correctie heeft plaats
gevonden op de verbruikscijfers van vorig jaar.

TOELICHTING*

CO2-uitstoot*

CO2-uitstoot verbruikte energie (ton)

2021
2020

21.105
18.684

* Betreft CO2-uitstoot gerelateerd aan energieverbruik van Royal FloraHolland inclusief doorlevering aan
derden/huurders. Voor de berekening van de uitstoot is gebruikgemaakt van de CO2-calculator van Klimaatplein.
Hierin is meegenomen ons verbruik van aardgas en 100% groene stroom door middel van Europese wind GvO’s
(Garanties van Oorsprong).
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Duurzame bedrijfs- en kantoorgebouwen
In ons vernieuwde kantoorgebouw Floradôme in Aalsmeer,
in maart in gebruik genomen, staat duurzaamheid centraal.
Door het skelet en de schil van dit gebouw in zijn geheel
opnieuw te gebruiken hebben we 62% CO2-uitstoot bespaard
ten opzichte van een volledig nieuw gebouw. Voor het tapijt, de
vitrage, het isolatiemateriaal en de balie bij de receptie zijn oude
visnetten, spijkerbroeken, aangespoeld plastic en PET-flessen
gebruikt. Het gebouw heeft Energielabel A+ en voldoet aan de
Very Good-certificering volgens het duurzaamheidscertificaat
BREEAM.
Schone logistiek
Afgelopen jaar hebben we ook een bijdrage geleverd aan
slimme en schone logistiek van en naar onze marktplaatsen.
Zo is een aantal slimme verkeerslichten geplaatst, zogenoemde
intelligente verkeersregelaars. Dat is onder meer gebeurd op de
N222 (de veilingroute Naaldwijk). Voor 2022 staat de N201
(Aalsmeer-A4) op het programma. De slimme verkeerslichten
geven voorrang aan vrachtverkeer en verbeteren de door
stroming van het bloementransport van en naar onze marktplaats. Zo besparen we brandstof en verminderen we de uitstoot
van CO2. In het programma Zero Emission Corridor (een onderdeel van Amsterdam Logistics) werkt Royal FloraHolland samen
met Floriway aan de verdere elektrificatie en verduurzaming van
het sierteelttransport.
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Voortgang
duurzaamheids
ambitie 4:

Royal FloraHolland stimuleert groene innovaties
samen met partners (‘Groen is meer dan mooi’)

Floriade 2022
De Nederlandse tuinbouw brengt op Floriade 2022 in samenwerking
met nationale en internationale deelnemers het thema ‘Growing
Green Cities’ tot leven. Royal FloraHolland draagt bij aan de
organisatie. Op de expositie zijn allerlei groene innovaties te zien
waarmee steden leuker, leefbaarder en duurzamer gemaakt kunnen
worden.
Partner van Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Een goede biodiversiteit helpt om de productie van sierteelt
producten ook in de toekomst mogelijk te houden. Dit is een belangrijk thema van onze duurzaamheidsambitie ‘Groen is meer dan mooi’,
waarbij we ons inzetten voor leefbare, groene steden en groene
gemeenschappen. Daarom zijn we sinds vorig jaar partner van het
Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Nederland kampt de laatste jaren
met een sterke afname van de rijkdom aan planten en dieren. Als
partner van het Deltaplan willen wij bijdragen aan het herstel. Tot
onze eerste stappen behoorde de aanvulling van de groenplannen
van onze locaties met aandacht voor jaarrond bloeiende planten,
meerjarig bloemrijk graslandmengsel, gemengde hagen en extra
bomen.
ROYAL FLORAHOLLAND JAARVERSLAG 2021

Programma De Groene Agenda
De Groene Agenda is een initiatief van Stichting De Groene Stad en
Royal FloraHolland. De Groene Agenda werkt op basis van de visie dat
‘groen’ veel meer is dan mooi. De Groene Agenda zorgt voor meer
aandacht voor de belangrijke rol van ‘groen’ in ons leven. Samen met
onze partners – zoals Wageningen University & Research – werken
we via onderzoek aan wetenschappelijke kennis en bewijs om
inzichten en inspiratie te bieden voor de sector.
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Royal FloraHolland en het IMVO-convenant
sierteeltsector
Royal FloraHolland neemt samen met handel, overheid, diverse
brancheorganisaties, een vakbond en een NGO deel aan het
IMVO-convenant sierteelt. Dit heeft als doel om internationaal
maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) binnen de
sierteelt te bevorderen volgens de OESO-richtlijnen.
Door onze deelname in de stuurgroep van het convenant en in de
werkgroepen sector mapping & due diligence, leefbaar loon en
gewasbeschermingsmiddelen zijn wij goed vertegenwoordigd. In de
werkgroepen is onder andere gewerkt aan het in kaart brengen van
de belangrijkste stromen in de sierteeltsector en de bijbehorende
risico’s voor mens en milieu, een ‘Code of Conduct’ voor de sector,
de milieu-indicator gewasbeschermingsmiddelen, en aan een zelf
beoordeling voor kwekers. Hiermee kunnen ze aantonen dat ze aan
de OESO-richtlijnen voldoen, in combinatie met de certificaten die ze
hebben verkregen.
Al deze onderdelen leggen de basis voor verdere stappen op het
gebied van IMVO de komende jaren. Ze helpen kwekers en kopers om
te voldoen aan aanstaande Europese en Nederlandse wetgeving op
het vlak van ketentransparantie (due diligence).
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Met Greenovation Award
stimuleren wij duurzame innovaties
Royal FloraHolland wil duurzame innovaties in de sierteeltsector
stimuleren en een podium geven. Daarom reiken we sinds 2017
de Greenovation Award uit aan de beste duurzame product- of
conceptintroductie. Dit doen we tijdens de Trade Fair Aalsmeer,
de grootste internationale bloemen- en plantenvakbeurs.
Een greep uit de genomineerden van de afgelopen jaren laat zien
dat onze sector volop in beweging is. De innovaties bestrijken een
breed terrein: van duurzame verpakkingen voor bloemenvoeding
en planten in volledig biologisch afbreekbare potten, tot duurzame
irrigatie met zonne-energie en 100% recyclebare bloemenhoezen,
gefabriceerd van bloemensteeltjes uit de eigen afvalstroom.
Winnende inzendingen zijn een voorbeeld voor de sector en daardoor
een katalysator voor innovatie. Een goed voorbeeld is Bernhard
Plantenkwekerij. Dit bedrijf verwarmt de kassen met aardwarmte.
De energie voor de aandrijving van de aardwarmtepompen wordt
opgewekt door 45.000 drijvende zonnepanelen in een waterbassin.
Deze combinatie van zonnepanelen en geothermie is uniek in
Nederland. Volgens de vakjury levert dit concept een enorme bijdrage aan de grootste duurzaamheidsopgave van de sierteeltsector:
de CO2-uitstoot minimaliseren.

Steven van Schilfgaarde, ceo van Royal FloraHolland, zegt over het
belang van de award: “Ieder jaar ontvangen we tientallen inzendingen.
Stuk voor stuk prachtige initiatieven om onze sector verder te
verduurzamen. Ik ben daar trots op. Dit soort oplossingen draagt bij
aan de zo noodzakelijke CO2-reductie. Met deze initiatieven inspireren
we elkaar en laten we iedereen zien dat we ons inzetten om bloemen
en planten te kweken met respect voor mens en milieu.”
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Royal FloraHolland stimuleert ‘Duurzaam
Meedoen’ van haar medewerkers
Wij zien een belangrijke rol weggelegd voor onze medewerkers bij
het bereiken van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Niet alleen
informeren wij hen over onze doelstellingen en inspanningen, we
betrekken hen ook steeds vaker bij duurzaamheidsvraagstukken en
het bedenken van oplossingen daarvoor. Sinds medio 2021 nemen
we daarom nieuwe medewerkers mee op ‘safari’ op onze locaties
waarbij we hen kennis laten maken met de verschillende initiatieven
die we hebben op duurzaamheid. Dit is een onderdeel van hun
introductieprogramma.
Zowel nieuwe als huidige medewerkers krijgen periodiek onze
gedragscode te zien en nemen deze door. Hierin staat onder andere
beschreven wat zij in hun dagelijks werk kunnen doen om een
bijdrage te leveren aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Denk
daarbij ook aan het gebruik van online of telefonisch vergaderen om
het aantal gereden kilometers voor woon-werkverkeer en zakelijke
reizen terug te dringen. Zo hebben we sinds 2021 de WERK-regeling
(Werkplek En ReisKosten) en stimuleren we hybride werken. In 2022
gaan we de gedragscode ook aanbieden als e-learning module. Deze
bevat meer voorbeelden van manieren waarop onze medewerkers
kunnen bijdragen aan duurzaamheid.
Medewerkers van Royal FloraHolland kunnen verder gebruik maken
van ons fietsenplan, onze energiezuinige poolauto’s en elektrische
laadpunten op onze parkeerplaatsen. Sinds september 2020 is het
alleen nog mogelijk nieuwe leaseauto’s met hybride of volledig
elektrische aandrijving te bestellen. Vanaf januari 2022 bestellen
we alleen nog volledig elektrische leaseauto’s.
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Vooruitblik 2022
Integratie van Environment, Social, Governance (ESG) in
onze strategie
We werken toe naar verdere integratie van Environment, Social &
Governance (ESG) in onze bedrijfsstrategie. Daarbij streven we naar
evenwicht tussen gezonde financiële resultaten en respect voor
milieu en mens, goed bestuur en transparantie over onze bedrijfs
voering . Zo willen we niet alleen onze toezeggingen nakomen in het
kader van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(IMVO) en het Floriculture Sustainability Initiative (FSI), maar ook
bijdragen aan de doelstellingen van het Nederlandse Klimaatakkoord
en de Europese Green Deal.
Voorbereiding op de nieuwe CSRD-richtlijn
We bereiden ons voor op de nieuwe Europese wetgeving voor
verslaglegging over duurzaamheid: de Corporate Sustainability
Reporting Directive (CSRD). Deze directive verplicht grote bedrijven
inzichtelijk te maken hoe zij omgaan met sociale en milieu uit
dagingen. En dan niet alleen rond milieuaspecten, zoals gebruik van
grondstoffen en biodiversiteit, maar ook rond sociale aspecten als
gezondheid, veiligheid, gelijke behandeling van werknemers, en de
bescherming van mensenrechten. Omdat de indicatoren van de
CSRD nog in ontwikkeling zijn, gebruiken we voorlopig de ‘common
metrics’ van het World Economic Forum. Zie hiervoor de referentie
tabel op pagina 110.
Ontwikkelen van een duurzaamheidsroadmap
We ontwikkelen een duurzaamheidsroadmap waarin staat
beschreven welke doelstellingen we willen bereiken per (materieel)
thema, en hoe we dit gaan doen. De roadmap is gebaseerd op de voor
ons meest relevante Sustainable Development Goals (SDG’s) van de
Verenigde Naties, gangbare standaarden voor duurzaamheids
verslaggeving zoals die van het Global Reporting Initiative (GRI) ,
aangevuld met inzichten van onze belangrijkste stakeholders
middels een materialiteitsanalyse. Ook ontwikkelen we dashboards,
zodat we onze voortgang beter kunnen volgen en kunnen sturen op
betere resultaten.
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Als collectief sneller meer bereiken
Dit alles zal niet zonder slag of stoot gaan. De uitdagingen voor de verduurzaming van
ons bedrijf en de sector zijn groot. Verduurzamen vraagt om gedegen onderzoek naar
concrete mogelijkheden, om dingen uitproberen, keuzes maken en gewoontes door
breken. Een voorbeeld: het klinkt simpel om van het gas af te gaan en veilinggebouwen
en kassen te verwarmen met zonnepanelen of aardwarmte, maar in de praktijk is dit vaak
ingewikkeld. Het gaat immers om grote investeringen waarvoor samenwerking nodig is
met andere telers, het energiebedrijf en de overheid, gedurende meerdere jaren en
met een ingewikkelde financiering en processen. Rond de energietransitie richt
Royal FloraHolland zich, samen met Glastuinbouw Nederland en andere partners,
op het wegnemen van de knelpunten die het verduurzamen in de weg staan.
We beseffen dat dit soort veranderingen overtuiging en moed vergen. Maar dat niet alleen.
Er is ook tijd nodig. En investeringen. Zo nodig zijn we dan ook bereid om tempo in te
leveren voor draagvlak. We realiseren ons namelijk dat niet iedereen hetzelfde tempo
ambieert of kan bijbenen. Uiteindelijk willen we met onze duurzaamheidsinspanningen
een wezenlijk verschil maken, zodat ook toekomstige generaties kunnen blijven genieten
van mooie bloemen en planten. We trekken daarom zoveel mogelijk gezamenlijk op, in lijn
met ons coöperatieve gedachtegoed. Wij zijn ervan overtuigd dat we als collectief sneller
meer kunnen bereiken. Onze lijfspreuk is niet voor niets: Een groene toekomst kweken we
samen.
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Veilgheid vereist
samenwerking
Veiligheid

Wij willen dat iedereen veilig en met plezier
kan werken
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Veiligheid is een verantwoordelijkheid van alle gebruikers van
de marktplaats. Het is een onderdeel van onze kernwaarde
Betrouwbaarheid. Veiligheid vereist samenwerking: met mede
werkers, leveranciers, klanten en kwekers werkt Royal FloraHolland
samen aan een veilige werkomgeving. Wij willen dat iedereen veilig
en met plezier kan werken.
Ook in 2021 is er veel aandacht aan veiligheid besteed, op basis
van de integrale veiligheidsvisie.
Ongevallen met verzuim
Royal FloraHolland hanteert de ongevallenfrequentie-index (IF-rate) als veiligheids-KPI
(zie grafiek). Daarnaast sturen we op melden en actief opvolgen van incidenten. Onze
aanpak verschuift daarmee steeds meer van reactie naar preventie (zie tabel en grafiek).
Er waren 45 verzuimongevallen (2020: 43). Dit vinden we veel te veel. In de grafiek is te
zien dat de daling van IF-rate zich niet heeft doorgezet. De IF-rate is zelfs iets gestegen
vergeleken met 2020. Dit komt mede door de grote instroom van nieuwe, minder ervaren
medewerkers. Daarom nemen we in 2022 extra maatregelen om het aantal ongevallen en
de IF-rate omlaag te brengen. Denk aan extra aandacht door leidinggevenden voor toezicht op veilig werken en voor ongevallenonderzoek. Verder wordt de Risico-inventarisatie
en -Evaluatie-aanpak (RI&E) verbeterd en vernieuwd.

Sociale veiligheid
Bij Royal FloraHolland werken we aan een sociaal veilige omgeving. Medewerkers en
andere gebruikers van de marktplaats worden geacht aandacht en respect te hebben voor
elkaar. Gelukkig gaat dit meestal goed. Toch zien we dat onze medewerkers boven
gemiddeld te maken krijgen met ongewenst gedrag.
Daarom is een programma gestart met drie pijlers: (1) verbeteren van het melden, (2)
beïnvloeding van gedrag, en (3) leren van excessen. Het heeft geleid tot een campagne
om het respect voor elkaar te vergroten. Het campagnethema is ‘zo doen we dat hier’.
De aandacht wordt gevestigd op de kleine, normale dingen die belangrijk zijn in het prettig
en respectvol samenwerken, zoals elkaar gewoon even helpen.
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Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)
Veiligheid en gezondheid zijn het beste te bereiken door gevaren en risico’s bij de bron aan
te pakken. In de arbowetgeving is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) hiervoor
een goed hulpmiddel. Royal FloraHolland heeft in 2021 een nieuw RI&E-beleid, -methode
en systeem ingevoerd. De doelen: kwalitatief verbeteren van de RI&E’s, beter toepasbaar
maken van de RI&E’s voor het verbeteren van de veiligheid, en dynamischer maken van de
RI&E’s. De eerste nieuwe RI&E is gereed. Actualisatie van de andere RI&E’s volgt in 2022
met de nieuwe methode.

Coronaveiligheid
Het coronavirus was uiteraard opnieuw een belangrijk veiligheidsthema. Ons nadrukkelijke
streven is te zorgen voor een veilige werkplek voor medewerkers en alle andere marktplaatsgebruikers. We hebben de richtlijnen van de rijksoverheid en het RIVM nauwlettend
gevolgd. Ze zijn vertaald in interne richtlijnen, vastgelegd in een Risico-, Inventarisatie- en
Evaluatie Corona en in het protocol Samen Veilig doorwerken. De naleving op de interne
richtlijnen door medewerkers en derden voeren we uit door middel van steekproefsgewijs
toezicht en auditeren. Daarnaast hebben we onze medewerkers en derden wederom
veelvuldig gewezen op het inachtnemen van de maatregelen.

Veiligheidsregels
Net als in 2020 is er aandacht geweest voor naleving van de veiligheidsregels op de marktplaatsen. De coronamaatregelen zijn hierbij aangemerkt als veiligheidsregels. Verder zijn
de voorschriften voor trekkers en het slepen van stapelwagens geactualiseerd en geharmoniseerd voor de locaties.

Bedrijfshulpverlening
De bedrijfshulpverlening (BHV) is verder verbeterd. Nadat in 2020 al was gestart met de
aanstelling van de hoofden BHV in de lijnorganisatie zijn dit jaar verdere stappen gezet,
ondanks de coronabeperkingen die het opleiden en oefenen hebben belemmerd. Het
team met BHV-ploegleiders en BHV’ers is aangevuld. Ook is een nieuwe BHV-opleider
geselecteerd. Door een structureel overleg van de hoofden BHV zijn de verbeteringen in
het gehele concern geborgd en geharmoniseerd.
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Invoering veiligheidsregels

Fysieke beveiliging
Het programma Fysieke beveiliging is van start gegaan. Het doel ervan is om meer grip te
krijgen op mensen, voertuigen en goederen op de marktplaatsen en ervoor te zorgen dat
alleen de juiste mensen, voertuigen en goederen toegang hebben tot de juiste ruimtes.
De belangrijkste resultaten van het multidisciplinaire team zijn de ingebruikname van de
eerste kentekencamera (ANPR), het afsluiten van de bewaarkoelcellen van Royal
FloraHolland, en de verbetering van de samenwerking tussen de afdelingen die bijdragen
aan de fysieke beveiliging. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met het
programma Weerbare Sierteeltsector (publieke en private samenwerking) en met de
trajecten die zijn gericht op het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen.
Het programma Fysieke beveiliging wordt in 2022 voortgezet.

IF-rate*
IF-rate Operations
Norm IF-rate Operations
IF-rate Royal FloraHolland

IF-rate Operations*
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2020

2021

17,3
17
11,5

14,9
14
10,3

16,2
13
10,7

(veiligheidsregels ook in andere talen beschikbaar)

Ik houd me aan de
verkeersregels

permit

Ik werk bij gevaarlijk
werk alleen met een
vergunning

Ik draag persoonlijke
beschermingsmiddelen in
logistieke gebieden

Ik neem geen
kinderen mee in
logistieke gebieden

Ik houd mijn werk
omgeving veilig en
opgeruimd

Ik werk niet
onder invloed

Ik spreek anderen aan
op onveilig gedrag en
accepteer feedback

Ik rook niet in de
gebouwen

IF-rate Royal FloraHolland*
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De ongevallenfrequentie-index (IF-rate) is het aantal bedrijfsongevallen met minimaal één dag verzuim gedeeld door
het aantal gewerkte uren (vast en inhuur) in miljoenen.

Verplichte 100% inspectie export naar
Verenigd Koninkrijk uitgesteld
De verplichte 100% inspectie (naar aanleiding van Brexit)
van bloemen en planten die naar het Verenigd Koninkrijk
worden geëxporteerd, is mede door onze inspanningen
uitgesteld tot medio 2022. Royal FloraHolland heeft samen
met de inspectie-autoriteiten en de VGB gewerkt aan een
systeem van zelfkeur. Deze werkwijze wordt in 2022
ingevoerd. Het levert de exporterende bedrijven een veel
efficiënter proces op en een behoorlijke kostenreductie.

* Coöperatie Royal FloraHolland U.A. exclusief groepsmaatschappijen.
ROYAL FLORAHOLLAND JAARVERSLAG 2021
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Royal FloraHolland
heeft duidelijke
ambities
Risicomanagement &
risicobeheersing

Samen realiseren wij onze doelen en beheersen wij
de belangrijkste risico’s die daarmee samenhangen
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Royal FloraHolland heeft duidelijke ambities geformuleerd.
Die willen we waarmaken met onze strategie. Hieraan zijn zowel
kansen als risico’s verbonden. Bij het behalen van de doelstellingen
wil Royal FloraHolland die kansen optimaal benutten en de risico’s
zo veel mogelijk mitigeren. Door onze positie in de sierteeltbranche
zijn we blootgesteld aan verschillende risico’s. Om de belangen
van onze leden zorgvuldig te behartigen, zijn we terughoudend
bij het nemen van risico’s. Het is daarom cruciaal om ze tijdig te
onderkennen en er goed op in te spelen.
Risicomanagement
Royal FloraHolland streeft naar een cultuur waarin het nemen van verantwoordelijkheid
voor risicobeheersing centraal staat. Het is daarom belangrijk dat het risicobewustzijn
in alle lagen van de organisatie aanwezig is. De deskundigheid, houding en het risico
bewustzijn van de medewerkers spelen hierbij een belangrijke rol. Met gerichte trainingen
en een open dialoog (onder andere door middel van ‘learning tables’) over risico’s en
controle werken we aan de verdere verhoging van het risicobewustzijn.
Royal FloraHolland heeft verder een heldere risicobereidheid per risicocategorie
(de zogenoemde risk appetite) geformuleerd. Die risicobereidheid geeft uitdrukking
aan de aard en omvang van de risico’s die de organisatie bereid is aan te gaan als ze
haar doelstellingen realiseert. Die bereidheid past bij wat de organisatie kan dragen en
bereid is te accepteren. In de tabel op de volgende pagina is het risicoacceptatieniveau
per risicocategorie aangegeven.

1

2

Beheersing van
strategische risico’s

Beheersing van
operationele risico’s

Beheersing van
financiële risico’s

Beheersing van weten regelgevingrisico’s

3

4

In 2021 zijn risk assessment-sessies met de top van de onderneming uitgevoerd. Voor
belangrijke risico’s wordt beoordeeld in hoeverre ze binnen de risk appetite vallen, en
welke risico’s een eventuele succesvolle realisatie van doelstellingen in de weg kunnen
staan. Op basis daarvan bepaalt Royal FloraHolland of aanvullende maatregelen nodig zijn.
Periodiek volgt een evaluatie van de voortgang.

Risico’s met maatregelen en impact
De voornaamste risico’s en onzekerheden zijn onderverdeeld in de categorieën
strategische risico’s, operationele risico’s, financiële risico’s en wet- en regelgevingrisico’s
(compliance). Ze komen hieronder achtereenvolgens aan de orde.

ROYAL FLORAHOLLAND JAARVERSLAG 2021
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Risicocategorie
Avers

Risico-acceptatieniveau
VoorMinimaal
zichtig
Open

Voorbeelden
Hoog
Niet / moeilijk te beïnvloeden door RFH

1. Markt/omgeving

Beleid

Ambitie / strategie
Organisatie & Cultuur
Toegevoegde waarde
Imago / Identiteit / Reputatie

Implementatie

Fulfilment / Nieuwe logistiek en Landelijk Veilen

2. Strategie

3. Veilen en logistiek (operationeel)

Dagelijks klokproces en logistiekproces

4. Financiëel

Financiële stabiliteit
Debiteurenrisico

Environmental

Duurzaamheid, FSI

Social

Wet- en regelgeving

5. ESG
Governance

Compliance

PSD2, AVG, Arbo en milieuwetgeving

Veiligheid

Ongelukken
Calamiteiten
(Non)Verbaal

Cyber security

Netwerkstabiliteit
ICT-continuïteit
Cybersecurity incl. applicatie en systeemtoegang
Data: opslag / verwerking en distributie

1. Markt/omgeving en strategische risico’s
Royal FloraHolland wil toegevoegde waarde creëren door de ontwikkeling van de B2B
sierteeltmarktplaats. Zodoende brengen we vraag en aanbod bijeen, met als doelstelling
optimale prijsvorming tegen de laagste kosten. De implementatie van deze strategie
vraagt veel van de organisatie, de medewerkers en de stakeholders.

Er zijn concrete stappen uitgewerkt om ervoor te zorgen dat de strategie wordt
gerealiseerd. In navolging van de verdiepende onderzoeken rond de organisatiecultuur
is een organisatietransformatieprogramma gestart. Royal FloraHolland heeft een strakke
organisatie- en overlegstructuur ingericht voor de algehele beheersing en besturing van
strategische projecten. Met heldere rapportages zorgen we ervoor dat projecten tijdens
de transformatie beheersbaar en controleerbaar blijven.

Belangrijke risico’s en onzekerheden die een belemmering kunnen vormen voor de
strategie hebben bijvoorbeeld betrekking op concurrentie(positie), vraag en aanbod
(consolidatie in de sector), toegevoegde waarde, organisatietransformatie (cultuur),
personeel, ICT en duurzaamheid. Sommige van deze risico’s zijn niet of moeilijk te
beïnvloeden, omdat die zich buiten de beïnvloedingssfeer van Royal FloraHolland
plaatsvinden. Wel worden alle risico’s nauwgezet gemonitord.

De impact van de coronapandemie bleef beperkt. Ook de impact van de coronapandemie
bleef beperkt. De implementatie van de strategie en de oprichting van Floriway brengt wel
veel veranderingen met zich mee. Dit zorgt ervoor dat stakeholdermanagement en
afstemming over de impact van deze verandering met externe partijen (waaronder
kwekers, kopers, IT-leveranciers) een van de belangrijkste speerpunten was voor 2021.
De komende jaren zal dat zo blijven.

ROYAL FLORAHOLLAND JAARVERSLAG 2021
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De situatie van Rusland-Oekraïne is een risico dat Royal FloraHolland niet in de hand heeft
maar wel impact heeft op de organisatie, kwekers en kopers. Op dit moment is de impact
op de handel in bloemen en planten beperkt. Dag na de inval, was er geen sprake van
ernstige verstoringen van de prijsvorming op de klok. De mate waarin sancties direct effect
hebben op de businessmogelijkheden is nu nog lastig te zeggen. Zorgen voor de sector
betreffen vooral de langere termijn.

2. Operationele risico’s
Belangrijke operationele risico’s hebben betrekking op de logistieke afhandeling van het
veilproces, transport, ongelukken en calamiteiten. Risico’s kunnen zich voordoen door
problemen in het klokproces, in het logistieke proces, en in of met de infrastructuur
(stroomstoring, waterschade enzovoort). Deze risico’s worden per locatie afgedekt. Daarbij werken verschillende partijen in de logistiek, commercie, beveiliging en bedrijfshulpverlening samen. De bedrijfshulpverlening is op maat ingericht op basis van de risico’s en
de denkbare scenario’s die zich op de locaties kunnen voordoen. Voor klok- en systeem
verstoringen liggen bedrijfsnoodplannen klaar. Er zijn integrale herstelplannen per locatie
voor onder andere stroomstoring, waterschade, extreme sneeuw en IT-uitval. Hierbij zijn
vooral de afhankelijkheden tussen de verschillende afdelingen afgestemd.
Voor nood- en crisissituaties heeft Royal FloraHolland een crisisorganisatie. Per locatie
is er een locatie-actieteam ter beheersing van lokale calamiteiten. Bij crises met impact
op alle locaties en/of de sierteeltketen is er een crisismanagementteam. De verzekeringsportefeuille wordt actief beheerd.
De steeds verdergaande digitalisering stelt hoge eisen aan de beschikbaarheid en veiligheid van onze IT-diensten. Veiligheidsrisico’s veranderen daarbij voortdurend. Goede
veiligheidsmaatregelen hebben daarom continu onze aandacht. De operationele risico's
zijn ten opzichte van 2020 niet wezenlijk gewijzigd.
Cyberweerbaarheid is vanwege het aanhoudende risico van ontwikkelingen als
ransomware misschien wel kritischer dan ooit. De organisatie investeert daarom niet
alleen in preventie en detectie, maar ook in response en recovery. Dit zorgt ervoor dat
Royal FloraHolland zich sneller kan herstellen van een calamiteit. Hiervoor monitoren
onze IT-partners de bedreigingen en zorgen we voor snelle en effectieve communicatie.
Mede daardoor was de impact van het beveiligingsrisico in Log4j software beperkt voor
Royal FloraHolland. Daarnaast blijft het gebruikersbewustzijn een speerpunt, zoals het
actief trainen van personeel rond zaken als phishing en hoe je daarmee omgaat. Daarnaast
is het programma Identity & Access Management afgerond. Daarmee heeft de organisatie
meer grip op risico’s die zich voordoen bij instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers en toegang tot IT-systemen.
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3. Financiële risico’s
Onder de financiële risico’s vallen risico’s op het gebied van debiteuren, treasury
(financiering, rente, liquiditeit en valuta), commodity, vastgoed, deelnemingen en
fiscaliteit. Verschillende multidisciplinaire teams zijn verantwoordelijk voor de beheersing
van deze specifieke financiële risico’s. Waar nodig worden hierbij externe deskundigen
ingeschakeld.
De financiële risico’s zijn ten opzichte van 2020 niet wezenlijk gewijzigd. Wel is het zo
dat de volatiliteit (de beweeglijkheid van prijzen) is toegenomen, met name die van
energieprijzen en de koers van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De
stijgende energierijzen is een punt van zorg voor Royal FloraHolland en vooral ook voor
kwekers. Royal FloraHolland is voor een deel gehedged en een deel niet tegen stijgende
energieprijzen. Dit brengt onzekerheid met zich mee.
Corporate Finance monitort het verloop van de relevante financiële ratio’s, inclusief de
bankconvenanten uit financieringen. Het team beheert ook een liquiditeitsplanning. Om
het kredietrisico te beheersen zijn specifieke maatregelen genomen. De dagelijkse incasso
bij klanten is gecombineerd met bankgaranties. Daarnaast maakt Royal FloraHolland
gebruik van een kredietrisicoverzekering om de financiële gevolgen als gevolg van een
(potentieel) faillissement van een klant te minimaliseren.
Jaarlijks wordt een financiële risicoanalyse uitgevoerd om de waardering van significante
deelnemingen van Royal FloraHolland te toetsen. In het geval van aanwijzingen wordt
beoordeeld of er sprake is van bijzondere waardeverminderingen ten aanzien van de
deelnemingen. Belangrijke bevindingen uit deze analyse volgen we nauwgezet op.
Daarnaast heeft Royal FloraHolland een vastgoedoverleg. Hierin bewaken we de
belangrijkste risico’s rond het vastgoed, bijvoorbeeld het risico dat klanten hun
huurverplichtingen niet (tijdig) kunnen nakomen. Doordat in het vastgoedoverleg
verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn, zijn we in staat om tijdig en effectief
te reageren als dat nodig is.
In 2021 is het Financial Risk Management Committee (FRMC) opgericht. Het monitort
of de uitvoering van het financieel risicomanagementbeleid binnen de daartoe gestelde
kaders blijft. Ook adviseert het FRMC over de vraag in hoeverre de kaders nog steeds
adequaat zijn, en of er bewust van afgeweken zou moeten worden, gegeven bijzondere
marktomstandigheden of anderszins relevante ontwikkelingen in de markt.
Voor een uitgebreide uiteenzetting van de risico’s met betrekking tot financiële
instrumenten verwijzen we naar de toelichting in de jaarrekening.
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4. Wet- en regelgevingsrisico’s
Royal FloraHolland wil een betrouwbare partner zijn en blijven in de sierteeltsector.
We streven naar een integere bedrijfsvoering. Royal FloraHolland hecht er sterk aan
te allen tijde te handelen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
We letten voortdurend op relevante trends en ontwikkelingen.
Waar nodig neemt Royal FloraHolland passende maatregelen om blijvend te voldoen
aan onze wettelijke plichten. Niet voldoen aan wet- en regelgeving brengt verschillende
risico’s met zich mee die de reputatie en daarmee het vertrouwen in Royal FloraHolland
ernstig kunnen schaden.
Ook in 2021 is veel aandacht besteed aan de verdere versterking van de integere bedrijfsvoering. We werken nauw samen met de overheid in de vorm van een publiek-private
samenwerking (PPS) ‘Weerbare Sierteeltsector’. Daarbij gaan we externe invloeden van
ondermijning van onze marktplaats tegen door interne barrières in te richten en aan te
scherpen. De interne regelgeving is vastgelegd in verschillende beleidsstukken. We zorgen
ervoor dat we deze periodiek actualiseren, aanscherpen en implementeren.
Het intern beleid en de gedragscode vormen samen een vaste leidraad voor het handelen
van de onze medewerkers. Royal FloraHolland stimuleert medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen en fouten en overtredingen bespreekbaar te maken. Aan het niet naleven
van wet- en (interne) regelgeving zijn consequenties verbonden. Royal FloraHolland
neemt preventieve maatregelen om bij een incident herhaling te voorkomen. De wet- en
regelgevingrisico’s zijn ten opzichte van 2020 niet gewijzigd.

Internal Control Framework
Alle processen die voor de jaarrekening relevant zijn, zijn opgenomen in het Internal
Control Framework. Dit heeft als doel om de interne controleomgeving van Royal
FloraHolland te beheersen. Het Framework zorgt ervoor dat Royal FloraHolland
inzicht heeft in de mate waarin de organisatie operationele risico’s beheerst die de
betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging kunnen beïnvloeden.
De beheersmaatregelen zijn gedocumenteerd en door middel van self-assessments
getoetst op effectiviteit. De uitkomsten van de self-assessments worden jaarlijks
geëvalueerd met de directie en gerapporteerd aan de raad van commissarissen. Voor
de geconstateerde tekortkomingen of beperkingen in de uitvoering van de beheersmaatregelen zijn compenserende beheersmaatregelen geïdentificeerd. Met verbeteracties
stuurt Royal FloraHolland op versterking van de interne beheersing. Hierin trekken we
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samen op met de externe accountant, die vanuit haar rol als externe accountant inzicht
in de interne beheersing verkrijgt. De uitkomsten zijn geëvalueerd met de directie en
gerapporteerd aan de raad van commissarissen. Ze bieden voldoende zekerheid en ook
ruimte voor verdere verbeteringen. In 2022 gaan we door met de verdere versterking en
optimalisatie van het Internal Control Framework.

Risico’s met belangrijke impact en de gevolgen daarvan
Royal FloraHolland onderkent twee relatief lastig in te schatten risico’s: de natuurgerelateerde risico’s en de zogenoemde systeemrisico’s. De kans dat deze risico’s
optreden is veelal laag, maar de gevolgen zijn zeer groot. Doorgaans raken deze risico’s
niet alleen onze eigen organisatie, maar meestal ook een gehele keten of geheel systeem.
Kenmerkend is dat de risico’s lastig beheersbaar zijn, zeker als ze zich in combinatie
voordoen. De uitbraak van het coronavirus is een natuurrisico en systeemrisico ineen,
met grote impact op de gehele samenleving en systemen wereldwijd. Als een dergelijk
risico zich manifesteert, heeft dat potentieel een zeer ontwrichtend effect.
Dit zijn de belangrijkste risico’s die zich kunnen manifesteren als gevolg van
(de consequenties van) het coronavirus:
1. Toeleveringsketen: de pandemie heeft impact gehad op de sierteeltsector als geheel.
Gezien onze positie in de keten is de impact op Royal FloraHolland potentieel merkbaar
door het wegvallen van (een deel van de) aanvoer of koopkracht. In 2021 bleef de impact
uiteindelijk beperkt, omdat de markt zich al snel na het uitbreken van de eerste coronagolf
(in 2020) sterk herstelde.
2. Omzet en winstgevendheid: Het sterke en snelle marktherstel vanaf het voorjaar van
2020 leidde tot hogere productprijzen. Mede hierdoor heeft Royal FloraHolland financieel
goed gepresteerd. Zolang de pandemie duurt is voorzichtigheid geboden, zodat we een
eventuele inkomstenderving en teruglopende winstgevendheid kunnen opvangen.
3. Financiering en liquiditeit: Ondanks alle onzekerheid die
de coronapandemie met zich meebracht, heeft Royal FloraHolland geen aanvullende
financiering nodig gehad. De schuldpositie bij banken is teruggebracht. Eind 2021
bedraagt deze positie 0 (nul).
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4. Interne beheersing: Medewerkers met een niet-operationele
functie werkten conform de landelijke richtlijnen. Dat was dus
grotendeels verplicht vanuit huis. Dit heeft niet geleid tot extra
kwetsbaarheden. Medewerkers zijn inmiddels gewend om vanuit
huis te werken en om te gaan met veranderende richtlijnen.
Processen en systemen zijn toegerust om thuiswerken te faciliteren.
De gespannen verhoudingen op de arbeidsmarkt hebben ertoe
geleid dat het op piekmomenten moeilijk was om voldoende
medewerkers op operationele functies in te zetten. Op allerlei
mogelijke manieren namen (en nemen) we daarom maatregelen.
Operationele medewerkers werken bijvoorbeeld op verschillende
locaties, uitzendkrachten krijgen vaste contracten aangeboden.
Aan niet-operationele medewerkers vragen we om bij te springen
op piekmomenten. Naar verwachting zullen de personeelstekorten
op operationele functies ook het komend jaar blijven bestaan.
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Samenstelling directie- en
managementteam

V.l.n.r. Anja de Bree,
Steven van Schilfgaarde,
Leendert-Jan Plaisier,
Ruud Knorr, David van
Mechelen, Francoise
Dings, André van der
Linden, Claudia Hölzel.

Samenstelling directie- en managementteam
CEO

Niet op deze foto:
Olga Kolenburg

Steven van Schilfgaarde (25 augustus 1964)
Nederlandse nationaliteit
Datum indiensttreding: 17 mei 2016
Nevenfuncties:
• Commissaris bij LeasePlan Corporation NV
• Bestuurslid bij VNO-NCW
Tot 31 december 2017 was Steven van
Schilfgaarde CFO bij Royal FloraHolland.
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CFO

David van Mechelen (14 november 1973)
Nederlandse nationaliteit
Datum indiensttreding: 1 oktober 2018
Tot 30 september 2018 was David van Mechelen
werkzaam bij KLM Royal Dutch Airlines.

Managementteam

Steven van Schilfgaarde, CEO
David van Mechelen, CFO
Ruud Knorr, CCO
Leendert-Jan Plaisier, COO
Anja de Bree, CHRO
Claudia Hölzel, CGO
André van der Linden, CIO
Françoise Dings, CS&T
Olga Kolenburg, secretaris
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Waardecreatie op de
lange termijn is een
belangrijk element

Een belangrijke functie van de Ledenraad
is de verbinding met de achterban
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Corporate Governance
Besturingsstructuur
Royal FloraHolland is door haar omvang een structuurcoöperatie met een raad van
commissarissen (rvc) en een Ondernemingsraad. Royal FloraHolland heeft voorts
een Ledenraad die de bevoegdheden uitoefent die voorheen bij de algemene
ledenvergadering (ALV) lagen.

Ledenraad
De Ledenraad benoemt de commissarissen die zitting hebben in de RvC en stelt hun
vergoeding vast. De Ledenraad stelt bovendien de jaarrekening vast en de belangrijkste
ledentarieven. De Ledenraad heeft een goedkeuringsrecht ten aanzien van investeringen
groter dan € 20 miljoen.
Deze raad bestaat nu uit 39 personen. Op voordracht van de statutaire Voordrachtscommissie worden zij benoemd door de leden in een jaarlijkse Ledenbijeenkomst.
De maximale zittingstermijn van Ledenraadsleden is 8 jaar (twee keer 4 jaar), met een
mogelijke verlenging van twee keer 2 jaar, indien daar zwaarwegende redenen voor zijn.
De Ledenraadsleden hebben allen één stem in de vergadering van de Ledenraad. In het
reglement is vastgelegd dat de formele Ledenraadsvergaderingen (twee keer per jaar)
worden voorgezeten door de RvC-voorzitter, de andere vergaderingen (vier keer per jaar)
worden voorgezeten door de voorzitter van de Ledenraad.
De Ledenraad heeft naast deze formele taken en bevoegdheden ook een adviesrol
voor de Directie.
De beschrijving van die rol is vastgelegd in het Reglement van de Ledenraad. Vaak worden
dergelijke onderwerpen eerst besproken in één van de vier commissies die door de Ledenraad zijn ingesteld. Een belangrijke functie van de Ledenraad is de verbinding met de
achterban, de leden van Royal FloraHolland. Hiervoor worden ledensessies georganiseerd.
Doorgaans worden er zowel in het voorjaar als in het najaar Ledensessies georganiseerd.
Per ronde gaat het dan om circa 15 bijeenkomsten, zowel in binnen- als buitenland.
Vanwege coronamaatregelen waren fysieke ledensessies in 2021 helaas niet mogelijk en
is uitgeweken naar digitale bijeenkomsten. Met uitzondering van de fysieke themasessie
over digitale platformen te Rijnsburg in september.
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Via de Ledenraad zijn de leden betrokken bij het besluitvormingsproces binnen de
coöperatie. Via de FloraHolland Productcommissies (FPC’s) en Regional Advisory
Committees (RAC’s) worden de leden betrokken bij de implementatie van besluiten
en bij de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Elke productgroep heeft een FPC
van 5-9 leden en fungeert voor productspecifieke zaken als klankbord voor zowel het
bedrijf als de achterban. Daarbij ligt de focus op de productgerelateerde onderwerpen.
Buiten Nederland adviseren RAC’s uit Israël over regionale onderwerpen.

Directie
De directie vormt het statutaire bestuur van Royal FloraHolland en is eindverantwoordelijk
voor de besturing van de coöperatie. De statuten bepalen dat de directie uit tenminste
twee personen bestaat, een algemeen directeur (CEO) en een financieel directeur (CFO).
In 2021 werd de CEO-functie vervuld door Steven van Schilfgaarde en de CFO-functie
door David van Mechelen.
De directie wordt benoemd en ontslagen door de RvC. In de statuten en het directie
reglement is geregeld voor welke onderwerpen de directie voorafgaande goedkeuring
nodig heeft van de RvC en/of de Ledenraad. De directie vormt samen met zes managers
het Managementteam (MT) van Royal FloraHolland. Het MT bespreekt wekelijks alle
lopende zaken en tweewekelijks de voortgang van de implementatie van de strategie.

Raad van commissarissen
De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de directie en de
algemene gang van zaken in het coöperatieve bedrijf. Ook heeft de RvC een adviserende
functie. De raad heeft uit zijn midden een auditcommissie en een selectie- en remuneratie
commissie (Remco) ingesteld. In de commissievergaderingen is er soms ruimte om dieper
in te gaan op bepaalde onderwerpen. De commissies hebben geen besluitvormende
bevoegdheid. Ze bereiden de onderwerpen voor die in de RvC aan de orde komen.
De RvC moet bestaan uit tenminste 9 personen, waarvan de meerderheid voortkomt uit
de kring der leden. Verder is bepaald dat de zittingstermijn twee keer 4 jaar is, met een
mogelijkheid tot een verlenging van twee keer 2 jaar, indien daar zwaarwegende redenen
voor zijn. De voorzitter moet altijd een lid zijn, voor de functie van vicevoorzitter geldt deze
eis niet.
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Beloningsbeleid

Royal FloraHolland volgt de besturingsprincipes zoals vastgelegd in de voor coöperaties
bestemde Coöperatie Code (2019) van de NCR. Daarnaast kijken we naar de principes
van de Nederlandse Corporate Governance Code. Belangrijke elementen hierin zijn
onder andere de waardecreatie op lange termijn en de verhoogde aandacht voor risico
beheersing.

Royal FloraHolland wil een transparant beloningsbeleid. De Ledenraad stelt de hoogte van
de vergoeding voor de commissarissen vast en geeft kaders aan voor het beloningsbeleid
van de top van de organisatie. Commissarissen ontvangen een vaste jaarvergoeding en
geen variabele vergoeding.

In 2021 hebben Ledenraad, directie en RvC het Handvest Governance Royal FloraHolland
vastgesteld. Dit handvest, gebaseerd op de Coöperatie Code, vat de belangrijkste
coöperatieve principes en regels nog eens kernachtig samen en maakt deze concreet,
zonder dat daarmee wordt afgeweken van de bestaande statuten en reglementen.
Parallel aan dit handvest zijn er ook nog enkele wijzigingen doorgevoerd in het Reglement
Ledenraad.

Strategievorming en -implementatie
Strategische beleidsvorming bij Royal FloraHolland vindt als volgt plaats:
•	De directie bereidt het strategisch beleid voor, vertaalt dit in plannen en is
verantwoordelijk voor de uitvoering.
•	De Ledenraad toetst de voorgenomen strategische keuzes van de Directie. Dit kan leiden
tot een formeel advies.
•	De RvC keurt het strategisch beleid goed. Bij het beleidsvormingsproces rond strategische
kwesties is de raad actief en inhoudelijk betrokken.

Elke drie jaar doet een extern bureau een benchmark om te bepalen of de beloning van
de directie nog aansluit op het beleid. Royal FloraHolland hanteert als richtlijn al jaren
de mediaan (dat is het gemiddelde) van de algemene markt voor eindverantwoordelijke
directies. In de praktijk komt de beloning iets onder de mediaan van de benchmark uit.
De RvC stelt de beloning van de directie feitelijk vast. De beloning van de directie volgt
vervolgens de loonsverhogingen van de cao van Royal FloraHolland.
De beloning van de directie kent een vast en een variabel deel. De maximale variabele
beloning voor de CEO bedraagt 40% van het vaste salaris. Voor de CFO is de maximale
variabele beloning 20% van het vaste salaris. Naast dit salaris hebben de directieleden
dezelfde aanvullende arbeidsvoorwaarden (zoals pensioen) als andere medewerkers.
De hoogte van de beloning van directie en de vergoeding van de RvC wordt vermeld in
de jaarrekening.

“De Ledenraad toetst de voorgenomen
strategische keuzes van de Directie.”
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Samenstelling raad van commissarissen
Birgit Otto (27-11-1963)
Lid raad van commissarissen sinds januari 2020
Royal Schiphol Group, Executive Vice President & COO
Nevenfuncties:
• Lid raad van commissarissen Eindhoven Airport N.V.
• Bestuurslid ACI Europe
• Bestuurslid Executive Board ACI Europe
• Bestuurslid Next Generation Infrastructures
• Bestuurslid NDL (Nederland Distributieland)
• Voorzitter Joint Sector Safety Review Board
• Voorzitter Stuurgroep Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol
• Lid Platform Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol
• Lid van Raad van Toezicht Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO)
Piet Coelewij (03-06-1960)
Lid raad van commissarissen sinds januari 2020
Nevenfuncties:
• Lid raad van commissarissen Jumbo Supermarkten B.V.
• Lid raad van commissarissen DisplayData Ltd ( U.K.)
•	Lid raad van commissarissen Joint Venture tussen Public en
Media Market (Griekenland)
• Lid raad van commissarissen Interparking (België) per 1 mei 2020
• Lid raad van commissarissen Sonion A/S (Denemarken)
• Mede eigenaar Econowind B.V.
• Mede eigenaar Jazzed ltd. (U.K)
Jack Goossens (18-03-1969)
Voorzitter raad van commissarissen sinds juni 2016,
lid Selectie- en Remuneratiecommissie
Lid-bedrijf: Gova B.V. in Nispen
Nevenfuncties:
•	Board member AIPH
Evert van Helvoort (07-03-1988)
Lid raad van commissarissen sinds januari 2020
Lid-bedrijf: Van Helvoort Company
Nevenfuncties:
•	Lid Ledenraad Rabobank Bommelerwaard – Altena sinds 1 december 2020
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Linda Hovius (20-08-1961)
Lid raad van commissarissen sinds januari 2019,
voorzitter Selectie- en Remuneratiecommissie
Nevenfuncties:
•	Eigenaar: Hovius Consultancy
•	Lid raad van commissarissen Flow Traders
•	Lid raad van commissarissen Triple Jump Impact Investment Fund
•	Vicevoorzitter Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
•	Lid Adviesraad Karmijn Capital
•	Lid Adviesraad Vereniging Rembrandt
Kees Pingen (12-10-1965)
Lid raad van commissarissen sinds januari 2019,
lid Selectie- en Remuneratiecommissie
Lid-bedrijf: Smit Kwekerijen B.V. in Sappemeer
Nevenfuncties:
•	geen
Gerben Ravensbergen (16-10-1974)
Lid raad van commissarissen sinds januari 2014
Lid-bedrijf: Gebr. P. & J. Ravensbergen / Lilies of Life / Dutch Lily Masters
Nevenfuncties:
•	Bestuurder Stichting Accon avm
Pascal Visée (11-07-1961)
Lid raad van commissarissen sinds december 2017, voorzitter Auditcommissie
Nevenfuncties:
•	Lid raad van commissarissen Plus Retail
•	Lid raad van commissarissen Rabobank
•	Lid raad van commissarissen Mediq
•	Lid Raad van Advies Nolet Groep
•	Lid Raad van Toezicht Erasmus Universiteit
•	Voorzitter Raad van Toezicht Stedelijk Museum Schiedam
•	Extern senior adviseur McKinsey & Company
•	Extern senior adviseur Genpact
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Rosaline Zuurbier (26-05-1977)
Lid raad van commissarissen sinds januari 2014,
lid Auditcommissie
Lid-bedrijf: C.G. Zuurbier & Co. International B.V./
Bilashaka Flowers Ltd. In Naivasha, Kenia.
Nevenfuncties:
•	geen
Rooster van aftreden raad van commissarissen
Gerben Ravensbergen 2022, einde reguliere termijn
Rosaline Zuurbier
2023, einde reguliere termijn
Jack Goossens
2023, einde reguliere termijn
Pascal Visée
2025, einde reguliere termijn
Linda Hovius
2026, herkiesbaar in 2022
Kees Pingen
2026, herkiesbaar in 2022
Birgit Otto
2027, herkiesbaar in 2023
Piet Coelewij
2027, herkiesbaar in 2023
Evert van Helvoort
2027, herkiesbaar in 2023
Alle commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit.

De raad van commissarissen van Royal FloraHolland, v.l.n.r.: Pascal Visée, Rosaline Zuurbier,
Evert van Helvoort, Gerben Ravensbergen, Kees Pingen, Birgit Otto, Linda Hovius,
Piet Coelewij, Jack Goossens.
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Verslag raad van commissarissen
In de sierteeltsector werd ook het jaar 2021 getekend door hoge
pieken en diepe dalen. We hebben er op de een of andere manier
allemaal mee te maken gehad. Hoge prijzen voor onze producten,
maar ook hoge prijzen voor het gas.
Royal FloraHolland heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het implementeren van een
ambitieuze visie. 2021 was het jaar waarin de implementatie van bestellen, bezorgen,
betalen daadwerkelijk de tuinen van de leden, de boxen van de kopers en vele andere
bedrijven in de sierteeltsector bereikte. De invoering van Floriday, milieuregistratie en
-certificering, de aankondiging van Floriway. Het zijn maar enkele voorbeelden. Royal
FloraHolland probeert dat op de maximaal mogelijke snelheid te doen. Voor de één gaat
dit te snel (FloriNEE), voor de ander weer te langzaam (OFA). Het is het dilemma waar
elke grote coöperatie mee te maken heeft.
Begin 2021 kreeg de weerstand van een deel van de sector tegen de uitvoering van
de strategie vorm in de petitie die werd ingediend door de FloriNEE-groep. De weerstand
was niet eenduidig. Die varieerde van individuele issues op Floriday, Floriway of
milieucertificering, tot het fundamenteel oneens zijn met de algehele strategie van
Royal FloraHolland of een combinatie hiervan.
De Ledenraad heeft naast het formele proces, conform artikel 29.4 van onze statuten,
ook een informeel traject opgestart richting de leden die de petitie hadden ondertekend.
Vooral het informele traject leverde waardevolle inzichten op die het bedrijf geholpen
hebben de strategie implementatie op onderdelen te verbeteren. Door meer stakeholders
te betrekken bij de op handen zijnde implementatie is enerzijds het draagvlak vergroot,
anderzijds is dit ten koste gegaan van de implementatiesnelheid. De raad van
commissarissen heeft begrip voor de afweging die is gemaakt.
Het formele proces heeft geleid tot een openbare bijeenkomst van de Ledenraad, waarna
de definitieve afhechting plaats vond op 1 juli 2021. De Ledenraad heeft unaniem de
strategie van Royal FloraHolland onderschreven en de weg vooruit bepaald. Naast
verbetering van de strategie implementatie is een direct resultaat van deze besluitvorming
de samenstelling van het Handvest Governance Royal FloraHolland. In het Handvest,
waarin de leerpunten van de petitie zijn opgenomen, wordt beschreven hoe de bestuurlijke
driehoek in de praktijk werkt. Bijzonder is dat de kernwaarden van het bedrijf een integraal
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onderdeel uitmaken van dit document. Hiermee wordt de band tussen vereniging en
bedrijf verder versterkt.
Najaar 2020 heeft Royal FloraHolland het voornemen bekendgemaakt drie sierteelt
transportbedrijven over te willen nemen. Dit is gemeld bij de Autoriteit Consument en
Markt. De melding van dit voornemen, gecombineerd met klachten uit de sector over het
optreden van Royal FloraHolland, heeft de ACM er toe doen besluiten een onderzoek te
starten naar de effecten van de oprichting van Floriway en de positie Royal FloraHolland in
de sierteeltsector. Na een sectorbrede enquête, interviews en bedrijfsbezoeken heeft de
ACM de overname van de 3 transportbedrijven en het opereren van Royal FloraHolland in
de sierteeltketen ongeclausuleerd goedgekeurd.
De doorontwikkeling van bestellen, bezorgen, betalen heeft onder kopers geleid tot
veel vragen en onduidelijkheden. Ook bij kopers is er een grote diversiteit, waardoor de
effecten van bestellen, bezorgen, betalen voor ieder weer anders zijn. Het gesprek met de
VGB heeft er onder andere toe geleid dat er in de toekomst meer gedifferentieerd met de
kopers zal worden overlegd. In een klant-leverancier relatie worden per klantsegment
diverse onderwerpen besproken tussen Royal FloraHolland en representanten van het
desbetreffende segment.
Bovenstaande gebeurtenissen hebben bijzonder veel gevraagd van een ieder die direct
betrokken is bij de coöperatie. Zeker tegen de achtergrond van een zich doorzettende
covid met bijbehorende ziekteverzuim, een uiterst krappe arbeidsmarkt en exploderende
energieprijzen. Aan het eind van de dag moeten immers alle producten gewoon zijn verkocht, bij de juiste klanten zijn afgeleverd en moet vanzelfsprekend ook de vernieuwing
naar een volgende fase zijn gebracht. De RvC spreekt haar waardering uit voor ieder die
hier een bedrage aan geleverd heeft. Medewerkers, leden, kopers en alle anderen. Ook veel
waardering voor de leden van de directie en het MT die koersvast hebben geacteerd in een
complex stakeholdersveld.
Dit verslag begon met de opmerking dat 2021 getekend werd door hoge pieken en
diepe dalen. Dat werd niet alleen veroorzaakt door de markt en onze omgeving. Het is
kenmerkend voor een sector die volop in verandering is. Die veranderingen zullen zich
de komende tijd voortzetten en daarmee zijn er meer pieken en dalen te verwachten.
Laten we de kracht van de coöperatie gebruiken om daar mee om te gaan. Versterking
van de verbinding tussen leden en bedrijf is de sleutel om hier door heen te komen.
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Vergaderingen
De raad van commissarissen is in 2021 zeven keer in een reguliere
vergadering bijeen geweest, waarvan twee fysiek en de overige online.
Daarnaast waren er acht extra online vergaderingen, onder andere in
verband met de Florinee-petitie en de plan- en besluitvorming van
Orderpicking en Aalsmeer-Oost. Ook waren er weer de gebruikelijke
bijeenkomsten met betrekking tot de strategie-implementatie en de
On Tour-dag in juni. Deze laatstgenoemde bijeenkomst is vooral
bedoeld om te kijken naar en te leren van ontwikkelingen in de markt
en/of bij andere organisaties. Tijdens deze bijeenkomst zijn enkele
bedrijven bezocht van Ledenraadsleden en is vervolgens gezamenlijk
met hen en de NCR gesproken over de Coöperatiecode. Eerder vond in
januari de jaarlijkse 24-uurssessie plaats. Daarin is veel tijd en aandacht besteed aan het eigen functioneren, de beoordeling van de
directie en de manier waarop de strategie-implementatie in dat jaar
zou moeten worden ingericht. Tussen de bedrijven door heeft de RvC
ook nog twee plenaire opleidingsbijeenkomsten gevolgd, waarbij
gesproken is met externe sprekers om kennis en ervaring te delen.

Iedere reguliere RvC-vergadering vindt plaats in aanwezigheid van de directie. Voorafgaand aan de reguliere vergadering is er eerst onderling overleg. Daarin wordt de agenda
van de RvC-vergadering besproken en komen eventuele lopende zaken van de voorzitter
of uit de RvC-commissies aan de orde. Tijdens de raadsvergadering zelf geeft de directie
een update van de belangrijkste ontwikkelingen in de markt, de strategieprogramma’s en
van de lopende zaken binnen het bedrijf. Verder worden regelmatig thema’s op de agenda
gezet die aanleiding kunnen zijn voor nieuw beleid, zoals duurzaamheid en digitalisering.
In sommige gevallen worden er ook nog aparte afspraken gemaakt met managers of
afdelingen om tot verdieping te komen rond bepaalde onderwerpen waarvoor zij
verantwoordelijk zijn.

Daarnaast heeft de RvC drie formele Ledenraadsvergaderingen
bijgewoond. De voorzitter en sommige commissarissen zijn verder
aanwezig geweest bij diverse informele Ledenraadsvergaderingen
(online) en/of commissievergaderingen. Ook bij de (internationale)
ledensessies zijn commissarissen aanwezig.

“2021 werd getekend door hoge
pieken en diepe dalen veroorzaakt
door de markt en onze omgeving.”
ROYAL FLORAHOLLAND JAARVERSLAG 2021
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Verslag auditcommissie
De auditcommissie heeft gedurende het jaar aandacht besteed aan
de jaarrekening 2021, het accountantsverslag, het controleplan
en de management letter (in het bijzijn van de externe accountant),
het jaarplan en begroting voor 2022, het Internal Control Framework,
verzekeringen, deelnemingen, belastingbeleid, ICT, incidentenrapportages en het opvolgen van auditbevindingen.
De financiële doorrekening van de strategie en de financiële performance van 2021 zijn
meermaals besproken.
Daarnaast zijn ook diverse andere belangrijke onderwerpen aan bod gekomen. Gezien
het strategisch belang van het nieuwe logistieke proces orderpicken is dit in een aan
vullende vergadering behandeld, samen met de raad van commissarissen. Tijdens deze
vergadering is gesproken over de strategie van Royal FloraHolland en over de vraag hoe
de operatie gereed wordt gemaakt voor orderpicken. Daarnaast stond de commissie
uitgebreid stil bij het investeringsproject Aalsmeer-Oost. Er is gesproken over de risico’s
die samenhangen met de ontwikkeling van dit project.
Ook zijn de resultaten van externe audits op de B2B-sierteeltmarktplaats Floriday
besproken. Deze audits waren gericht op de kwaliteit van de gebruikte software en de
maatregelen die zijn genomen om strikt vertrouwelijke data te waarborgen in Floriday.
De uitkomsten van deze laatste audit zijn door Royal FloraHolland ook gedeeld met de
ACM, in het kader van de vergunningsaanvraag voor Floriway. Daarnaast is gesproken
over de maatregelen die Royal FloraHolland heeft genomen op het gebied van cybersecurity. Het gaat dan om preventieve, detectieve, reactieve en herstelprocedures.
De auditcommissie kijkt met tevredenheid terug op 2021.
De auditcommissie bestond in 2021 uit Pascal Visée (voorzitter), Rosaline Zuurbier en
Kees Pingen. Evert van Helvoort nam in het kader van de commissarissenopleiding als gast
deel aan de vergaderingen. Vanuit het Royal FloraHolland-management zijn de CFO, de
manager Finance en de manager Internal Audit & Risk (secretaris) altijd aanwezig geweest.
De auditcommissie kwam in totaal zevenmaal bijeen (zesmaal regulier en eenmaal aanvullend). Alle commissieleden zijn bij alle vergaderingen aanwezig geweest. Afhankelijk van
het onderwerp waren de externe accountant, overige externe deskundigen en/of medewerkers uit de organisatie uitgenodigd.
ROYAL FLORAHOLLAND JAARVERSLAG 2021
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Verslag van de selectie- en
remuneratiecommissie
De selectie- en remuneratiecommissie (Remco) bestond in 2021 uit
de commissarissen Linda Hovius (vz), Birgit Otto en Jack Goossens.
De Remco heeft in 2021 veel aandacht besteed aan a) de implicaties
van de strategie-implementatie voor de organisatie, b) de impact van
de pandemie op personeel en organisatie, c) de instroom van logistieke
medewerkers, d) het functioneren van het leiderschapsteam
(directie/MT), e) de KPI’s en f) de successieplanning binnen de RvC.
a) Strategie en organisatie
Het Organisatie Transformatie programma (ter ondersteuning van de strategieimplementatie) heeft zich in 2021 gefocust op implementatie van de kernwaarden, de
ontwikkeling van een MD programma voor de Focusgroep, het aanbod van (grotendeels
digitale) team journeys, specifiek ook voor multidisciplinaire teams, en focusgroep
bijeenkomsten met directie en MT. Dit onderwerp wordt tijdens iedere vergadering
besproken, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de ontwikkelingen in de Focusgroep
en hoe deze wordt meegenomen in de organisatie transformatie, als belangrijke drager
voor de gewenste cultuurverandering.
In de Remco wordt daarnaast regelmatig aandacht besteed aan de ontwikkeling van de
organisatie. Het gaat dan over structuur, cultuur en inrichting van processen en over de
vraag hoe de organisatie ervoor staat en wat er leeft onder de medewerkers. Is de
organisatie in staat om de strategie te implementeren en is er vertrouwen in het leiderschap? Een vast onderdeel van dit gesprek is de zgn. vlootschouw. Hierbij wordt het
functioneren van de individuele managers onder het MT-niveau besproken en worden
ook inzichten gedeeld in de mogelijke carrièrestappen voor deze mensen. Ook wordt
ingegaan op de zogenaamde succession-planning, waarbij gekeken wordt naar de
potentiële opvolgers van directie- en/of MT-leden.
Tenslotte is de Remco geïnformeerd over ontwikkelingen aangaande de OR, over aan
passingen in HR systemen en de vervanging van Workforce, over sociale veiligheid op de
marktplaats en over de performance van de HR organisatie aan de hand van het OGSM
dashboard.
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b) Pandemie
Het ziekteverzuim als gevolg van corona en mitigerende maatregelen op de marktplaats
zijn regelmatig besproken, evenals het faciliteren van thuiswerken en de scenario’s voor
heropening van de kantoren na corona en hoe invulling te geven aan het hybride werken.
Ook de impact van het langdurige thuiswerken op medewerkerstevredenheid en -retentie
is aan de orde geweest, en welke engagement-verhogende activiteiten zijn aan te bieden.
c) Logistieke medewerkers
Het realiseren van voldoende instroom van logistieke medewerkers in een krappe arbeidsmarkt is een uitdaging, zeker gezien de beperkte contracturen die RFH kan aanbieden
vanwege de korte piek. Dit onderwerp wordt regelmatig besproken in de Remco en heeft
continue aandacht, gezien de potentieel grote impact op de effectiviteit van de operationele dienstverlening.
d) Leiderschapsteam
Voor de beoordeling van beide statutaire directieleden is door de Remco eind 2021 een
evaluatieproces doorlopen waarbij 360 feedbackgesprekken zijn gevoerd met alle MT
leden, RvC-leden en andere betrokkenen om een goed beeld te kunnen vormen van leiderschapskwaliteiten en aandachtspunten voor 2022. Tevens wordt regelmatig de dynamiek
en rolverdeling in het MT besproken en hoe de team journeys van het MT bijdragen aan de
effectiviteit van het leiderschapsteam. Daarnaast hebben RvC-leden in de zomer met MT
leden gewandeld voor een halfjaarlijkse check-in.
e) KPI’s
Ook de KPI’s stonden dit jaar weer regelmatig op de agenda van de Remco. Dit betreft
zowel de beoordeling van de realisatie (score) van de KPI’s over 2020, het monitoren van
de KPI’s in 2021 als het opstellen van KPI’s voor 2022. De score van de KPI’s zijn de basis
voor de variabele beloning van de directie en daarvan afgeleid ook voor een aantal leidinggevenden. Jaarlijks stelt de RvC de KPI’s voor de directie vast. In 2021 waren er voor de
directieleden geen individuele KPI’s van kracht. De RvC heeft op voordracht van de Remco
de totale KPI-score over 2021 vastgesteld op 90%.
f) Successieplanning RvC
De Remco heeft in 2021 aandacht besteed aan de successieplanning binnen de RvC.
Pascal Visee is herbenoemd voor een tweede termijn als lid RvC en voorzitter Audit
commissie.
De Remco kwam in 2021 vier keer bijeen, grotendeels digitaal. Vergaderingen vinden
altijd plaats in aanwezigheid van de CEO en de CHRO. In 2021 zijn alle commissieleden
bij alle vergaderingen aanwezig geweest.
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Samenstelling Ledenraad
Per 1 januari 2022

Frank
Ammerlaan

Leon
Ammerlaan

Piet
van Baalen

Matthijs
Barendse

Uri
Bruck

Rotem
Dvir

Job
van Egmond

Carlo
Elia

Richard
Fernandes

Niels
de Groot

Thijs
Hermans

Dick
Houtenbos

Rieneke
v.d. Houwen

Herman
de Jong

Toon
van Kessel

Bas
van Keulen

Marco
Keysers

Lydia
Klaver

Arnoud
van der Knaap

Robin
van der Knaap

Jelle
van der Kroft

Martien
Kroon

Marcel
van der Lugt

Arno
van der Maarel

Mirjam
van der Meer

Steef
Meewisse

Martien
Middelburg

Marco
Mol

Ben
Olsthoorn

Jan
van Paridon

Riya
Bunty Shah

Peter Smak
Voorzitter

Ed
Stofbergen

Karolien
Tesselaar

Sander
van der Vaart

Peter
Varekamp

Eva
van Etten

Goos
Hofland

Jan
Mantel

John
van der Slot

Marcel
van Tol

Walter
Zuijderwijk

De volgende zes leden hebben
in 2021 afscheid genomen van
de Ledenraad:
Gerrit
Vermöhlen

Arend
Vreugdenhil

André
Zuidgeest
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Verslag Ledenraad
De Ledenraad is in 2019 van start gegaan. Sindsdien worden leden
van deze raad vanaf het begin betrokken bij belangrijke beslissingen
en bij de ontwikkeling van beleid. De Ledenraad is formeel onderdeel
van het bestuursmodel van onze coöperatie en vervangt de vroegere
Algemene Ledenvergadering (ALV). De gekozen Ledenraad is een
afspiegeling van het totale ledenbestand. De Ledenraad oefent
namens de leden de zeggenschap uit. Naast de wettelijke taken heeft
zij een signaal- en adviesfunctie. De Ledenraad benoemt de leden van
de raad van commissarissen (RvC) en geeft goedkeuring aan diverse
besluiten van de directie. De Ledenraad is de schakel tussen leden,
directie en RvC en consulteert leden tijdens interactieve sessies.
Corona
Ook dit jaar stond voor een belangrijk deel in het teken van het coronavirus en de gevolgen
daarvan voor de leden en de gehele coöperatie. Noodgedwongen heeft de Ledenraad veel
online vergaderd. Op 1 juli kon de formele Ledenraadvergadering gelukkig wel fysiek
doorgaan, zij het met gepaste onderlinge afstand. Ook tijdens de tweedaagse van de
Ledenraad in september was dit zo. De formele Ledenraadvergadering in december vond
weer online plaats.

Petitie
Eind februari ontving de Ledenraad de zogenoemde noodrem-petitie van de groep
FloriNee, ondertekend door ruim 400 leden. In deze petitie stonden drie punten centraal:
Floriday, de verplichte certificering en het functioneren van de directie volgens artikel 3
van de statuten. Ten aanzien van het derde punt is in de statuten vastgelegd dat dit geen
deel uitmaakt van de wettelijke bevoegdheden van de Ledenraad.
Naast de formele stappen die werden genomen vanwege de noodremprocedure begon
de Ledenraad een gesprek tussen en met leden. In maart organiseerde de Ledenraad vijf
petitiegespreken met ruim 100 leden van Royal FloraHolland die de petitie hadden ondertekend. Dit zijn de vijf belangrijkste signalen die uit de gesprekken met de ondertekenaars
naar voren kwamen:
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1	
Floriday
2	
Milieuregistratie/ -certificering (MRC)
3	
Rolverdeling/verantwoordelijkheid/ communicatie
4	
Floriway
5	
Landelijk Veilen
Op 1 juli is de petitie officieel afgerond tijdens een formele Ledenraadvergadering.
Inmiddels is de Ledenraad nauw betrokken bij verbeteringen rondom Floriday. Ook
heeft de raad advies uitgebracht aan de directie over MRC.
Uit de petitiegesprekken kwam duidelijk naar voren dat er werk aan de winkel is. De
Ledenraad gaat zich er hard voor maken dat leden beter worden gehoord. Om dat te
kunnen doen, zijn de bakens gezet voor de toekomst. De Ledenraad gaat aan de slag
met verbeteringen op drie vlakken: de samenwerking van de bestuurlijke driehoek in de
coöperatie, de signaal- en adviesfunctie van de Ledenraad, en de betrokkenheid van de
leden bij strategische keuzes. Voor al deze drie verbeterpunten zijn inmiddels de eerste
stappen gezet. Ze worden verder uitgewerkt in 2022.

Vergaderingen
De Ledenraad heeft in het verslagjaar zeven keer vergaderd: drie keer tijdens een
formele vergadering en vier keer in een informele vergadering. Het grootste deel van
de vergaderingen was online vanwege de coronamaatregelen. Vanwege de coronacrisis
en de omvangrijke veranderportfolio van Royal FloraHolland kwam de Ledenraad veel
vuldig online bijeen, buiten de reguliere vergadercyclus om.
In januari en september vonden de tweedaagse sessies van de Ledenraad plaats. Ook
buiten de reguliere vergaderingen was er onderling contact, evenals met leden van de
directie, het managementteam en de raad van commissarissen. Daarnaast spraken de
directievoorzitter, de voorzitter van de RvC en de voorzitter van de Ledenraad elkaar
regelmatig.
De voortgang van de uitvoering van de strategie is een vast punt op de vergaderagenda
van de Ledenraad. Er zijn stappen gezet, maar we zijn er zeker nog niet. Er moet nog
veel gebeuren om de krachtige kwekerspositie in de sierteeltketen te behouden en een
duurzaam verdienmodel te realiseren.
De tweedaagse in februari stond voornamelijk in het teken van de zelfevaluatie van de
Ledenraad. Tijdens de tweedaagse in september stond het handvest centraal en vond er
een carrousel plaats over de 3B’s en segmentatie. Tijdens de themasessie in september
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stond het onderwerp “digitale platformen” centraal Ook boog de
Ledenraad zich in het verslagjaar over onder meer het versterken
van de klok, digitale milieuregistratie, BBH, implementatie van de
strategie waaronder de nieuwe logistiek/orderpicken.

Advies- en besluitvorming
Tijdens de formele Ledenraadvergadering van 22 april werd de
jaarrekening van Royal FloraHolland over 2020 vastgesteld. Ook
werd gestemd over de vervroegde uitkering van de jaarlaag 2013.
Daarnaast is besloten over het verzoek van de ledenpetitie om een
extra Ledenvergadering bijeen te roepen rond de petitie FloriNee.
Deze extra vergadering was op 20 mei (online).

In september vond de hybride themasessie ‘Digitale Platformen’ fysiek plaats in
Rijnsburg. Deze sessie gaf de aanwezigen inzicht in wereldwijde ontwikkelingen van
digitale platformen en een update rondom de laatste stand van zaken rondom Floriday.
Leden van Royal FloraHolland zijn ook op andere manieren actief betrokken bij
de coöperatie. Zo heeft de klankbordgroep Astrum een aantal bijeenkomsten
georganiseerd. De commissie Floriday is nauw betrokken bij de ontwikkelingen rond
het digitale platform. Diverse leden waren actief betrokken bij de voorbereidingen rond
Floriway. Het begeleidingsteam Landelijk Veilen was ook dit weer jaar volop actief.
In 2021 is voor iedere FPC één aanspreekpunt in de Ledenraad benoemd. Dit ledenraadslid sluit minimaal eenmaal per jaar aan bij de FPC-vergadering om de FPC-leden te
informeren over de actuele onderwerpen die bij de Ledenraad spelen en om vragen van

Tijdens de vergadering op 14 oktober sprak de Ledenraad met de
directie en de RvC over de gang van zaken in het bedrijf. Daarnaast
was er aandacht voor onderwerpen ter beeldvorming die ter besluitvorming voorlagen tijdens de formele Ledenraadvergadering in
december.
Op 18 november vond een oordeelsvormende sessie plaats over de
genoemde agendapunten. Ook werd de voorzitter van de Ledenraad
verkozen. Peter Smak behaalde de meerderheid van stemmen. Hij is
per 1 januari 2022 de nieuwe Voorzitter van de Ledenraad.
Op de formele en laatste vergadering van dit jaar, 9 december, zijn
de tarieven voor leden in 2022 vastgesteld. Ook is ingestemd met
de beoogde investering voor de ontwikkeling van Aalsmeer-Oost.
Tevens is een akkoord bereikt over de voortgang rondom de inning
van BBH-gelden, en is ingestemd met de herbenoeming van een
huidig lid van de RvC. Mede door deze besluiten kunnen komend jaar
verdere stappen gezet worden met de invoering van de strategie.

Ledenbetrokkenheid en ledenconsultatie
Door de coronamaatregelen konden de grotere, fysieke leden
bijeenkomsten niet doorgaan. Ook dit jaar zijn de ‘Leden praten met
Leden’-sessies daarom online gehouden. De Ledenbijeenkomst was
online op 9 december. Het leverde waardevolle input op.
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FPC-leden te beantwoorden. De ledenraadsvoorzitter en enkele ledenraadsleden sluiten aan
bij het halfjaarlijkse FPC-voorzittersoverleg. Verbinding en informatieoverdracht staan hierbij
centraal. Zodoende wordt de afstand tussen Ledenraad en FPC kleiner en kan de informatieoverdracht plaatsvinden op een eenvoudige manier.

Evaluatie
De Coöperatiecommissie van de Ledenraad verzorgt jaarlijks de voorbereiding van de evaluatie
van het eigen functioneren van de Ledenraad, haar leden en commissies. Daarnaast was al in
2020 met alle leden van de Ledenraad in kleine groepen over het functioneren van de Ledenraad gesproken. Uit de enquête en de groepsgesprekken kwamen toen enkele verbeterpunten
naar voren. De Ledenraad is daarmee in 2021 aan de slag gegaan.

Samenstelling
De Ledenraad telde 40 leden. Aan het einde van het kalenderjaar waren er zes herbenoemingen;
zeven leden namen afscheid van de Ledenraad. Tijdens de Ledenbijeenkomst van 9 december
zijn zes nieuwe ledenraadsleden benoemd. De Ledenraad telt daarmee per 1 januari 2022
een totaal aantal leden van 39. De gedeeltelijke vernieuwing van de raad zorgt voor frisse
perspectieven op bestaande thema’s en een verdere ontwikkeling van de Ledenraad. Bij de
selectie van de nieuwe raadsleden is onder meer gekeken naar een goede verdeling over
Nederland en de rest van de wereld, bedrijfsomvang en leeftijd. Op die manier vormt de Ledenraad zo veel mogelijk een goede afspiegeling van het totale ledenbestand.
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Geconsolideerde balans per 31 december 2021
(Na voorgestelde resultaatbestemming (bedragen x € 1.000))

Activa

Passiva
Toelichting

2021

2020

(1)

52.509

47.944

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa
(2)
Terreinen
Bedrijfsgebouwen
Installaties, emballage en logistieke middelen
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Overige vorderingen
Latente belastingen

(3)

Vlottende activa

Liquide middelen
Totaal
ROYAL FLORAHOLLAND JAARVERSLAG 2021

109.171
296.833
68.959
37.557
92.852
605.372

2021

2020

(6)

214.262
2.689
216.951

214.571
2.524
217.095

–
5.775
5.775

1.039
6.229
7.268

227.334
247
3.193
9.679
5.739
5.862
252.055

233.002
475
5.898
3.759
–
–
243.134

(14)

4.330
66.988

14.790
47.642

(14)

8.900

8.842

(15)

3.324
26.869
100.125
83.937
294.473

–
25.879
96.162
67.791
261.106

769.254

728.603

Groepsvermogen
Eigen vermogen
Aandeel derden

Voorzieningen

Voorziening latente belastingen
Overige voorzieningen

(7)

(8)

Langlopende schulden

10.949
4.474
3.987
19.410

791

Voorraden

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Vorderingen op leden/niet-leden
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vorderingen op deelnemingen
Latente belastingvorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa

105.765
284.150
64.117
43.262
84.307
581.601

Toelichting

11.314
6.338
–
17.652

Certificaten B*
Certificaten C*
Certificaten D*
Langlopende bankleningen
Financial lease verplichtingen
Overige schulden

(9)
(10)
(11)
(12)
(12)
(12)

596

Kortlopende schulden

(4)

(5)

(13)

41.514
–
–
2.722
–
16.358
60.594

32.561
2.338
–
5.791
190
8.132
49.012

54.349

8.027

769.254

728.603

Kredietinstellingen
Schulden aan leden/niet-leden
Aflossingsverplichting aan leden/
niet-leden
Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden
Crediteuren
Statiegelden
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal

(13)

(16)

*	 Achtergestelde leningen.
Deze vormen gezamenlijk
met het eigen vermogen
het aansprakelijk vermogen.
Het aansprakelijk vermogen
bedraagt ultimo 2021
€ 445,1 miljoen
(2020: € 453,9 miljoen).
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2021
(bedragen x € 1.000)

Toelichting

Bedrijfsbaten

Provisies
Contributies
Partij- en stapelwagenheffing
Transactie- en serviceheffing
Emballage
Verhuur stapelwagens en cc’s
Verhuur onroerend goed
Diverse opbrengsten

(20)

Bedrijfslasten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Afschrijvingen en waardeverminderingen
Overige bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat
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(21)

(22)
(23)

2021

2020

98.273
9.661
58.674
34.933
52.842
31.983
52.391
53.135
391.892

82.134
9.106
56.017
32.453
48.311
26.980
52.123
34.198
341.322

149.668
16.512
13.948
88.788
112.378
381.294

129.611
16.006
13.180
78.099
109.416
346.312

10.598

–4.990

2021

2020

10.598

–4.990

–2.168
624
–1.544

–2.440
599
–1.841

9.054

–6.831

(24)

2.088
–4.266

1.184
134

(7)

–331

–262

6.545

–5.775

Toelichting

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Resultaat voor belasting
Resultaat deelnemingen
Vennootschapsbelasting
Aandeel derden

Resultaat na belasting

(3)
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2021
(bedragen x € 1.000)

Toelichting

Operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

Afschrijvingen en waardeverminderingen
Verkoopresultaat afstoting vaste activa
Mutatie voorzieningen

Verandering in werkkapitaal

Af-/toename voorraden
Af-/toename handelsdebiteuren
Af-/toename vorderingen op deelnemingen
Af-/toename overige vorderingen
Af-/toename schulden aan leden /
niet-leden
Af-/toename crediteuren
Af-/toename statiegelden
Af-/toename overige schulden

Ontvangen rente
Ontvangen dividend
Betaalde rente
Betaalde/ontvangen winstbelasting

Kasstroom uit operationele
activiteiten
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2021

2020

10.598

–4.990

91.334
–11.275
–1.191
89.466

78.099
–2.988
212
70.333

–195
–8.953
3.069
–5.698

53
15.864
–2.080
9.227

16.066
–957
3.963
16.248
23.543

–34.887
–6.850
–807
13.930
–5.551

624
2.286
–2.271
–4.568
–3.928

599
1.930
–4.112
–1.045
–2.627

109.081

62.155

2021

2020

–48.966
21.668
–32.170
–
2.461
–4.777
1.758
–
–
–

–41.841
4.799
–13.177
–
1.754
–100
–7.300
–
–
–

–60.025

–55.866

–10.459
3.540
5.739
5.862
3.324
–282
29.392
–4.149
–36.001
280

–7.171
–280
–
–
–
–236
24.435
-3.422
-23.281
–

–2.755

–9.955

21

–

Netto kasstroom

46.322

–3.666

Stand liquide middelen per 1 januari
Stand liquide middelen per 31 december

8.027
54.349

11.693
8.027

46.322

–3.666

Toelichting

Investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Investeringen in immateriële vaste activa
Desvesteringen in immateriële vaste activa
Aflossing langlopende vorderingen
Verstrekking langlopende vorderingen
Verwerving groepsmaatschappijen
Verkoop groepsmaatschappijen
Investering in financiële vaste activa
Desinvestering in financiële vaste activa

(3)
(3)
(1)
(1)
(3)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Financieringsactiviteiten

Mutatie rekening-courantkrediet
Aflossing langlopende leningen
Financial lease verplichtingen
Overige schulden
Mutatie aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Betaald dividend aan houders minderheidsbelangen
Vermogensbijdragen
Uitbetalingen Certificaten A en E
Uitbetalingen Certificaten B, C en D
Ontvangsten uit langlopende schulden en bankkrediet

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Koers- en omrekeningsverschillen

Mutatie liquide middelen

(13)
(12)

(7)

(12)
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Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2021
(bedragen x € 1.000)

Toelichting

Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen
Rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen
Omrekeningsverschillen op buitenlandse deelnemingen

Totaalresultaat
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2021

2020

6.545

–5.775

21

–134

6.566

–5.909
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cijfers 2021

Toelichting op
de geconsolideerde
cijfers 2021

Toelichting algemeen
Doelstelling
Coöperatie Royal FloraHolland U.A., hierna te noemen Royal FloraHolland, is een
coöperatie met een uitgesloten aansprakelijkheid voor haar leden. De coöperatie wil
voor haar leden de hoogste verkoopopbrengsten tegen de laagste afzetkosten realiseren,
door het organiseren van een geheel van marktplaatsen en daarmee samenhangende
diensten en voorzieningen. Leden van de coöperatie kunnen natuurlijke personen en
rechtspersonen zijn, die één of meer bedrijven uitoefenen, waarin sierteeltproducten
worden geteeld. Royal FloraHolland is statutair gevestigd te Aalsmeer met het kantooradres Legmeerdijk 313, 1430 BA Aalsmeer, Nederland en is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 34284016.

Aansprakelijkheid leden van de coöperatie
Royal FloraHolland heeft een statutaire uitsluiting van aansprakelijkheid voor zijn leden.
Dit betekent dat de leden van de coöperatie geen aansprakelijkheid hebben voor nietverrekende verliezen anders dan de bij de coöperatie uitstaande financiering in de vorm
van certificaten. De uit het resultaat gevormde Certificaten A die op naam staan van haar
leden is onderdeel van het eigen vermogen van de coöperatie. Daarnaast neemt ieder lid
van de coöperatie deel in Certificaten B door een op voorstel van de directie door de
Ledenraad vast te stellen percentage over door de leden af te rekenen producten via de
coöperatie. Certificaten zijn achtergesteld bij vorderingen van crediteuren en andere
verschaffers van vreemd vermogen. De uitkering van Certificaten B kan op voorstel van
de directie en na goedkeuring door de Ledenraad, na het verstrijken van de looptijd van
de betreffende jaarlagen, worden uitgekeerd indien het risicodragend vermogen ten
minste 45% bedraagt. De jaarrekening is opgemaakt na voorstel resultaatbestemming.
Hierdoor is 50% van het resultaat van het huidig boekjaar toegevoegd aan de algemene
reserve en 50% opgenomen onder schulden aan leden/niet-leden.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Voor de presentatie van de winst-en-verliesrekening
is, omwille van het inzicht in het bijzondere karakter van de activiteiten, een nadere detaillering toegepast ten opzichte van de voorgeschreven modellen in het besluit modellen
jaarrekening. Het gehanteerde model is uitgebreider dan het voorgeschreven model.
De in de toelichting opgenomen bedragen luiden in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld.
ROYAL FLORAHOLLAND JAARVERSLAG 2021
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Consolidatiegrondslagen

Voor de initiële waardering en verwerking van het verkregen belang in Gebroeders
De Winter Holding B.V., Hoza B.V. en Van Marrewijk Holding B.V. is de ‘purchase accounting’
methode toegepast. Dit betekent dat op overnamedatum de overgenomen activa en
In de geconsolideerde jaarrekening 2021 zijn opgenomen Royal FloraHolland en zijn
verplichtingen gewaardeerd worden tegen reële waarden. Het verschil tussen de ver
groepsmaatschappijen waarmee Royal FloraHolland een organisatorische en economische
krijgingsprijs en het aandeel van de vennootschap in de reële waarden van de overge
eenheid vormt (tezamen ‘de groep’ genoemd). Groepsmaatschappijen zijn ondernemingen
nomen identificeerbare activa en verplichtingen op het moment van de transactie van
waarin Royal FloraHolland direct of indirect een beslissende zeggenschap in besturing en
een deelneming, wordt als goodwill verwerkt. De eerste verwerking van de overname is
financieel beleid heeft. Beslissende zeggenschap wordt verondersteld aanwezig te zijn
voorlopig. Dit houdt in dat de verwerking van de overname niet definitief is en wijzigingen
indien Royal FloraHolland meer dan 50% van het aandelenkapitaal bezit, dan wel zodanig
ten laste of ten gunste van de goodwill verwerkt kan worden.		
bijzondere rechten heeft, zoals potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitge
			
oefend, dat deze onderneming daardoor als groepsmaatschappij moet worden
			
beschouwd.		
		
De groepsmaatschappijen zijn integraal in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen.
Het aandeel van derden in het vermogen en in het resultaat wordt afzonderlijk vermeld.
Intercompany-transacties en onderlinge vorderingen en schulden worden geëlimineerd.
Consolidatie en deconsolidatie geschieden op moment van verkrijging of vervreemding
van de beslissende zeggenschap. De groepsmaatschappijen zijn volgens de grondslagen
van waardering en resultaatbepaling van Royal FloraHolland in de geconsolideerde jaar
rekening verwerkt.		
		
Verder heeft op 27 oktober 2021 Floriway B.V. (Voorheen Logistiek2 B.V.) de Gebroeders
De Winter Holding B.V., Hoza B.V. en Van Marrewijk Holding B.V. overgenomen door ver
krijging van 100% van de stemgerechtigde aandelen van de drie partijen en is daarmee
tevens indirect aandeelhouder geworden van de dochtermaatschappijen. De verworven
ondernemingen zijn leidende vervoerders in de sierteeltsector. Voor een overzicht van
alle deelnemingen wordt verwezen naar pagina 103. In 2021 zijn de aandelen in
Metz Vastgoed B.V. en Metz Vastgoed II B.V. vervreemd.		
Direct na verwerving van de aandelen in genoemde ondernemingen door Floriway B.V.,
heeft RFH Logistics Holding B.V. 15% van het aandelenkapitaal in Floriway verkocht aan
WVW B.V. Per 27 oktober 2021 houdt RFH Logistics Holding B.V. derhalve een meerderheidsbelang van 85% in Floriway B.V., waarmee Royal FloraHolland overheersende zeggenschap heeft en Gebroeders De Winter Holding B.V., Hoza B.V. en Van Marrewijk Holding B.V.
inclusief hun dochtermaatschappijen volledig in de consolidatie van Royal FloraHolland
zijn verwerkt. Eveneens is een recht en plicht overeengekomen ter (her)verkrijging van het
resterende 15% belang in Floriway B.V., hetgeen volledig als verplichting is verantwoord in
de jaarrekening. 		
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Grondslagen voor de waardering
van activa en passiva, resultaatbepaling
en kasstromen
Algemeen
De grondslagen voor waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd
op historische kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs,
tenzij anders vermeld. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk
is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en
de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de
balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal
gaan met uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan
worden vastgesteld.		
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De cijfers van vorig boekjaar worden
gecorrigeerd indien dit noodzakelijk is voor verbeterd inzicht. Hiervan is sprake bij
vorderingen op en schulden aan leden/niet-leden.		

Valutaomrekening
De functionele valuta van Royal FloraHolland is euro. Een transactie in vreemde valuta
wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de functionele valutakoers op
transactiedatum. Monetaire balansposten in vreemde valuta worden omgerekend tegen
de functionele valutakoers op de balansdatum. Niet-monetaire balansposten in vreemde
valuta, die zijn gewaardeerd op historische kosten, worden omgerekend tegen de
functionele valutakoers op transactiedatum.		
		
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling dan wel de omrekening van monetaire
posten in vreemde valuta, worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening, met uit
zondering van de koersverschillen voortvloeiend uit de netto-investering in een bedrijfs
uitoefening in het buitenland respectievelijk leningen die zijn aangegaan om de
netto-investering in een bedrijfsuitoefening in het buitenland te financieren of effectief
af te dekken. Deze koersverschillen worden rechtstreeks in de reserve omrekenings
verschillen verwerkt.
De reserve omrekeningsverschillen is opgenomen onder de post Wettelijke reserves.		
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Op de balansdatum worden de activa en verplichtingen van de bedrijfsuitoefening in het
buitenland omgerekend in de presentatievaluta (de euro) tegen de koers per balansdatum
en de baten en lasten in de winst-en-verliesrekening worden omgerekend tegen de koers op
transactiedatum voor het jaar. De koersverschillen hieruit voortkomend worden direct in de
wettelijke reserve omrekeningsverschillen verwerkt. Bij afstoting van de bedrijfsuitoefening
in het buitenland wordt het desbetreffende cumulatieve bedrag van de omrekenings
verschillen, dat is opgenomen in het eigen vermogen, in de winst-en-verliesrekening
verantwoord als onderdeel van het resultaat op verkoop.		

Oordelen en schattingen
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt
de leiding van de groep zich diverse oordelen en schattingen.		

Immateriële vaste activa
Een immaterieel vast actief wordt in de balans opgenomen als:
–	het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die een actief in zich
bergt, zullen toekomen aan de groep; en
– 	de kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. De immateriële vaste
activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met afschrijvingen en
eventuele bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse lineaire afschrijvingen zijn
gebaseerd op basis van de verwachte economische levensduur:
– Software: afschrijving over 3 - 7 jaar;
– Goodwill: afschrijving over 10 jaar.
Bijzondere waardeverminderingen kunnen voorkomen als zich wijzigingen of omstandig
heden voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet (volledig)
terugverdiend wordt.		
De kosten van ontwikkeling van software worden geactiveerd indien voldaan is aan de daaraan
gestelde voorwaarden ter zake van de technische, commerciële en financiële haalbaarheid.
Ter hoogte van de balanswaarde wordt een wettelijke reserve aangehouden. In het kader van
een eventuele bijzondere waardevermindering wordt goodwill die is ontstaan in een overname
vanaf de overnamedatum toegerekend aan de desbetreffende kasstroomgenererende eenheid die door de overname voordeel zal halen uit de overgenomen activiteiten in combinatie
met de ontwikkeling van software door Royal FloraHolland.
Bij het doorlopen van de ontwikkelingsfasen wordt op een aantal onderdelen gebruikgemaakt
van schattingen ten aanzien van het activeren van uren voor ontwikkeling. In voorgaande jaren
was er sprake van een aangescherpt beleid ten aanzien van de verantwoording van software
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ontwikkelingsuren, waarbij een afslag van 15% werd gehanteerd ten aanzien van het
activeren van uren van zelfontwikkelde software. Gedurende 2021 is dit niet langer van
toepassing. De kwantitatieve impact voor 2021 betreft een verhoging van de immateriële
vaste activa en een verlaging van de kosten met een bedrag van € 1 miljoen.		

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs of vervaardigingprijs,
verminderd met afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen.
De jaarlijkse lineaire afschrijvingen zijn gebaseerd op verwachte economische levensduur:
– 	Terreinen en niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden niet afgeschreven;
– Bedrijfsgebouwen en terreinvoorzieningen: afschrijving over 10 - 33 1/3 jaar;
– 	Installaties, emballage en logistieke middelen, transportmiddelen & andere vaste
bedrijfsmiddelen: afschrijving over 2 - 15 jaar.		

Bijzondere waardeverminderingen vaste activa
Belangrijk onderdeel van de strategie van Royal FloraHolland is het bieden van aantrekkelijke
marktplaatsen om ‘de handel’ optimaal te faciliteren en aan zich te kunnen binden. Deze
strategie brengt aanzienlijke investeringen in activa, vooral in gebouwen, terreinen en software
met zich mee. Hierbij heeft Royal FloraHolland een langetermijnvisie, waarbij echter door
marktomstandigheden en ontwikkelingen in de financiële, digitale en onroerendgoedwereld
fluctuaties op middellange en lange termijn in de waardering van de vaste activa niet uit te
sluiten zijn. Ondanks deze langetermijnvisie kunnen daarom deze fluctuaties leiden tot bij
zondere waardeverminderingen. Royal FloraHolland evalueert periodiek zijn beleid ten aanzien
van afschrijvingen, waarderingsgrondslagen en investeringen, in het bijzonder ten aanzien
van investeringen in gebouwen, terreinen en software. Op iedere balansdatum beoordeelt
Royal FloraHolland of er aanwijzingen zijn dat een actief of een kasstroomgenererende eenheid aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is. Als dergelijke aanwijzingen
aanwezig zijn, wordt de boekwaarde aan de realiseerbare waarde, zijnde de hoogste van de
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde, van het actief getoetst. Een bijzondere waarde
vermindering wordt direct als last verwerkt in de winst‑en‑verliesrekening onder gelijktijdige
verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

In de kostprijs worden de kosten van groot onderhoud opgenomen zodra de kosten zich voordoen en aan de activeringscriteria is voldaan. Deze worden, conform de componenten
benadering, afgeschreven over de geschatte termijn waarvoor het onderhoud is gepleegd. Alle
overige onderhoudskosten worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Bijzondere
Financiële vaste activa
waardeverminderingen kunnen voorkomen als zich wijzigingen of omstandigheden voordoen
die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet (volledig) terugverdiend kan
De groep beoordeelt op elke balansdatum of een financieel actief of een groep van
financiële activa een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Voor alle
worden in de toekomst. Zie ook hierna volgende toelichting, bijzondere waardeverminderingen
categorieën financiële activa die tegen (geamortiseerde) kostprijs worden gewaardeerd,
vaste activa. De vrije gronden bestemd voor verkoop aan derden worden niet beschouwd als
wordt bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen,
economisch uitwisselbaar en zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs per locatie onder
de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardevermindering bepaald en in
aftrek van bijzondere waardeverminderingen.		
de winst-en-verliesrekening verwerkt. Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen
		
geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van het verlies bepaald als het verschil tussen de
De vrije gronden bestemd voor verkoop aan handelspartijen of eigen gebruik in Aalsmeer,
boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen,
Naaldwijk en Rijnsburg worden beschouwd als economisch uitwisselbaar.		
contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald
bij de eerste verwerking van het instrument. Deelnemingen waarbij invloed van betekenis
Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten te
op het financiële en zakelijke beleid wordt uitgeoefend, zijn gewaardeerd volgens de nettorealiseren en niet dienen voor eigen gebruik. Onder de vastgoedbeleggingen worden separaat
vermogenswaarde. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te
onroerende zaken in aanbouw of ontwikkeling voor toekomstig gebruik als belegging opge
zijn bij een aandeelhoudersbelang van meer dan 20%. De nettovermogenswaarde wordt
nomen. De eerste waardering van een vastgoedbelegging geschiedt tegen de verkrijgingsprijs,
berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. Indien de waardering
inclusief de transactiekosten. Na de eerste verwerking worden de vastgoedbeleggingen gewaarvan een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil
deerd tegen historische kostprijs (minus cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waarde
gewaardeerd. Indien en voor zover Royal FloraHolland in deze situatie geheel of ten dele
verminderingen). Een vastgoedbelegging wordt niet langer geactiveerd in geval van afstoting.
instaat voor de schulden van de deelneming of het stellige voornemen heeft de deelneming
Bij permanente buitengebruikstelling wordt een bijzondere waardevermindering verantwoord
in staat te stellen haar schulden te betalen, wordt een voorziening getroffen.
indien geen toekomstige economische voordelen meer worden verwacht. De bate of last die
voortvloeit uit de desinvestering wordt bepaald door het verschil tussen de netto-opbrengst en
de boekwaarde van het actief en wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Bij verkoop
wordt het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve opgenomen in de overige reserves.
ROYAL FLORAHOLLAND JAARVERSLAG 2021
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Deelnemingen waarbij geen invloed van betekenis op het financiële en zakelijke beleid
wordt uitgeoefend, zijn gewaardeerd op verkrijgingsprijs onder aftrek van nodig geachte
afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Onder de financiële vaste
activa opgenomen vorderingen zijn gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs, eventueel
verminderd met noodzakelijke geachte voorzieningen voor oninbaarheid. 		
		
Fusies en overnames		
Een overname wordt volgens de purchase accounting methode in de jaarrekening
verwerkt. Dit betekent dat op overnamedatum de overgenomen activa en verplichtingen
gewaardeerd worden tegen reële waarden. Het verschil tussen de verkrijgingsprijs en het
aandeel van de vennootschap in de reële waarden van de overgenomen identificeerbare
activa en verplichtingen op het moment van de transactie van een deelneming, wordt als
goodwill verwerkt. 		
		

Voorraden
De voorraden betreffen hoofdzakelijk eenmalig fust, welke zijn gewaardeerd tegen ver
krijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De verkrijgingsprijs van de voorraden wordt
bepaald op grond van de First-in, First-out-regel. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs
en de bijkomende kosten. De bijkomende kosten omvatten onder meer eventuele invoerrechten en andere belastingen, transport- en behandelingskosten en andere kosten die
direct kunnen worden toegerekend aan de verwerving van de voorraden. De opbrengstwaarde wordt bepaald op basis van prijzen van de meest recente verkooptransacties
minus de geschatte verkoopkosten.		

Vorderingen
De verstrekte leningen en overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen
tegen de reële waarde plus transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs minus een eventuele benodigde voorziening voor oninbaarheid.
Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs
gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. 		
		

Liquide middelen
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen
die worden opgenomen tegen nominale waarde. Liquide middelen die (naar verwachting)
langer dan twaalf maanden niet ter beschikking staan van de groep, worden als financiële
vaste activa gerubriceerd.
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Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd indien de groep op balansdatum een in rechte afdwingbare
of feitelijke verplichting heeft waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten.
De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te
wikkelen. Tenzij anders vermeld, worden voorzieningen gewaardeerd tegen contante
waarde.		
		
Pensioenen
Royal FloraHolland heeft sinds 1 januari 2020 de basis pensioenregeling ondergebracht bij
Pensioenfonds PGB en de aanvullende pensioenregeling is ondergebracht bij ABN AMRO
Pensioenen. De regeling bij Pensioenfonds PGB is een voorwaardelijke middelloonregeling
met voorwaardelijke indexatie. Het opbouwpercentage bedraagt 1,75%. Het bestuur van
het Pensioenfonds PGB neemt jaarlijks, aan de hand van de beleidsdekkingsgraad van
30 september, de beslissing of kan worden geïndexeerd. Voorwaarde voor (gedeeltelijke)
indexatie is dat de beleidsdekkingsgraad van september boven de 110% is. Indexatie per
1 januari 2021 was niet aan de orde. De beleidsdekkingsgraad per september 2021 was
107,9% en per december 2021 111,5% (2020: 96,3%). De regeling bij ABN AMRO
Pensioenen is een beschikbare premieregeling. Conform de leeftijdsafhankelijke staffel
wordt geld ingelegd ten behoeve van het pensioenkapitaal.		
		
Tot en met 31 december 2019 had Royal FloraHolland een verzekerde pensioenregeling
bij Nationale-Nederlanden (NN). Royal FloraHolland heeft in 2020 met de vakbonden een
afspraak gemaakt over de aanwending van het gesepareerd beleggingsdepot, een depot
met pensioenbestemming. De vrijgekomen gelden worden gebruikt om gedurende 5 jaar
(van 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2025) de bij NN opgebouwde pensioen onvoorwaardelijk te indexeren met 1,232%.
Tot en met 2020 had Royal FloraHolland zowel bij NN als bij PGB een Partnerpensioen
op opbouwbasis. Vanaf 2021 is het Partnerpensioen bij PGB ook op risicobasis.		
Jubilea
De voorziening jubilea betreft de contante waarde van aan verstreken dienstjaren toe te
rekenen kosten van toekomstige jubileumuitkeringen, rekening houdend met de kans
op tussentijdse uitdiensttreding en overlijden. De contante waarde is gebaseerd op een
disconteringsvoet van 0,6% (2020: 0,3%).
			
Reorganisatie
De voorziening reorganisatie betreft toe te rekenen kosten voor boventalligen gebaseerd
op het sociaal plan. De voorziening reorganisatie is gewaardeerd op nominale waarde.
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Langlopende schulden
Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële
waarde. In geval dat de vervolgwaardering niet tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening plaatsvindt, wordt bij de eerste
waardering de reële waarde verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De langlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in
de winst-en-verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans
worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.		
Certificaten
Leden participeren in het vermogen van de coöperatie door het (vol)storten en aanhouden
van Certificaten A (eigen vermogen) en Certificaten B (vreemd vermogen). Daarnaast kan
de coöperatie met leden, alsook met niet-leden, overeenkomen dat zij onder bepaalde
voorwaarden kunnen deelnemen in het vreemd vermogen van de coöperatie en op die
manier participeren in Certificaten C en Certificaten D. 		
Per 31 december 2016 is het dan bestaand tegoed van een lid op zijn participatierekening
aangewend ter volstorting van zijn Certificaat A. Voor zover het tegoed méér dan € 20 duizend
bedroeg, was het meerdere zijn tegoed op de participatierekening. Dit tegoed, alsook het
participatierekeningbedrag van een oud-lid per die datum, betreft het Eindsaldo.		
De voorwaarden waaronder leden en/of niet leden kunnen participeren in certificaten,
waaronder bepalingen omtrent rente en uitkeerbaarheid/opeisbaarheid van de gestorte
tegoeden, worden uiteengezet in artikel 17 en artikel 40 van de statuten van de coöperatie.
		

Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële
waarde. In geval dat de vervolgwaardering niet tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening plaatsvindt, wordt bij de eerste
waardering de reële waarde verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies wordt in
de winst-en-verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans
worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.		
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Statiegelden
Statiegeldverplichtingen zijn opgenomen tegen de statiegeldwaarde van de op balans
datum in omloop zijnde meermalige emballage onder aftrek van een geschat bedrag voor
emballage die niet retour zal komen. Jaarlijks vindt een vrijval plaats van de statiegeld
verplichtingen van de op balansdatum in omloop zijnde meermalige emballage.		

Leasing
De beoordeling of een overeenkomst een lease bevat, vindt plaats op grond van de
economische realiteit op het tijdstip van het aangaan van het contract. In geval van
financiële leasing (waarbij de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van het
lease-object geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen) worden het
lease-object en de daarmee samenhangende schuld bij het aangaan van de overeenkomst
in de balans verwerkt tegen de reële waarde van het lease-object op het moment van het
aangaan van de leaseovereenkomst of, indien dit lager is, tegen de contante waarde van de
minimale leasebetalingen. De initiële directe kosten van de lessee worden opgenomen in
de eerste verwerking van het actief. De leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en
aflossing van de uitstaande verplichting, waarmee een constante rentevoet wordt bereikt
over de resterende netto-verplichting. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden. De rentecomponent wordt
gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst-en-verliesrekening.
Geactiveerde lease-objecten worden afgeschreven over de kortste termijn van de lease
periode of de gebruiksduur van het object		
In geval van operationele leasing zijn de leasebetalingen lineair over de leaseperiode
ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Bij operationele leases waar Royal
FloraHolland acteert als lessor worden de leasebaten op tijdsevenredige basis over de
leaseperiode ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Initiële directe kosten
worden rechtstreeks ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. 		
		

Bepaling van het resultaat
Het resultaat, zijnde het saldo van bedrijfsbaten en -lasten over het boekjaar, is toe
gerekend aan het jaar waarop het betrekking heeft. Bedrijfsbaten (‘winsten’), niet zijnde
productomzet, zijn verantwoord voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd.
Bedrijfslasten (‘verliezen’) die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar
zijn verwerkt indien en voor zover deze voor het op maken van de jaarrekening bekend
zijn geworden.
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Opbrengsten
Opbrengsten uit levering van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en
risico’s met betrekking tot de goederen zijn overgedragen aan de koper, Royal FloraHolland
niet meer over de goederen kan beschikken, de opbrengsten op betrouwbare wijze
kunnen worden bepaald en waarschijnlijk is dat de opbrengsten zullen toevloeien aan
Royal FloraHolland.		
Opbrengsten uit dienstverlening geschieden naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd
op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten
diensten, onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat.		

Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden
verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers
respectievelijk de belastingautoriteit.		

Resultaat deelnemingen
Van deelnemingen waarbij de groep geen beslissende zeggenschap heeft, wordt het
aandeel in het resultaat van de deelneming in de winst-en-verliesrekening verantwoord
volgens de nettovermogenswaarde. Voor zover er niet volgens nettovermogenswaarde
wordt gewaardeerd, betreft het resultaat de in het verslagjaar ontvangen dividenden en
eventuele bijzondere waardeveranderingen.		

Financiële baten en lasten
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.

Dividenden
Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen
en effecten, worden verantwoord zodra Royal FloraHolland het recht hierop heeft verkregen.
		

Belastingen
De vennootschapsbelasting is berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening
houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.
Voor belastbare of verrekenbare tijdelijke verschillen is een latente belastingverplichting of
latente belastingvordering opgenomen. De latente belastingvordering is opgenomen onder
de vlottende activa indien verwacht wordt dat deze vordering in de toekomst verrekend
kan worden. Voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie is een latente belasting
vordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal
zijn voor verrekening in de toekomst. De latente belastingverplichtingen en -vorderingen
zijn gewaardeerd tegen nominale waarde waarbij is uitgegaan van het geldende en toe
komstige belastingtarief van 25,0%.		

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 		
		
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Koersverschillen inzake 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. De verkrijgingsprijs van de
verworven groepsmaatschappijen en de verkoopprijs van de verkochte groepsmaat
schappijen zijn opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover
betaling in geld heeft plaatsgevonden. De in deze groepsmaatschappijen aanwezige geld
middelen zijn op de aankoopprijs respectievelijk de verkoopprijs in mindering gebracht.
Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroom
overzicht opgenomen.

Koersverschillen
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten
worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen.		
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Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals
vorderingen, effecten en schulden, als financiële derivaten verstaan. Alle aan- en verkopen
volgens standaard markconventies van financiële activa worden opgenomen per transactiedatum, dat wil zeggen de datum waarop de groep de bindende overeenkomst aangaat. 		
Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de
behandeling per balanspost. Voor de waardering en verwerking van derivaten wordt
verwezen naar de paragraaf ‘Derivaten en hedge accounting’.		
		
Reële waarde van financiële instrumenten
De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief
kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie
bereid en onafhankelijk van elkaar zijn. Indien niet direct een betrouwbare reële waarde is
aan te wijzen, wordt de reële waarde benaderd door deze af te leiden uit de reële waarde
van bestanddelen of van een soortgelijk financieel instrument, of met behulp van waarderingsmodellen en waarderingstechnieken. Dergelijke methoden zijn onder meer:
–	het gebruikmaken van recente markttransacties tussen onafhankelijke partijen;
–	het gebruikmaken van de actuele reële waarde van een ander instrument dat nagenoeg
hetzelfde is;
–	analyse op basis van contant gemaakte kasstromen of andere waarderingsmodellen.
Reële waarden van financiële instrumenten worden uiteengezet in de toelichting op
de balans ten aanzien van Financiële instrumenten en risicobeheersing. 		

De afdekkingen die aan deze strikte voorwaarden voor hedge accounting voldoen, worden
als volgt verantwoord.		
De waardering van het derivaat is afhankelijk van de afgedekte post en is als volgt:
–	Indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt verwerkt, dan wordt
ook het derivaat tegen kostprijs gewaardeerd.
–	Zolang de afgedekte post in de kostprijshedge nog niet in de balans is verwerkt, wordt
ook het hedge-instrument niet geherwaardeerd.		
De resultaatbepaling is als volgt:
– Op elke balansdatum wordt bepaald of sprake is geweest van ineffectiviteit.
–	Indien de kritische kenmerken van het hedge-instrument en van de afgedekte positie
niet aan elkaar gelijk zijn of zijn geweest, is dit een indicatie dat de kostprijshedge een
ineffectief deel bevat.
– Het eventuele ineffectieve deel wordt bepaald door middel van de dollaroffsetmethode.
–	Indien en voor zover de ineffectiviteit per balansdatum op cumulatieve basis in een
verlies resulteert, wordt de ineffectiviteit verwerkt in de winst-en-verliesrekening.		
Kostprijshedge-accounting wordt beëindigd indien:
–	Het hedge-instrument afloopt, wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend. Het
cumulatieve gerealiseerde resultaat op het hedge-instrument dat nog niet in de
winst-en-verliesrekening was verwerkt toen er sprake was van een effectieve hedge,
wordt afzonderlijk in de overlopende posten in de balans verwerkt tot de afgedekte
transactie plaatsvindt.
– De hedgerelatie niet meer voldoet aan de criteria voor hedgeaccounting.		

Derivaten en hedge-accounting
Royal FloraHolland houdt geen financiële instrumenten voor handelsdoeleinden en geeft
deze ook niet uit. De groep maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten zoals
renteswaps ter afdekking van de gelopen risico’s betreffende de renteschommelingen.

De groep past kostprijshedge-accounting toe voor de renteswaps die ervoor zorgen
dat bepaalde variabel rentende schulden worden omgezet in vastrentende leningen.
Het ineffectieve deel van de waardeverandering van de renteswaps wordt verantwoord in
de winst-en-verliesrekening onder de financiële baten en lasten. 		

De groep past kostprijshedge-accounting toe op basis van individuele documentatie.

Risicobeheersing
De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van de groep zijn het
renterisico, het kredietrisico en het liquiditeitsrisico. Transacties in vreemde valuta vinden
slechts in beperkte mate plaats. Ook activa en passiva luiden doorgaans in euro’s. Uit dien
hoofde is het valutarisico beperkt.		

De groep documenteert het volgende:
–	Hoe de individuele hedgerelatie past in de doelstellingen van risicobeheer en
beschrijving van de hedgestrategie, waaronder de verwachting aangaande de
effectiviteit van de hedgerelatie.
–	Het in de individuele hedgerelatie betrokken hedge-instrument en de afgedekte
positie of transactie.
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Voor een beschrijving van het beleid van de groep om deze risico’s te beperken wordt
verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans ‘Financiële instrumenten en
risicobeheersing’.
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Vaste Activa
(1) Immateriële vaste activa
De samenstelling van de boekwaarde per balansdatum en het verloop is als volgt:
Stand per 1 januari
Mutaties
Investeringen
Overboekingen
Afschrijvingen
Desinvesteringen
Correcties
Bijzondere waardeverminderingen
Stand per 31 december
Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Stand per 31 december

GOODWILL

SOFTWARE

5.821

42.123

2021
47.944

2020
46.172

12.221
–
–1.095
–
–
–4.307
12.640

19.332
–
–13.754
–
–1.416
–6.416
39.869

31.553
–
–14.849
–
–1.416
–10.723
52.509

14.086
5
–11.195
–
–
–1.124
47.944

21.038

81.038

102.076

88.996

–8.398
12.640

–41.169
39.869

–49.567
52.509

–41.052
47.944

Tijdens de jaarlijkse beoordeling of een actief aan een bijzondere waardevermindering
onderhevig is, heeft Royal FloraHolland op basis van nieuwe informatie uit boekjaar 2021
met betrekking tot de in te schatten grootheid geconcludeerd dat er een bijzondere waardevermindering van € 4,3 miljoen ten laste van het resultaat van het boekjaar gebracht
moet worden met betrekking tot de goodwill inzake de acquisitie van FloraXchange B.V.
Dit is het gevolg van de doorontwikkeling van Floriday, de digitale sierteelt marktplaats van
RFH waar vraag- en aanbod bij elkaar komen, en integratie van de catalogus functie van
het FloraXchange platform binnen Floriday in 2022.
Daarnaast is er een bijzondere waardevermindering van € 6,4 miljoen ten laste van het
resultaat over het boekjaar gebracht inzake software. Dit houdt verband met nieuwe
software-ontwikkelingen waarbij strategische keuzes ertoe hebben geleid dat een deel
van de legacy systemen in de toekomst vervangen zullen worden.		
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Goodwill is ontstaan ten tijde van overname van de volgende vennootschappen:

FloraXchange B.V.
Blueroots B.V.
Floriway deelnemingen
Overige
Totaal

2021
–
594
12.004
42
12.640

2020
5.094
679
–
48
5.821

Op 27 oktober 2021 heeft Floriway B.V. de aandelen verkregen van Gebroeders de Winter
Holding B.V. en diens (klein)dochtermaatschappijen De Winter Transport B.V., Logistics
Flower Center B.V., De Winter Logistics Support B.V., De Winter Logistics Services B.V. en
Carrosserie Center Westland B.V. Voorts heeft Floriway B.V. op 27 oktober 2021 de aan
delen verkregen van Hoza B.V. en diens dochtermaatschappij P.M. van Zaal Transport B.V.
Eveneens op 27 oktober 2021 heeft Floriway B.V. de aandelen verkregen van
Van Marrewijk Holding B.V. en diens dochtermaatschappijen Van Marrewijk Verhuur B.V.
en Wematrans B.V. De verworven ondernemingen (hierna respectievelijk: ‘Floriway
deelnemingen’) zijn leidende vervoerders in de sierteeltsector.		
Direct na verwerving van de aandelen van De Winter, Van Zaal en Wematrans door
Floriway B.V., heeft RFH Logistics Holding B.V. 15% van het aandelenkapitaal in Floriway
verkocht aan de voormalig eigenaren van één van de verworven entiteiten. Per 27 oktober
2021 houdt RFH Logistics Holding B.V. derhalve een meerderheidsbelang van 85%
in Floriway, waarmee Royal FloraHolland overheersende zeggenschap behoudt en de
activiteiten van de Floriway deelnemingen inclusief hun dochtermaatschappijen volledig
in de consolidatie van Royal FloraHolland zijn verwerkt. 		
Eveneens is een recht en plicht overeengekomen ter (her)verkrijging van het resterende
15% belang in Floriway B.V. door RFH Logistics Holding B.V., hetgeen als verplichting is
verantwoord in de jaarrekening. De verkrijgingsprijs hiervan bevat schattingen ten aanzien
van vooraf gestelde prestatie-indicatoren. 		
De geschatte economische levensduur van goodwill is 10 jaar, omdat de activiteiten relatie
houdend met de overgenomen vennootschappen voor een langdurige termijn zijn verworven.
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(2) Materiële vaste activa
De samenstelling van de boekwaarde per balansdatum en het verloop zijn als volgt:
AFSCHRIJVINGEN
& WAARDE-
OVERBOEKINGEN VERMINDERINGEN

STAND PER
1 JANUARI

INVESTERINGEN

DESINVESTE
RINGEN

CONSOLIDATIE
FLORIWAY

CORRECTIES

STAND PER
31 DECEMBER

Terreinen
Terreinvoorzieningen
Subtotalen

79.574
29.597
109.171

–
120
120

5.438
682
6.119

–
–3.036
–3.036

–6.331
–
–6.331

–
–
–

–
–279
–279

78.681
27.084
105.765

Bedrijfsgebouwen

296.833

7.304

17.568

–33.181

–3.976

48

–446

284.150

Installaties
Emballage en middelen t.b.v. het logistieke proces
Subtotalen

23.556
45.403
68.959

3.099
5.324
8.423

2.734
78
2.812

–3.541
–12.512
–16.053

–
–
–

–
–
–

–24
–
–24

25.824
38.293
64.117

Andere vaste bedrijfsmiddelen

37.557

1.790

926

–10.945

–

13.955

–21

43.262

68.057
24.795
92.852

–
18.882
18.882

–5.438
–21.988
–27.426

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

62.619
21.688
84.307

Totalen 2021

605.372

36.519

–

–63.215

–10.307

14.003

–770

581.601

Totalen 2020

631.420

41.821

–5

–65.780

–2.084

–

–

605.372

Terreinen

Installaties, emballage en logistieke middelen

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
Terreinen en panden
Bedrijfsmiddelen in uitvoering
Subtotalen
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Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving & waardeverminderingen
Stand per 31 december

TERREINEN

BEDRIJFSGEBOUWEN

INSTALLATIES,
EMBALLAGE
EN LOGISTIEKE
MIDDELEN

ANDERE VASTE
BEDRIJFS-
MIDDELEN

NIET AAN
DE BEDRIJFSUITOEFENING
DIENSTBAAR

135.445
–40.556
105.765

964.986
–680.835
284.150

295.785
–231.669
64.117

182.781
–139.519
43.262

138.153
–53.846
84.307

De terreinen die niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar zijn betreffen deels vrije
gronden voor verkoop aan handelspartijen en voor verkoop aan derden. De vrije gronden
voor verkoop aan handelspartijen worden aangehouden voor toekomstige verkoop aan
klanten van Royal FloraHolland ter ondersteuning van de centrale marktplaatsfunctie.
In 2021 zijn 3 grote vastgoed verkopen gerealiseerd. Op 1 april is de verkoop van de
bouwrijpe grond, gelegen in Rijnsburg, geëffectueerd met een boekwaarde van
€ 0,25 miljoen en een verkoopresultaat van € 1,8 miljoen. Tevens is op 1 april de verkoop
van het gebouw Fleurada, gelegen aan de Middel Broekweg 41a in Naaldwijk, gerealiseerd
met een boekwaarde van € 3,4 miljoen en een verkoopresultaat van € 2,2 miljoen.
Op 10 december is de verkoop van het gebouw TPW Venus 181, gelegen in Naaldwijk,
gerealiseerd met een boekwaarde van € 6,7 miljoen en een verkoopresultaat van
€ 7,4 miljoen.		
		
De reële waarde van terreinen en panden die niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
zijn bedraagt € 125,8 miljoen (2020: € 98,6 miljoen).		

2021
1.728.025
–1.146.424
581.601

2020
1.688.582
–1.083.210
605.372

De boekwaarde van de terreinen bevat een bedrag van € 6,5 miljoen waarover
Royal FloraHolland geen juridisch eigendom heeft. Dit betreft het terrein dat door
Royal FloraHolland in erfpacht is uitgegeven aan Plant Port 2 B.V. en waarop het
Green Horti Center is gevestigd.		
			
Materiële vaste activa worden afgeschreven op basis van de geschatte economische
levensduur.		
			
			

Bedrijfsmiddelen in uitvoering betreffen investeringen die per balansdatum nog niet in
gebruik zijn genomen. De investeringen die gedurende het jaar in gebruik genomen
worden, zijn via de kolom ‘overboekingen’ aan de juiste activacategorie toegekend.
Investeringen die in 2021 in gebruik zijn genomen, zijn onder andere het nieuwbouw
kantoor Floradôme in Aalsmeer, de vervangde fustwasserij Rijnsburg lijnen 1 tot en met 3,
renovatie van het parkeerdek Naaldwijk fase 2 en de aanschaf van stapelwagens.		
Investeringen die ultimo 2021 nog niet in gebruik zijn genomen, zijn onder andere
nieuwbouw Marginpar Aalsmeer Oost, bouw- en woonrijp maken Aalsmeer Oost, het
aanleggen van een productstraat fase 1 Aalsmeer Oost en vervangen fustwasserij
Rijnsburg lijnen 4 en 5.		

ROYAL FLORAHOLLAND JAARVERSLAG 2021

78

Directieverslag

Bestuur & Governance

Jaarrekening
Toelichting op de
geconsolideerde balans
2021

(3) Financiële vaste activa

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

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

Stand per 1 januari

DEELNEMINGEN

OVERIGE
VORDERINGEN

LATENTE
BELASTINGEN

11.314

6.338

–

–

2021
17.652

2020
19.949

–

–

–

–

Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen

–360

–

–

–360

–

2.088

–

–

2.088

1.287

–2.286

–

–

–2.286

–1.930

Verstrekkingen

–

53

–

53

200

Aflossingen

–

–57

–

–57

–1.754

Toevoegingen

–

–

4.724

4.724

–

Resultaat deelnemingen
Dividenduitkering

Reclassificaties
Overige mutaties
Stand per 31 december

–

–

–737

–737

–

193

–1.860

–

–1.667

–100

10.949

4.474

3.987

19.410

17.652

Latente belastingvorderingen en -schulden binnen de fiscale eenheid worden gesaldeerd
gepresenteerd. Per 31 december 2021 resulteert dit in een actieve belastinglatentie.
De latente belastingpositie vindt haar oorsprong enerzijds in actieve latenties als gevolg
van (1) verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering van materiële vaste activa
door bereiken van de fiscale bodemwaarde en gevormde herinvesteringsreserve op
onroerend goed, (2) fiscaal verrekenbare verliezen en (3) de fiscaal niet erkende jubileum
voorziening en voorziening CC’s. Anderzijds wordt de latente belastingpositie bepaald
door passieve latenties als gevolg van (1) verschillen tussen de commerciële en fiscale
waardering van materiële vaste activa inzake onderhoudskosten welke fiscaal direct
in de winst-en-verliesrekening zijn verantwoord in plaats van activering op de balans
en (2) de in het verleden gevormde fiscale voorziening voor groot onderhoud. 		
			
De voorziening latente belastingen is gevormd op basis van het huidige en toekomstige
vennootschapsbelastingtarief van 25,0 %. De voorziening heeft een looptijd langer dan
één jaar.		
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FloriWorld B.V.
Plant Port I B.V.
Veiling Rhein Maas GmbH & Co KG
Plantion Holding B.V.
Overige deelnemingen
Totalen

2021
1.540
2.988
3.827
1.225
1.369
10.949

2020
2.100
2.955
3.297
1.225
1.737
11.314

Deelnemingen
Resultaat deelnemingen in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening bedraagt een
winst van € 2,1 miljoen (2020: winst van € 1,2 miljoen). 		
Overige vorderingen
Onder deze post zijn begrepen leningen aan gelieerde ondernemingen voor een bedrag
van € 4,5 miljoen (2020: € 4,3 miljoen). De rente op deze leningen bedraagt gemiddeld
Euribor + 1,5% (2020: + 1,5%). Leningdelen die afgelost worden binnen 12 maanden
na afloop van het boekjaar zijn opgenomen onder de vlottende activa (€ 1,8 miljoen).
De leningen hebben een resterende looptijd korter dan 5 jaar voor een bedrag van
€ 274 duizend (2020: € 2,1 miljoen) en een looptijd langer dan 5 jaar voor een bedrag
van € 4,2 miljoen (2020: € 4,2 miljoen).		
Transacties met verbonden partijen
Alle transacties met de deelnemingen hebben plaatsgevonden tegen marktconforme
condities. Verbonden partijen van Royal FloraHolland zijn te onderscheiden in deel
nemingen en overige verbonden partijen. Overige verbonden partijen zijn: Vereniging
van Bloemenveilingen in Nederland, Stichting Fonds Coöperatieve Bloemenveilingen,
Bloemenbureau Holland, Plant Port 2 B.V., VvE Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer,
Stichting derdengelden FloraXchange, Sierteelt Verpakkings Pool CV, Stichting Obligatiehouders Floriworld, en Stichting Florilog en leden van de raad van commissarissen en
de directie. De aard van de voornaamste transacties met verbonden partijen betreft
financiering, kopers- en kwekersheffingen en loon- en algemene kosten.		
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Vlottende Activa

Groepsvermogen
(6) Eigen vermogen

Vorderingen
(4) Handelsdebiteuren
Alle vorderingen opgenomen onder de handelsdebiteuren hebben een looptijd korter dan
1 jaar.

(5) Overige vorderingen en overlopende activa
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vooruitbetaalde kosten
Overige vorderingen
Overlopende activa
Stand per 31 december

2021
670
8.353
6.764
571
16.358

2020
136
5.647
1.939
410
8.132

Het eigen vermogen bedraagt per balansdatum € 214,3 miljoen (2020: € 214,6 miljoen).
Het geconsolideerde eigen vermogen wijkt niet af van het enkelvoudig eigen vermogen.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige
balans.		
		

(7) Aandeel derden*
Stand per 1 januari

2021
2.524

2020
2.536

Mutaties
Aandeel in resultaat boekjaar
Dividenduitkering
Stand per 31 december

447
–282
2.689

224
–236
2.524

* Aandeel derden heeft betrekking op derden die een minderheidsaandeel hebben in groepsmaatschappijen van
Royal FloraHolland. Voor een overzicht van deelnemingen wordt verwezen naar pagina 103.		
		
Overige vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
De toename van de belastingen en premies sociale verzekeringen wordt voornamelijk
(8) Voorzieningen
veroorzaakt door een toename van de BTW positie per jaareinde. De toename van de
vooruitbetaalde kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door een hoger aantal aan
OVERIGE
vooruitbetalingen ten opzichte met 2020. De overige vorderingen betreft voornamelijk
LATENTE
VOOR
een nog te ontvangen bedrag van € 1,8 miljoen inzake de verkoop van locatie Bleiswijk.
BELASTINGEN
ZIENINGEN
Dit bedrag staat op een Escrow rekening en zal in 2022 worden ontvangen. De over
Stand per 1 januari
1.039
6.229
lopende activa betreffen voornamelijk een vooruitbetaling van € 3,0 miljoen inzake de
ontwikkeling van locatie Aalsmeer. Daarnaast zijn de overige vorderingen en overlopende
Mutaties
activa toegenomen als gevolg van de toevoeging van de Floriway entiteiten aan de
Toevoegingen
consolidatiekring.		
87
1.015
			
Onttrekkingen
–389
–1.129
			
Vrijval
–
–340
		
Reclassificatie
–737
–
Stand per 31 december
–
5.775
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2021
7.268

2020
8.234

1.102

5.400

–1.518

–6.351

–340

–15

–737

–

5.775

7.268
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Latente belastingvorderingen en -schulden binnen de fiscale eenheid worden gesaldeerd
gepresenteerd, derhalve wordt het saldo van € 737 duizend per 31 december 2021
gereclassificeerd naar de financiële vaste activa.		
		
De overige voorzieningen betreffen voorzieningen voor jubileumuitkeringen
(€ 4,5 miljoen), uitkeringen uit hoofde van reorganisatie (€ 0,5 miljoen), vermiste
CC-containers (€ 0,4 miljoen) en uitkeringen aan langdurig zieken (€ 0,3 miljoen).
De voorziening vermiste CC-containers is gevormd voor het tekort aan CC-containers
dat is geconstateerd als gevolg van het vervangen van CC-labels gedurende het voorjaar
2019. Gedurende 2021 is het tekort aan CC-containers grotendeels gecompenseerd door
aankoop van nieuwe CC-containers voor een bedrag van € 0,9 miljoen. De reorganisatievoorziening betreft een wijziging in het logistieke proces waarbij een transitie plaatsvindt
van het huidige aanbod gedreven verdeelproces naar een vraag gestuurd proces van order
picken. De reorganisatievoorziening heeft overwegend een looptijd korter dan 1 jaar,
terwijl de overige voorzieningen overwegend een looptijd langer dan 1 jaar hebben.

Langlopende schulden
De saldi verantwoord onder de langlopende schulden van Certificaten B, Certificaten C
en Certificaten D per 31 december 2021 hebben een looptijd langer dan 1 jaar. De uit
betalingen die gedurende 2022 zullen plaatsvinden hebben een looptijd korter dan
1 jaar en zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.		
		

(9) Certificaten B
Stand per 1 januari

2021
233.002

2020
233.651

Mutaties
Bijboeking vermogensbijdrage
Aanvullende uitbetalingen gedurende lopend boekjaar
Uitbetalingen in volgend boekjaar, opgenomen onder
de kortlopende schulden
Stand per 31 december

26.878
–28.736

22.216
–18.916

–3.810
227.334

–3.949
233.002

Waarvan:
Looptijd < 1 jaar
Looptijd >1 en <5 jaar
Looptijd > 5 jaar
Totaal

3.810
137.253
90.081
231.144

3.949
130.178
102.824
236.951

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals in de tabel
toegelicht zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. 		
			
Evenals voorgaand jaar bestaat de vermogensbijdrage uit een ingehouden bijdrage van
0,5% van de productomzet van leden en niet-leden. In 2021 bedroeg het totaalbedrag van
de ingehouden vermogensbijdrage (verdeeld over de Certificaten A, B en D) € 29,4 miljoen
(2020: € 24,4 miljoen). 		
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Volgens de statuten, artikel 17 lid 4e, is bepaald dat indien de ratio Risicodragend
Vermogen de bovengrens te boven gaat, de Ledenraad op voorstel van de directie kan
besluiten meer dan alleen de oudste jaarlaag vervroegd af te lossen. In de algemene
ledenvergadering van juni 2016 is besloten om als bovengrens van het Risicodragend
Vermogen 55% aan te houden.		

De op de Certificaten C ingelegde bedragen worden na vijf jaar opeisbaar. Over 2021 is
een rente vergoed van 0,5% (2020: 0,5%). 		

De bijschrijvingen op de Certificaten B worden rentedragend per 1 januari volgend op het
jaar van bijschrijving. 		

In artikel 17 lid 5 van de statuten is geregeld dat de Certificaten C zijn achtergesteld bij
alle vorderingen van derden op Royal FloraHolland en van houders van Certificaten B.		

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals in de tabel
toegelicht zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. 		

In 2021 is de jaarlaag 2013 van Royal FloraHolland vervroegd afgelost voor een bedrag
van € 28,7 miljoen. Over 2021 is geen rente vergoed (2020: 0,0%). In 2022 zal naar
verwachting een bedrag van € 3,8 miljoen (2020: € 3,9 miljoen) worden uitbetaald aan
gestopte leden.		

Stand per 1 januari

In artikel 17 lid 4h van de statuten is geregeld dat de Certificaten B zijn achtergesteld
bij alle vorderingen van derden op Royal FloraHolland.		
		

Mutaties
Bijboeking vermogensbijdrage

(10) Certificaten C
Stand per 1 januari
Mutaties
Aanvullende uitbetalingen gedurende lopend boekjaar
Uitbetalingen volgend boekjaar, opgenomen onder
de kortlopende schulden
Overige mutaties
Stand per 31 december
Waarvan:
Looptijd < 1 jaar
Looptijd >1 en <5 jaar
Looptijd > 5 jaar
Totaal

(11) Certificaten D

Aanvullende uitbetalingen gedurende lopend boekjaar
2021
475

2020
1.102

–

–3

–331
103
247

–624
–
475

331
247
–
578

624
431
44
1.099

2021
5.898

2020
6.519

444

386

–2.611

–816

Uitbetalingen volgend boekjaar, opgenomen onder
de kortlopende schulden
Stand per 31 december

–538
3.193

–191
5.898

Waarvan:
Looptijd < 1 jaar
Looptijd >1 en <5 jaar
Looptijd > 5 jaar
Totaal

538
1.597
1.596
3.731

191
3.467
2.431
6.089

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals in de tabel
toegelicht zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. 		
De bijschrijvingen op de Certificaten D worden rentedragend per 1 januari volgend op het
jaar van bijschrijving. In 2021 is de jaarlaag 2013 van Royal FloraHolland vervroegd afgelost voor een bedrag van € 2,6 miljoen. Over 2021 is geen rente vergoed (2020: 0,0%). In
2022 zal naar verwachting een bedrag van € 538 duizend (2020: € 191 duizend) worden
uitbetaald aan gestopte niet-leden.		
In artikel 17 lid 5 van de statuten is geregeld dat de Certificaten D zijn achtergesteld bij
alle vorderingen van derden op Royal FloraHolland en van houders van Certificaten B.		
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(12) Langlopende bankleningen en Overige schulden

Stand per 1 januari
Mutaties
Aflossing
Uitbetalingen volgend boekjaar,
opgenomen onder de kort
lopende schulden
Overige mutaties
Consolidatie FloriWay
Stand per 31 december

LANGLOPENDE BANK
LENINGEN

FINANCIAL
LEASE
VERPLICHTINGEN

OVERIGE
SCHULDEN

3.759

–

–

2021
3.759

2020
4.319

–280

–

–

–280

–280

–280
560
5.920
9.679

–
–
5.739
5.739

–
–
5.862
5.862

–280
560
17.521
21.280

–280
–
–
3.759

Het saldo langlopende bankleningen per 31 december 2021 heeft een looptijd langer dan
1 jaar, maar korter dan 5 jaar. Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van
het boekjaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. Voor de bankleningen zijn
de huurpenningen, aandelen en vorderingen verpand, is een hypothecaire zekerheid op
het onroerend goed gevestigd en is er sprake van een wederzijdse zekerhedenregeling.
De gemiddelde rente bedraagt 2,90%. 		
			

Kortlopende schulden
Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

(13) Kredietinstellingen en liquide middelen
Hieronder is begrepen de kredietfaciliteit bij de banken. In 2017 heeft Royal FloraHolland
een herfinanciering uitgevoerd waarbij een kredietfaciliteit is verkregen bij een syndicaat
van banken voor in totaal € 195,0 miljoen, bestaande uit € 75,0 miljoen doorlopend
krediet en € 120,0 miljoen ter beschikking voor korte termijn leningen van 1, 3 of 6
maanden. In 2019 is de looptijd van de faciliteit verlengd tot september 2024. Ultimo
boekjaar 2021 is geen gebruik gemaakt van de faciliteit (2020: € 14,8 miljoen).

ROYAL FLORAHOLLAND JAARVERSLAG 2021

De belangrijkste voorwaarden voor de beschikbaarheid van deze kredietfaciliteit zijn een
leverage ratio waarbij de netto-schuld niet meer dan 3,5 keer EBITDA (12-maands
periode) mag bedragen en dat het risicodragend vermogen minimaal 35% moet bedragen.
Deze twee ratio’s worden twee maal per jaar gemeten en gerapporteerd.
Royal FloraHolland voldoet per 31 december 2021 aan de ratio’s zoals overeengekomen
in het bankconvenant. Voor deze faciliteit zijn geen zekerheden verstrekt. De liquide
middelen staan ter vrije beschikking van de rechtspersoon.		
		

(14) Schulden en aflossingsverplichtingen aan leden/niet-leden
Onder de schulden aan leden/niet-leden is opgenomen de nog uit te keren productomzet
van 27, 28, 29, 30 en 31 december 2021. De stijging van € 6,7 miljoen wordt verklaard
doordat per jaareinde 2021 een nog uit te keren productomzet van 27 december is
meegenomen, terwijl in 2020 het enkel de nog uit te keren productomzet van 28, 29, 30
en 31 december betrof. Onder de aflossingsverplichtingen leden/niet-leden is opgenomen de aflossingsverplichting 2021 van de Certificaten A, B, C en D en Eindsaldi
participatiereserves. 		

(15) Statiegelden
Jaarlijks vindt er een vrijval plaats van de statiegeldverplichtingen van de op balansdatum
in omloop zijnde meermalige emballage. Deze vrijval werd tot en met het boekjaar 2020
bepaald op basis van een percentage van 1,4%. Als gevolg van een wijziging van de
schattingsmethode waarmee het vrijvalpercentage wordt berekend, is de omvang van
het vrijvalpercentage voor het boekjaar 2021 bepaald op 1,7%. Voor het boekjaar 2021
bedraagt het kwantitatieve effect van de schattingswijziging € 0,4 miljoen.		
		

(16) Overige schulden en overlopende passiva
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vakantiegeld en -dagen
Rentekosten banken en ledenlening
Overlopende passiva
Overige schulden
Stand per 31 december

2021
15.823
13.558
833
6.527
47.196
83.937

2020
7.957
12.696
935
8.288
37.915
67.791
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De toename van belastingen en premies sociale verzekeringen wordt voornamelijk
veroorzaakt door de te betalen vennootschapbelasting van € 9,2 miljoen als gevolg van
het positieve resultaat over het boekjaar 2021, deels gedreven door het verschil in
commerciële en fiscale boekwaarde van de materiële vaste activa.

Royal FloraHolland heeft geen omvangrijke financiële activa die reële waarde-renterisico
lopen en, behalve liquide middelen, geen omvangrijke financiële activa die een kasstroom-renterisico lopen. Met betrekking tot de vorderingen worden derhalve geen
financiële derivaten gecontracteerd ter afdekking van het renterisico.

De toename van overige schulden wordt verklaard doordat per het bedrag aan nog te
ontvangen facturen per 31 december 2021 hoger is dan per 31 december 2020 en de
toevoeging van de Floriway entiteiten aan de consolidatiekring.		
		

(17) Financiële instrumenten en risicobeheersing

Het door de groep gelopen kasstroom-renterisico wegens fluctuaties in de marktrentes
heeft voornamelijk betrekking op de variabel rentende langlopende verplichtingen van
de groep. Het renterisico ten aanzien van de variabele rente op de Certificaten B en de
bancaire lening van Javado Vastgoed B.V. wordt – gegeven de rentestand – slechts ten
dele afgedekt middels renteswaps. Gegeven de huidige stand van de kredietfaciliteit is
het kasstroom-renterisico bij stijging van de Euribor met 1% € 0,1 miljoen.		

Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij
het schatten van de omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans
opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten.		

Daarnaast bestaat bij de intra-groepsfinanciering een kasstroom-renterisico op
langlopende leningen tegen een variabele rente. Per 31 december 2021 bedroeg het
percentage leningen met een variabele rente met betrekking tot de groepsfinanciering
100% (2020: 100%). 		

De primaire financiële instrumenten van de groep, anders dan derivaten, dienen ter
financiering van de operationele activiteiten van de groep of vloeien direct uit deze
activiteiten voort. Tevens gaat de groep transacties aan in derivaten (beperkt tot rente
swaps), om het renterisico af te dekken dat ontstaat uit de financieringsactiviteiten van
de groep. Het beleid van de groep is om niet te handelen in financiële instrumenten voor
speculatieve doeleinden.		

Kredietrisico
Kredietrisico betreft het risico dat de ene partij bij een financieel instrument haar
verplichting niet zal nakomen, waardoor de andere partij een financieel verlies krijgt te
verwerken. Tegenpartijen van Royal FloraHolland bij derivaten- en liquiditeitentransacties
zijn beperkt tot financiële instellingen met een hoge kredietwaardigheid.		

De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van de groep zijn het
renterisico, het kredietrisico en het liquiditeitsrisico. Het beleid van de groep om deze
risico’s te beperken, wordt in de volgende paragrafen uiteengezet.		
Renterisico
Renterisico is het risico dat de reële waarde van toekomstige kasstromen van een
financieel instrument fluctueert als gevolg van wijzigingen in marktrentetarieven. Het
renterisico is onderverdeeld in een reële waarde-renterisico en een kasstroom-renterisico.
Het reële waarde-renterisico betreft het risico dat de waarde van een financieel instrument
zal schommelen als gevolg van schommelingen in de marktrente. Het kasstroom-rente
risico betreft het risico dat de toekomstige kasstromen van een financieel instrument
zullen schommelen als gevolg van veranderingen in de marktrente.		

De dienstverlening van Royal FloraHolland is over een grote groep klanten verspreid
waardoor er geen sprake is van een grote concentratie van de debiteurenvorderingen.
Om het risico van oninbare debiteurenvorderingen te beheersen, wordt dit voortdurend
bewaakt. Partijen die diensten afnemen van Royal FloraHolland worden vooraf beoordeeld
op kredietwaardigheid. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan kan van de afnemer
bepaalde diensten afnemen en daarvoor moeten zekerheden worden afgegeven ter
beperking van het risico van oninbaarheid. Een overwegend deel van de debiteuren
vorderingen wordt afgedekt door bankgaranties, borgen en een kredietverzekeringspolis
voor Royal FloraHolland Klok en Connect-aankopen. Royal FloraHolland beschikt per
31 december 2021 over een bedrag van € 41,3 miljoen aan bankgaranties en waarborgsommen (per 31 december 2020: € 38,7 miljoen). 		
Per 31 december 2021 bedraagt de post debiteuren € 41,6 miljoen (per 31 december
2020: € 32,6 miljoen). Dit bedrag is inclusief een voorziening voor dubieuze debiteuren
van € 0,3 miljoen.		

Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Royal FloraHolland
risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Royal FloraHolland heeft geen vorderingen
Verwachte kredietverliezen worden gewaardeerd uitgaande van alle mogelijke situaties en
en schulden die gewaardeerd worden op reële waarde en loopt derhalve geen risico’s over
ontwikkelingen die er gedurende de verwachte totale levensduur van de vordering toe
de reële waarde van vastrentende vorderingen en schulden als gevolg van wijzigingen in de
kunnen leiden dat de debiteur in gebreke blijft. Aanvullend wordt de waardering van de
marktrente.		
ROYAL FLORAHOLLAND JAARVERSLAG 2021

84

Directieverslag

Bestuur & Governance

Jaarrekening
Toelichting op de
geconsolideerde balans
2021

kredietverliezen gebaseerd op informatie die met redelijke kosten en inspanning
beschikbaar is, over actuele ontwikkelingen en verwachtingen ten aanzien van de markt
en belangrijke handelsrelaties. Vorderingen op debiteuren die failliet zijn of surseance
van betaling hebben aangevraagd worden voor 100% voorzien, evenals vorderingen
die langer vervallen zijn dan 90 dagen.
De groep neemt het kredietrisico van leden en aanvoerders volledig over door te
garanderen dat leden en aanvoerders wekelijks betaald krijgen voor de door hen verkochte
en geleverde producten, doch uitsluitend voor zover de facturering en incasso door Royal
FloraHolland heeft plaatsgevonden en mits door de leden en aanvoerders is voldaan aan
de eisen in de daarvoor geldende bepalingen in het Veilingreglement. De groep heeft
richtlijnen opgesteld om de omvang van het kredietrisico bij elke financiële instelling
en debiteur te beperken. Door de afgesloten kredietverzekering wordt 90% van het
debiteurenrisico afgedekt. Bovendien bewaakt de groep voortdurend haar vorderingen
en hanteert de groep een strikte aanmaningsprocedure. Door de bovenstaande maat
regelen is het kredietrisico voor de groep zoveel mogelijk beperkt.
Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico betreft het risico dat Royal FloraHolland problemen zal hebben om de
financiële middelen bijeen te brengen die nodig zijn om te voldoen aan haar korte termijn
verplichtingen. Zorgvuldig beheer van het liquiditeitsrisico brengt met zich mee dat
Royal FloraHolland voldoende liquide middelen aanhoudt en dat voldoende financieringsruimte voorhanden is, in de vorm van toegezegde en gecommitteerde kredietfaciliteiten.
Met kredietinstellingen zijn in het bankconvenant nadere afspraken gemaakt over de
kredietwaardigheidsratio’s van Royal FloraHolland. Voor de kredietfaciliteit zijn geen
activa als zekerheid afgegeven. Voor één banklening van één groepsmaatschappij is
hypothecaire zekerheid op het onroerend goed gevestigd en zijn de huurpenningen en
vorderingen verpand. Voor een andere banklening van een andere groepsmaatschappij
zijn de door de tussenholding gehouden aandelen in deze groepsmaatschappij verpand,
evenals de bedrijfsactiva en vorderingen.		

Reële waarde derivaten
De reële waarde van de renteswaps ter afdekking van het renterisico op variabel rentende
langlopende verplichtingen is bepaald door de verwachte toekomstige kasstromen uit
deze renteswaps te verdisconteren tegen de nul-coupon curve. 		
Per einde boekjaar heeft de groep een contract inzake renteswaps uitstaan.
Onder dit contract ontvangt de groep over het nominale bedrag van € 2,6 miljoen
(2020: € 2,9 miljoen) de marktrente gelijk aan 6 maands Euribor en betaalt de groep
1,03% over dit nominale bedrag. Dit renteswapcontract is ingegaan op 1 juli 2016 en
heeft een looptijd tot 1 januari 2023.		
De renteswap dient ter indekking van het renterisico dat de groep loopt op de banklening
van Javado Vastgoed B.V . De banklening voor Javado vastgoed B.V. heeft per 31 december
2021 een hoofdsom van € 3,8 miljoen (2020: € 4,0 miljoen). De variabele rente op de
banklening is gebaseerd op 6 maands Euribor. Voor een toelichting op de verplichtingen
inzake de banklening wordt verwezen naar de toelichting van de langlopende schulden.

De renteswapcontracten hebben een negatieve reële waarde van € 0,1 miljoen negatief
(2020: € 0,8 miljoen negatief) en maken deel uit van een effectieve hedgerelatie, waarbij
kostprijs hedge-accounting wordt toegepast op basis van individuele documentatie.
Royal FloraHolland heeft geen bijstortverplichtingen (‘margin calls’) over renteswap
contracten. Er is dan ook geen sprake van mogelijke liquiditeitsrisico’s uit hoofde van
renteswapcontracten.		
			

Periodiek worden door Royal FloraHolland liquiditeitsplanningen opgesteld. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico’s beheerst. In de
liquiditeitsplanningen wordt rekening gehouden met beperkte beschikbaarheid van
liquide middelen, waaronder bankgaranties en mogelijk versneld uitbetalen van statie
gelden, die als kortlopende schulden zijn geclassificeerd. Voor een toelichting op de
liquiditeitsrisico’s van de renteswaps wordt verwezen naar de paragraaf ‘Reële waarde
derivaten’. Voor een toelichting op de kredietfaciliteit en bijbehorende convenanten
wordt verwezen naar de toelichting op de langlopende schulden.		
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(18) Niet in de balans opgenomen activa, verplichtingen
en regelingen
31 december 2021
Investeringsverplichtingen
Operationele leaseverplichtingen
Huurverplichtingen
Garanties
Overige dienstverleningscontracten
Totaal

31 december 2020

< 1 JAAR

2-5 JAAR

> 5 JAAR

TOTAAL

< 1 JAAR

2-5 JAAR

> 5 JAAR

32.470
1.324
1.653
1.774
70.115
107.336

360
2.734
704
–
89.043
92.840

990
243
–
–
9.274
10.507

33.820
4.300
2.357
1.774
168.431
210.682

16.012
1.130
1.210
1.589
68.921
88.862

364
2.047
1.329
–
125.404
129.144

990
2
–
–
10.736
11.728

TOTAAL

17.366
3.179
2.539
1.589
205.061
229.735

De operationele leaseverplichtingen en de huurverplichtingen zijn in lijn met 2020.
De investeringsverplichtingen zijn ten opzichte van 2020 met € 16,4 miljoen gestegen.
Dit wordt met name verklaard door het aangaan van nieuwe grote verplichtingen ten aanzien
van toekomstige investeringen waaronder gerelateerd aan ontwikkeling Aalsmeer Oost.
Royal FloraHolland heeft per 31 december 2021 bankgaranties afgegeven voor een
bedrag van € 1,8 miljoen (2020: € 1,6 miljoen). 		
De overige dienstverleningscontracten zijn met € 36,6 miljoen gedaald ten opzichte van
2020, met name door het aflopen van een aantal huidige contracten met ICT leveranciers
ten aanzien van zowel software ontwikkeling als beheeractiviteiten.		
De minimale toekomstige huuropbrengsten bedragen € 15,5 miljoen
(2020: € 14,3 miljoen) en zijn als volgt over de komende jaren verdeeld:		
31 december 2021
Huuropbrengsten
Totaal

< 1 JAAR

2-5 JAAR

> 5 JAAR

TOTAAL

< 1 JAAR

2-5 JAAR

> 5 JAAR

12.989
12.989

2.467
2.467

5
5

15.461
15.461

13.401
13.401

831
831

35
35

Daarnaast zijn nog diverse claims tegen Royal FloraHolland ingediend en zijn
geschillen aanhangig. Alle claims worden betwist. Over de claims en geschillen is door
Royal FloraHolland waar nodig en relevant juridisch advies ingewonnen. De afloop van de
onderhandelingen en/of procedures kan evenwel niet met zekerheid worden voorspeld.
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31 december 2020
TOTAAL

14.267
14.267

(19) Toelichting bij het kasstroomoverzicht
In 2021 heeft Floriway B.V. de Gebroeders De Winter Holding B.V., Hoza B.V. en
Van Marrewijk Holding B.V. verworven, waarvan de betaling door middel van geldmiddelen
in het kasstroomoverzicht is weergegeven. Onder de investeringen in materiële vaste activa
zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2021 geldmiddelen zijn opgeofferd.
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Productomzet
(x € 1 miljoen)
Totaal klokomzet
Directe omzet
Totaal productomzet Royal FloraHolland

2021
2.220
3.407
5.627

2020
1.783
2.871
4.654

Het totaalaandeel klokomzet van Royal FloraHolland is in 2021 39,5% (2020: 38,3%).
Het aandeel directe omzet is in 2021 60,5% (2020: 61,7%). De productomzet gerealiseerd
door leden van Royal FloraHolland is in 2021 € 5.323 miljoen (2020: € 4.389 miljoen) en
de productomzet van overige aanvoerders is in 2021 € 304 miljoen (2020: € 265 miljoen).
Leden kunnen gebruikmaken van de regeling Tijdelijke Ontheffing Leden omzet (TOL),
waarover provisie aan Royal FloraHolland wordt afgedragen. In 2021 is over € 249 miljoen
(2020: € 234 miljoen) aan productomzet buiten de veiling om een naheffing TOL-provisie
door leden betaald aan Royal FloraHolland. 		

Bedrijfsbaten
(20) Diverse opbrengsten
De diverse opbrengsten bedragen in 2021 € 53,1 miljoen (2020: € 34,2 miljoen).
De stijging wordt met name verklaard doordat onder deze post tevens is begrepen het
resultaat op de verkoop van terreinen en panden. In 2021 betreft dit hoofdzakelijk
het resultaat van de verkoop van onroerend goed. Verwezen wordt naar de toelichting
‘Materiële vaste activa’.		
De stijging in diverse opbrengsten wordt mede veroorzaakt door een toename van
diensten op importstromen, zoals Flower Handling (€ 1,2 miljoen) en Kopen Op Afstand
(€ 0,9 miljoen).		
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tegemoetkoming van € 50 duizend voor een waarnemer van zijn werkzaamheden in
Bedrijfslasten		
zijn eigen productiebedrijf. De vicevoorzitter ontvangt € 36,5 duizend per jaar. De leden
			
ontvangen € 31,5 duizend per jaar. Voor de deelname aan de commissies ontvangt

(21) Lonen en salarissen		
2021
120.028
29.640
149.668

Salarissen eigen werknemers
Personeel derden

2020
102.781
26.830
129.611

Vergoeding raad van commissarissen en beloning directie		
De vergoeding van de raad van commissarissen en de beloning van de directie zijn
gebaseerd op de bedragen die in het boekjaar ten laste van het resultaat zijn gekomen.
De vergoeding voor de raad van commissarissen (9 personen) bedroeg € 392 duizend
(2020: € 392 duizend). Dit betreft een vaste vergoeding voor hun werkzaamheden.
De voorzitter van de raad van commissarissen ontvangt € 50 duizend per jaar plus een

Beloning directie*

2021

D. van Mechelen
S. van Schilfgaarde

de voorzitter van de commissie € 10 duizend per jaar en de leden € 5 duizend.
De commissarissen ontvangen tevens een vaste vergoeding voor reis- en verblijfkosten
van € 2,5 duizend per jaar, uitbetaald per kwartaal. De voorzitter van de raad van
commissarissen declareert reis- en verblijfkosten. De coöperatie neemt de kosten van
eventuele opleidingen van commissarissen of advies aan de raad van commissarissen
op zich. Het bedrag aan opleidingskosten dat in 2021 is vergoed aan de leden van de
raad van commissarissen bedraagt € 28 duizend.		

De totale beloning (vast en variabel samen) voor beide directieleden gezamenlijk bedroeg
in 2021 € 1,3 miljoen bruto (2020: € 1,2 miljoen). De variabele beloning, als onderdeel
hiervan, bedroeg voor de beide directieleden gezamenlijk € 263 duizend bruto. Dit betreft
de variabele beloning over het jaar 2021, welke wordt uitbetaald in 2022. De vastgestelde
variabele beloning komt daarmee voor S. van Schilfgaarde uit op 34% van het vaste salaris
en voor D. van Mechelen op 17% van het vaste salaris.

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

VAST

VAST

VARIABEL

VARIABEL

PENSIOEN

PENSIOEN

TOTAAL

TOTAAL

453
554
1.007

425
524
949

76
187
263

51
116
167

22
20
42

18
20
38

551
761
1.312

494
660
1.154

		
* T
 abel is exclusief werkgeversdeel overige sociale lasten Royal FloraHolland. In 2021 betrof het werkgeversdeel
overige sociale lasten (met uitzondering van pensioenbijdrage) voor D. van Mechelen € 13 duizend
(2020: € 13 duizend), S. van Schilfgaarde € 13 duizend (2020: € 13 duizend). Het vaste deel van de beloning
voor beide directieleden is opgebouwd uit het bruto jaarsalaris, vakantietoeslag en pensioencompensatie.		
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Gemiddeld aantal medewerkers
en fte’s

2021

2020

2021

2020

GEMIDDELD
GEMIDDELD
AANTAL
AANTAL
MEDEWERKERS MEDEWERKERS

GEMIDDELD
AANTAL FTE’S

GEMIDDELD
AANTAL FTE’S

Operations
Commercie
Staf
Royal FloraHolland

1.922
462
304
2.688

1.915
467
242
2.624

1.376
402
288
2.066

1.404
408
227
2.039

Deelnemingen*
Floriway

56
407
3.151

55
–
2.679

55
339
2.460

56
–
2.095

* Waarvan 40 medewerkers (39 fte’s) werkzaam in het buitenland.

(22) Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

2021
25.573
63.215

2020
12.319
65.780

88.788

78.099

			
De toename van de afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op immateriële
vaste activa wordt deels veroorzaakt door € 6,4 miljoen aan bijzondere waarde
verminderingen op software, als gevolg van strategische keuzes die ertoe hebben geleid
dat een deel van de legacy systemen in de toekomst vervangen zullen worden. Daarnaast is
een bijzondere waardervermindering van € 4,3 miljoen doorgevoerd inzake de goodwill
van de acquisitie van FloraXchange B.V. Dit is het gevolg van de doorontwikkeling van
Floriday, de digitale sierteelt marktplaats van RFH waar vraag- en aanbod bij elkaar komen,
en integratie van de catalogus functie van het FloraXchange platform binnen Floriday in
2022. De afschrijvingen op materiële vaste activa zijn voornamelijk toegenomen als
gevolg van versnelde afschrijving van niet meer aanwezige activa en activa die niet langer
gebruikt zullen worden.
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(23) Overige bedrijfslasten
De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de
accountantsorganisatie en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie
behoort, zijn als volgt voor de groep:		
2021
Accountantskosten

2020

PWC
PWC
NEDERLAND NEDERLAND

Onderzoek van de
jaarrekening
Andere controle
opdrachten
Adviesdiensten op
fiscaal terrein

2020

2021

2020

PWC OVERIG PWC OVERIG
NETWERK
NETWERK

2021

TOTAAL

TOTAAL

496

518

19

17

515

535

44

156

29

14

73

170

–
–
25
1
25
1
539
674
73
32
612
706
			
Genoemde honoraria voor onderzoek van de jaarrekening zijn gebaseerd op de totale
honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening ongeacht of de werkzaamheden reeds
gedurende het boekjaar zijn verricht.		

(24) Vennootschapsbelasting
2021
–8.916
–75
4.725
–4.266

2020
–658
–94
886
134

Belastingdruk
Toepasselijk tarief

2021
25,0%

2020
25,0%

Effectief belastingpercentage

39,5%

6,0%

Uit hoofde van resultaat boekjaar
Correctie voorgaande jaren
Mutatie latenties
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De cijfermatige aansluiting tussen het toepasselijke en effectieve belastingtarief is als
volgt:		
Operationeel resultaat voor belasting
Resultaat deelnemingen
Aandeel derden
Resultaat voor belasting

9.054
2.088
–331
10.812

Vennootschapsbelasting o.b.v. toepasselijk tarief
–2.703
25,0%
Verschillen a.g.v. afwijkende tarieven en niet te verrekenen
lasten
–1.372
12,7%
Compensabele verliezen
–117
1,1%
Correctie voorgaande jaren
–75
0,7%
Vennootschapsbelasting o.b.v. effectief tarief
–4.267
39,5%
		
Het verschil tussen het effectieve belastingpercentage en het toepasselijke tarief in
2021 is voornamelijk het gevolg van afwijkende belastingtarieven bij buitenlandse deel
nemingen, commercieel niet te verrekenen lasten en compensabele verliezen.		

(25) Gebeurtenissen na balansdatum
De impact van de Oekraïne-crisis op Royal FloraHolland en de sierteeltsector als geheel is
op het moment van schrijven nog onduidelijk, maar wordt nauwlettend gevolgd.
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(Na voorgestelde resultaatbestemming (bedragen x € 1.000))

Activa

Passiva
Toelichting

2021

2020

(26)

39.717

39.776

98.880
281.277
64.095
29.022
84.308
557.582

102.286
293.865
68.957
37.240
92.852
595.200

16.891
235
3.999
21.125

21.490
2.038
–
23.528

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa
(27)
Terreinen
Bedrijfsgebouwen
Installaties, emballage en logistieke middelen
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Overige vorderingen
Latente belastingen

(28)

Vlottende activa
Voorraden

Vorderingen
Handelsdebiteuren
(29)
Vorderingen op leden/niet-leden
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vorderingen op deelnemingen
Overige vorderingen en overlopende activa (30)

Liquide middelen
Totaal
ROYAL FLORAHOLLAND JAARVERSLAG 2021

575

Toelichting

Eigen vermogen

(31)

Voorzieningen

(32)

Algemene reserve
Reserve rechtspersonen
Certificaten A
Eindsaldo
Wettelijke reserve

Voorziening latente belastingen
Overige voorzieningen

Langlopende schulden
Certificaten B*
Certificaten C*
Certificaten D*

(9)
(10)
(11)

596

Kortlopende schulden
38.247
–
9.625
2.618
14.057
64.547

32.227
2.338
18.223
5.691
6.990
65.469

45.146

4.178

728.691

728.747

Kredietinstellingen
Schulden aan leden/niet-leden
Aflossingsverplichting aan leden/
niet-leden
Schulden aan groepsmaatschappijen
Crediteuren
Statiegelden
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal

(14)
(14)

(15)
(33)

2021

2020

116.410
2.634
48.418
4.881
41.948
214.291

114.958
2.635
47.824
7.699
41.455
214.571

–
5.651
5.651

650
6.206
6.856

227.334
247
3.193
230.774

233.002
475
5.898
239.375

–
66.988

14.510
47.642

8.900
52
24.317
100.125
77.595
277.975

8.842
8.031
25.651
96.162
67.107
267.945

728.691

728.747

*	Achtergestelde leningen.
Deze vormen gezamenlijk
met het eigen vermogen
het aansprakelijk vermogen.
Het aansprakelijk vermogen
bedraagt ultimo 2021
€ 445,1 miljoen
(2020: € 453,9 miljoen).
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Resultaat na belasting

ROYAL FLORAHOLLAND JAARVERSLAG 2021

2021
12.818
–6.273
6.545

2020
–5.152
–623
–5.775
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Toelichting algemeen
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling van de enkelvoudige en de
geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Voor de grondslagen wordt verwezen naar de
toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. In de toelichting op de enkelvoudige
jaarrekening 2021 zijn alleen die posten opgenomen, voor zover deze afwijken van
de in de geconsolideerde balans opgenomen bedragen. 		
Bij het weergeven van de enkelvoudige winst-en-verliesrekening is gebruikgemaakt van
de vrijstellingen van artikel 2:402 BW.		
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per 31 december 2021
(bedragen x € 1.000)

Vaste activa
(26) Immateriële vaste activa
De samenstelling van de boekwaarde per balansdatum en het verloop zijn als volgt:		
Stand per 1 januari

2021
39.776

2020
36.318

19.045

13.555

–

5

–11.272

–8.978

–

–

Mutaties
Investeringen
Overboekingen
Afschrijvingen
Desinvesteringen
Correcties

–1.416

–

Bijzondere waardeverminderingen

–6.416

–1.124

Stand per 31 december

39.717

39.776

Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
Stand per 31 december

73.554

67.005

–33.837

–27.229

39.717

39.776

Investeringen hebben betrekking op de ontwikkeling van nieuwe software. Er is een
bijzondere waardevermindering van € 6,4 miljoen ten laste van het resultaat over
het boekjaar gebracht inzake software. Dit houdt verband met nieuwe software ont
wikkelingen waarbij strategische keuzes ertoe hebben geleid dat een deel van de legacy
systemen in de toekomst vervangen zullen worden.
		

ROYAL FLORAHOLLAND JAARVERSLAG 2021

94

Directieverslag

Bestuur & Governance

Jaarrekening
Toelichting op
de enkelvoudige
balans 2021

(27) Materiële vaste activa
De samenstelling van de boekwaarde per balansdatum en het verloop zijn als volgt:		
			
STAND PER
1 JANUARI

INVESTERINGEN

OVERBOEKINGEN

AFSCHRIJVINGEN
& WAARDE-
VERMINDERINGEN

DESINVESTERINGEN

CORRECTIES

STAND PER
31 DECEMBER

Terreinen
Terreinvoorzieningen
Subtotalen

72.690
29.596
102.286

–
120
120

5.438
682
6.120

–
–3.036
–3.036

–6.331
–
–6.331

–
–279
–279

71.797
27.083
98.880

Bedrijfsgebouwen

293.865

7.304

17.568

–33.038

–3.976

–446

281.277

Installaties
Emballage en middelen t.b.v. het logistieke proces
Subtotalen

23.555
45.402
68.957

3.086
5.314
8.400

2.734
79
2.813

–3.538
–12.513
–16.051

–
–
–

–24
–
–24

25.813
38.282
64.095

Andere vaste bedrijfsmiddelen

37.240

1.709

927

–10.833

–

–21

29.022

68.057
24.795
92.852

–
18.884
18.884

–5.438
–21.990
–27.428

–
–
–

–
–
–

–
–
–

62.619
21.689
84.308

Totalen 2021

595.200

36.417

–

–62.957

–10.307

–770

557.582

Totalen 2020

621.118

41.554

–5

–65.382

–2.085

–

595.200

Terreinen

Installaties, emballage en logistieke middelen

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

Terreinen en panden
Bedrijfsmiddelen in uitvoering
Subtotalen
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Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving & waardeverminderingen
Stand per 31 december

TERREINEN

BEDRIJFSGEBOUWEN

INSTALLATIES,
EMBALLAGE
EN LOGISTIEKE
MIDDELEN

ANDERE VASTE
BEDRIJFS-
MIDDELEN

NIET AAN
DE BEDRIJFSUITOEFENING
DIENSTBAAR

138.687
–39.807
98.880

957.774
–676.497
281.277

288.949
–224.855
64.095

168.006
–138.984
29.022

123.179
–38.871
84.308

De terreinen die niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar zijn betreffen deels vrije
gronden voor verkoop aan handelspartijen en voor verkoop aan derden. De vrije gronden
voor verkoop aan handelspartijen worden aangehouden voor toekomstige verkoop aan
klanten van Royal FloraHolland ter ondersteuning van de centrale marktplaatsfunctie.
In 2021 zijn 3 grote vastgoed verkopen gerealiseerd. Op 1 april is de verkoop van de
bouwrijpe grond, gelegen in Rijnsburg, geëffectueerd met een boekwaarde van
€ 0,25 miljoen en een verkoopresultaat van € 1,8 miljoen. Tevens is op 1 april de verkoop
van het gebouw Fleurada, gelegen aan de Middel Broekweg 41a in Naaldwijk, gerealiseerd,
met een boekwaarde van € 3,4 miljoen en een verkoopresultaat van € 2,2 miljoen.
Op 10 december is de verkoop van het gebouw TPW Venus 181, gelegen in Naaldwijk,
gerealiseerd met een boekwaarde van € 6,7 miljoen en een verkoopresultaat van
€ 7,4 miljoen.		
		
De reële waarde van terreinen en panden die niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
zijn bedraagt € 125,8 miljoen (2020: € 98,6 miljoen).		
De investeringen die gedurende het jaar in gebruik genomen worden, zijn via de kolom
‘overboekingen’ aan de juiste activacategorie toegekend. Investeringen die in 2021 in
gebruik zijn genomen, zijn onder andere het nieuwbouw kantoor Floradôme in Aalsmeer,
de vervangde fustwasserij Rijnsburg lijnen 1 tot en met 3, renovatie van het parkeerdek
Naaldwijk fase 2 en de aanschaf van stapelwagens.		
Investeringen die ultimo 2021 nog niet in gebruik zijn genomen, zijn onder andere
nieuwbouw Marginpar Aalsmeer Oost, bouw- en woonrijp maken Aalsmeer Oost, het
aanleggen van een productstraat fase 1 Aalsmeer Oost en vervangen fustwasserij
Rijnsburg lijnen 4 en 5.		
De boekwaarde van de terreinen bevat een bedrag van € 6,5 miljoen waarover
Royal FloraHolland geen juridisch eigendom heeft. Dit betreft het terrein dat door
Royal FloraHolland in erfpacht is uitgegeven aan Plant Port 2 B.V. en waarop het Green
Horti Center is gevestigd.		
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2021
1.676.596
–1.119.013
557.582

2020
1.652.940
–1.057.740
595.200

Materiële vaste activa worden afgeschreven op basis van de geschatte economische
levensduur.		

(28) Financiële vaste activa
De samenstelling van de boekwaarde per balansdatum en het verloop zijn als volgt:

Stand per 1 januari
Mutaties
Resultaat deelnemingen
Liquidatie deelnemingen
Dividenduitkering
Overige rechtstreekse
vermogensmutaties
Verstrekkingen
Aflossingen
Overige mutaties
Stand per 31 december

DEELNEMINGEN
IN GROEPSMAATSCHAPPIJEN

OVERIGE
VORDERINGEN

LATENTE
BELASTINGEN

21.490

2.038

–

2021
23.528

2020
33.805

–6.273
–
–2.247

–
–
–

–
–
–

–6.273
–
–2.247

–623
–
–7.766

3.921
–
–
–
16.891

–
54
–57
–1.800
235

–
–
–
3.999
3.999

3.921
54
–57
2.199
21.125

–134
–
–1.754
–
23.528

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

Sivepo B.V.
RFH Holding B.V.
Totalen

2021
48
16.843
16.891

2020
48
21.442
21.490
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Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Royal FloraHolland houdt 100% van de aandelen in tussenhoudster RFH Holding B.V.,
welke op haar beurt een direct 100% belang houdt in FH Deelnemingen Holding B.V.,
FH Diensten Holding B.V., FH Vastgoed Holding B.V. en RFH Logistics Holding B.V. 		
			
Voor een overzicht van alle deelnemingen wordt verwezen naar pagina 103.		
Overige vorderingen
Onder deze post zijn begrepen leningen aan gelieerde ondernemingen voor een bedrag
van € 0,2 miljoen (2020: € 0,2 miljoen). De leningen hebben een looptijd langer dan
1 jaar, maar korter dan 5 jaar. 		
Transacties met verbonden partijen
Alle transacties met de deelnemingen hebben plaatsgevonden tegen marktconforme
condities. Verbonden partijen van Royal FloraHolland zijn te onderscheiden in deel
nemingen en overige verbonden partijen. Overige verbonden partijen zijn: Vereniging
van Bloemenveilingen in Nederland, Stichting Fonds Coöperatieve Bloemenveilingen,
Bloemenbureau Holland, Plant Port 2 B.V., VvE Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer,
Stichting derdengelden FloraXchange, Sierteelt Verpakkings Pool CV, Stichting Obligatiehouders Floriworld, en Stichting Florilog en leden van de raad van commissarissen en
de directie. De aard van de voornaamste transacties met verbonden partijen betreft
financiering, kopers- en kwekersheffingen en loon- en algemene kosten.		
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Vlottende activa
Vorderingen
(29) Handelsdebiteuren
Alle vorderingen opgenomen onder de handelsdebiteuren hebben een looptijd korter dan
1 jaar.		

(30) Overige vorderingen en overlopende activa
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vooruitbetaalde kosten
Overige vorderingen
Overlopende activa
Stand per 31 december

2021
–
8.353
5.133
572
14.057

2020
98
5.647
835
410
6.990

			
Overige vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
De toename van de vooruitbetaalde kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door een
hoger aantal aan vooruitbetalingen ten opzichte van 2020. De overige vorderingen betreft
voornamelijk een nog te ontvangen bedrag van € 1,8 miljoen inzake de verkoop van locatie
Bleiswijk. Dit bedrag staat op een Escrow rekening en zal in 2022 worden ontvangen.
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(31) Eigen vermogen

Certificaten A
Stand per 1 januari

Algemene reserve
Stand per 1 januari

2021
114.958

2020
124.311

Mutaties
Mutatie wettelijke reserve
Vermogensmutatie
Dotatie resultaat huidig boekjaar
Stand per 31 december

–472
–1.349
3.273
116.410

–3.578
–
–5.775
114.958

De vermogensmutatie van € 1,3 miljoen bestaat voornamelijk uit verwerving van het
aandeel derden van € 3,0 miljoen als gevolg van de acquisitie van Floriway en een
kapitaalstorting van € 1,5 miljoen aan De Winter.
Vooruitlopend op de vaststelling door de Ledenraad is het resultaat na belastingen over
het boekjaar 2021 als volgt verwerkt:		

Onttrekking/toevoeging aan de Algemene reserve
Uit te betalen aan leden*
Totaal resultaat na belastingen

2021
3.273
3.272
6.545

2020
–5.775
–
–5.775

* Uit te betalen aan leden is het bedrag na aftrek van een beperkt bedrag voor toevoeging aan Certificaten A indien
deze nog niet zijn volgestort.

Mutaties
Bijboeking vermogensbijdrage
Storting resultaat bestemming
Aanvullende uitbetalingen gedurende lopend boekjaar
Uitbetalingen in volgend boekjaar, opgenomen onder de
kortlopende schulden
Stand per 31 december

2021
47.824

2020
47.268

2.070
284
–273

1.833
–
–127

–1.487
48.418

–1.150
47.824

In artikel 40 ‘Overgangsbepalingen 2016’ lid 1. Participatiereserve van de statuten is
geregeld dat het per 31 december 2016 bestaande tegoed van een lid op zijn participatierekening aangewend wordt ter volstorting van zijn Certificaat A. Voor zover het tegoed
méér dan € 20 duizend bedraagt, is het meerdere van zijn tegoed toegevoegd aan het
‘eindsaldo’. De participatiebijschrijvingen per 31 december 2016 bestonden uit de bijschrijvingen 1997 tot en met 2015 van Bloemenveiling Aalsmeer en bijschrijvingen 1997
tot en met 2015 van FloraHolland-oud.		
In artikel 17 lid 3e van de statuten is geregeld dat het op het Certificaat A bijgeschreven
bedrag eerst uitkeerbaar is na de vaststelling van de jaarrekening over het derde boekjaar
na het boekjaar waarin het lidmaatschap van het lid eindigde, en slechts onder de voorwaarde dat de algemene vergadering, op voorstel van de directie, besluit tot het betaalbaar
stellen van de Certificaten A die ingevolge deze statuten daarvoor in aanmerking komen.
Eindsaldo
Stand per 1 januari

Reserve rechtspersonen
Deze in artikel 35 van de statuten bedoelde ‘reserve rechtspersonen’, die per
Mutaties
31 december 2021 € 2,6 miljoen (2020: € 2,6 miljoen) bedraagt, is in voorgaande
Aanvullende uitbetalingen gedurende lopend boekjaar
jaren gevormd uit het met ledenrechtspersonen verrekende vennootschapsbelasting
Uitbetalingen in volgend boekjaar, opgenomen onder de
nadeel, voortvloeiende uit de omstandigheid dat de restitutie van veilingprovisie aan
kortlopende schulden
ledenrechtspersonen fiscaal niet aftrekbaar is. In het boekjaar heeft geen mutatie plaatsgevonden.		
Overige mutaties
Stand per 31 december

2021
7.699

2020
10.741

–39

–78

–2.735
–44
4.881

–2.927
–37
7.699

Het eindsaldo van een lid of oud-lid wordt in acht gelijke jaarlijkse termijnen aan dat lid of
oud-lid uitgekeerd, evenwel onder de voorwaarde dat de algemene vergadering, op voorstel van de directie, telkens in het kader van de vaststelling van de jaarrekening over het
voorgaande boekjaar, besluit tot de uitkering en het betaalbaar stellen van bedoelde
termijn.		
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Wettelijke reserve
Stand per 1 januari

2021
41.455

2020
38.010

Mutaties
Omrekeningsverschillen
Overboeking van algemene reserve – deelnemingen
Overboeking van algemene reserve – immateriële vaste activa
Stand per 31 december

21
530
–58
41.948

–134
121
3.458
41.455

De wettelijke reserve is gevormd voor omrekeningsverschillen op deelnemingen in
vreemde valuta (€ 114 duizend), ingehouden winsten deelnemingen (€ 1,8 miljoen) en
immateriële vaste activa (€ 39,7 miljoen). 		
Waardeveranderingen van deelnemingen wegens omrekening van het geïnvesteerde
vermogen en resultaat vanuit de vreemde valuta naar de euro, worden verwerkt in de
reserve omrekeningsverschillen. De reserve deelnemingen is gevormd voor deelnemingen
die zijn gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde, maar waarin Royal FloraHolland geen
overwegende zeggenschap heeft. Voor immateriële vaste activa is de reserve gevormd
voor geactiveerde software, aangezien deze in overwegende mate te beschouwen is als
ontwikkelingskosten. Voor deelnemingen is het deel wettelijke reserve gelijk aan de
wijziging van de waarde van de deelnemingen op grond van het aandeel in het resultaat
van de deelnemingen, verminderd met uitgekeerde dividenden. Voor immateriële vaste
activa is het deel gelijk aan de historische kostprijs verminderd met afschrijvingen.		
		

(32) Voorzieningen
Stand per 1 januari

VOORZIENING
LATENTE
BELASTINGEN

OVERIGE
VORDERINGEN

2021

2020

650

6.206

6.856

7.582

Mutaties
Toevoegingen

75

891

966

5.400

Onttrekkingen

–725

–1.106

–1.831

–6.088

Vrijval

–

–340

–340

–38

Stand per 31 december

–

5.651

5.651

6.856
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Latente belastingvorderingen en -schulden binnen de fiscale eenheid worden gesaldeerd
gepresenteerd. Per 31 december 2021 resulteert dit in een passieve belastinglatentie.
De latente belastingpositie vindt haar oorsprong enerzijds in actieve latenties als gevolg
van (1) verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering van materiële vaste activa
door bereiken van de fiscale bodemwaarde en gevormde herinvesteringsreserve op
onroerend goed, (2) fiscaal verrekenbare verliezen en (3) de fiscaal niet erkende jubileumvoorziening en voorziening CC’s. Anderzijds wordt de latente belastingpositie bepaald
door passieve latenties als gevolg van (1) verschillen tussen de commerciële en fiscale
waardering van materiële vaste activa inzake onderhoudskosten welke fiscaal direct in de
winst-en-verliesrekening zijn verantwoord in plaats van activering op de balans en (2) de
in het verleden gevormde fiscale voorziening voor groot onderhoud. 		
De voorziening latente belastingen is gevormd op basis van het huidige en toekomstige
vennootschapsbelastingtarief van 25,0%. De voorziening heeft een looptijd langer dan
1 jaar.		
De overige voorzieningen betreffen voorzieningen voor jubileumuitkeringen
(€ 4,5 miljoen), uitkeringen uit hoofde van reorganisatie (€ 0,5 miljoen), vermiste
CC-containers (€ 0,4 miljoen) en uitkeringen aan langdurig zieken (€ 0,3 miljoen).
De voorziening vermiste CC-containers is gevormd voor het tekort aan CC-containers
dat is geconstateerd als gevolg van het vervangen van CC-labels gedurende het voorjaar
2019. Gedurende 2021 is het tekort aan CC-containers grotendeels gecompenseerd
door aankoop van nieuwe CC-containers voor een bedrag van € 0,9 miljoen.
De reorganisatievoorziening betreft een wijziging in het logistieke proces waarbij een
transitie plaatsvindt van het huidige aanbod gedreven verdeelproces naar een vraag
gestuurd proces van order picken. De reorganisatievoorziening heeft overwegend een
looptijd korter dan 1 jaar, terwijl de overige voorzieningen overwegend een looptijd
langer dan 1 jaar hebben.		
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Kortlopende schulden
(33) Overige schulden en overlopende passiva
2021
2020
Belastingen en premies sociale verzekeringen
6.410
7.839
Vakantiegeld en -dagen
13.558
12.696
Rentekosten banken en ledenlening
833
935
Overlopende passiva
9.594
8.288
Overige schulden
47.200
37.349
Stand per 31 december
77.595
67.107
		
Alle schulden en overlopende passiva hebben een looptijd korter dan 1 jaar. 		
De afname van overlopende passiva wordt met name verklaard doordat per 31 december
2020 een vooruit ontvangen bedrag van € 7,9 miljoen verschuldigd is aan het UWV,
aangezien Royal FloraHolland na toetsing aan de voorwaarden niet in aanmerking bleek
te komen voor de tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werk
gelegenheid.
De toename van overige schulden wordt verklaard doordat het bedrag aan nog te
ontvangen facturen per 31 december 2021 hoger is dan per 31 december 2020.		
		

(34) Financiële instrumenten
Voor de toelichting op de financiële instrumenten wordt verwezen naar de
geconsolideerde jaarrekening.		
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(35) Niet in de balans opgenomen activa, verplichtingen
en regelingen		
31 december 2021
Investeringsverplichtingen
Operationele leaseverplichtingen
Huurverplichtingen
Garanties
Overige dienstverleningscontracten
Totaal

31 december 2020

< 1 JAAR

2-5 JAAR

> 5 JAAR

TOTAAL

< 1 JAAR

2-5 JAAR

> 5 JAAR

TOTAAL

31.690
1.306
913
1.774
70.115
105.798

–
2.681
704
–
89.043
92.427

–
243
–
–
9.274
9.517

31.690
4.230
1.617
1.774
168.431
207.742

16.012
1.130
1.210
1.589
68.921
88.862

4
2.047
1.329
–
125.404
128.784

–
2
–
–
10.736
10.738

16.016
3.179
2.539
1.589
205.061
228.385

De operationele leaseverplichtingen en de huurverplichtingen zijn in lijn met 2020.
De investeringsverplichtingen zijn ten opzichte van 2020 met € 15.7 miljoen gestegen.
Dit wordt met name verklaard door het aangaan van nieuwe grote verplichtingen ten
aanzien van toekomstige investeringen waaronder gerelateerd aan ontwikkeling Aalsmeer
Oost.		
Royal FloraHolland heeft per 31 december 2021 bankgaranties afgegeven voor een
bedrag van € 1,8 miljoen (2020: € 1,6 miljoen). 		
De overige dienstverleningscontracten zijn met € 36,6 miljoen gedaald ten opzichte van
2020, met name door het aflopen van een aantal huidige contracten met ICT-leveranciers
ten aanzien van zowel software ontwikkeling als beheeractiviteiten.		
De minimale toekomstige huuropbrengsten bedragen € 15,5 miljoen
(2020: € 14,3 miljoen) en zijn als volgt over de komende jaren verdeeld:		
31 december 2021
Huuropbrengsten
Totaal

31 december 2020

< 1 JAAR

2-5 JAAR

> 5 JAAR

TOTAAL

< 1 JAAR

2-5 JAAR

> 5 JAAR

TOTAAL

12.989
12.989

2.467
2.467

5
5

15.461
15.461

13.401
13.401

831
831

35
35

14.267
14.267

			
Daarnaast zijn nog diverse claims tegen Royal FloraHolland ingediend en zijn
geschillen aanhangig. Alle claims worden betwist. Over de claims en geschillen is door
Royal FloraHolland waar nodig en relevant juridisch advies ingewonnen. De afloop van de
onderhandelingen en/of procedures kan evenwel niet met zekerheid worden voorspeld.
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Fiscale eenheid
Royal FloraHolland vormt voor de vennootschapsbelasting een fiscale eenheid per
1 januari 2021 met haar dochtermaatschappijen FH Vastgoed Holding B.V., Siervast B.V.,
RFH Holding B.V., RFH Logistics Holding B.V. en Floriway B.V. (voorheen: Logistiek2 B.V.)
gevoegd in de fiscale eenheid. Deze laatste dochtermaatschappij is gedurende het boekjaar 2021 ontvoegd als gevolg van de aandelentransactie (15% aandelen verkocht aan
derde partij) van 27 oktober 2021. Per jaareinde 2021 houdt Royal FloraHolland nog 85%
van de aandelen Floriway B.V. (via dochter RFH Logistics Holding B.V.) Belastingen worden
toegerekend aan de entiteit waarop de positie betrekking heeft. Voor de omzetbelasting
vormt Royal FloraHolland een fiscale eenheid met zijn dochtermaatschappijen FH Diensten Holding B.V., FloraHolland Flower Combination B.V., Flowerdome B.V. en Siervast B.V.
Elk van de tot de fiscale eenheid behorende entiteiten is hoofdelijk aansprakelijk voor de
schulden van de gehele fiscale eenheid. 		
			
Aalsmeer, 15 maart 2022
Steven van Schilfgaarde
CEO Royal FloraHolland
David van Mechelen
CFO Royal FloraHolland		
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Overzicht deelnemingen
Royal FloraHolland heeft een volledig of gedeeltelijk (in)direct belang in de volgende
vennootschappen:		

VESTIGINGSPLAATS

RFH Holding B.V.*

FH Diensten Holding B.V.*
Servi FloraHolland 2002 SL*
FloraHolland Flower Combination B.V.*
FH Consultancy Services Plc.*
FH Services Colombia Ltda.*
Royal FloraHolland Kenya Ltd.*
Sierteelt Verpakkings Pool B.V.*
Flowerdome B.V.*
FH Consultancy Services Plc.*

FH Services Colombia Ltda.*
Royal FloraHolland Kenya Ltd.*
FH Services Italy S.r.l.*
Royal FloraHolland Hong Kong Ltd.*
Royal FloraHolland Co. Ltd. (WFOE)*
Trias Westland B.V.
FloraXchange B.V.*
FloraXchange Services B.V.*
Ethiopian Perishable Logistics Plc.
Fresh Port Plc.
CAAC B.V.*
Blueroots B.V.
FH Vastgoed Holding B.V.*
Siervast B.V.*
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Honselersdijk
Honselersdijk
Valencia, Spanje
Honselersdijk
Addis Abeba,
Ethiopië
Bogota, Colombia
Nairobi, Kenia
Honselersdijk
Eelde
Addis Abeba,
Ethiopië
Bogota, Colombia
Nairobi, Kenia
Milaan, Italië
Hongkong, China
Hongkong, China
Poeldijk
Honselersdijk
Honselersdijk
Ethiopië
Ethiopië
Aalsmeer
Honselersdijk
Honselersdijk
Rijnsburg

2021
Belang
%

2020
Belang
%

100
100
100
100

100
100
100
100

50
50
1
100
100

50
50
1
100
100

50
50
99
100
100
100
10
100
100
10
99
100
50
100
100

50
50
99
100
100
100
10
100
100
10
99
100
50
100
100

VESTIGINGSPLAATS

Metz Vastgoed B.V.
Metz Vastgoed II B.V.
Javado Vastgoed B.V.*
Plant Port 1 B.V.
FloriWorld B.V.
HBC Beheer B.V.
FH Deelnemingen Holding B.V.*
Plantion Holding B.V.
Veiling Rhein Maas GmbH & Co. KG
Veiling Rhein Maas GmbH
Sivepo C.V.*
RFH Logistics Holding B.V.
Floriway B.V. (voorheen: Logistiek2 B.V.)
Gebroeders de Winter Holding B.V.*
De Winter Transport B.V.*
Logistics Flower Center B.V.*
De Winter Logistics Support B.V.*
De Winter Logistics Services B.V.*
Carrosserie Center Westland B.V.*
Hoza B.V.*
P.M. van Zaal Transport B.V.*
Van Marrewijk Holding B.V.*
Van Marrewijk Verhuur B.V.*
WEMATRANS B.V.*

Honselersdijk
Honselersdijk
Honselersdijk
Aalsmeer
Aalsmeer
Naaldwijk
Honselersdijk
Bemmel
Herongen
Herongen
Honselersdijk
Aalsmeer
Aalsmeer
Honselersdijk
Honselersdijk
Aalsmeer
Honselersdijk
Honselersdijk
Honselersdijk
De Kwakel
De Kwakel
Naaldwijk
Naaldwijk
Naaldwijk

2021
Belang
%
–
–
51
49,5
33,33
–
100
35
25
100
100
100
85
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2020
Belang
%
90
90
51
49,5
33,33
30
100
35
25
100
100
100
100
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

* Deelneming wordt geconsolideerd.
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Overige gegevens
Statutaire bepalingen resultaatbestemming

		

Omtrent de bestemming van het resultaat is in artikel 34 van de statuten van de coöperatie
het volgende bepaald:		

Artikel 34
1. Indien uit de exploitatierekening blijkt van een batig saldo, stelt de Ledenraad, op voorstel van de directie, vast of dit saldo dan wel welk gedeelte daarvan, wordt toegevoegd
aan de algemene reserve en welk gedeelte voor uitkering of toevoeging aan benoemde
reserve(s) als hierna vermeld, beschikbaar is.		
		
2. Het deel van het batig saldo dat niet wordt toegevoegd aan de algemene reserve, komt
ten goede aan de leden en aan hen wier lidmaatschap eindigde in of aan het einde van
het betrokken boekjaar en wel naar evenredigheid van de door ieder van hen in het
betrokken boekjaar verschuldigd geworden provisie.		
		
3. Bedoelde bedragen worden binnen drie (3) maanden na vaststelling van de jaar
rekening uitgekeerd, met dien verstande dat indien een lid zijn certificaat A nog niet
heeft volgestort, dat bedrag of deel daarvan wordt bijgeschreven op zijn certificaat A.
			
4. Blijkt uit de exploitatierekening van een tekort, dan wordt dit tekort ten laste gebracht
van de algemene reserve.		
		
5. Indien een tekort wegens zwaarwichtige redenen of redelijkerwijs niet kan worden
gedelgd op de wijzen als in de voorgaande leden vermeld, beslist de Ledenraad op
voorstel van de directie op welke wijze en naar welke maatstaven het tekort zal worden
gedelgd.		
		
6. Ingevolge artikel 23 lid 2 onderdeel i van deze statuten behoeven de voorstellen van
de directie ingevolge dit artikel de goedkeuring van de raad van commissarissen.		
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Aan: de leden en de raad van commissarissen van Coöperatie Royal FloraHolland U.A.

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Coöperatie Royal FloraHolland 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 jaarrekening 2021

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel

Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Coöperatie Royal FloraHolland U.A.
(‘de coöperatie’) een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van de coöperatie en de groep (de coöperatie samen met haar dochtermaatschappijen) op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (‘BW’).

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot fraude en continuïteit, en de
aangelegenheden daaruit, bepaald in de context van de controle van de jaarrekening als
geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. De informatie ter ondersteuning van
ons oordeel, zoals onze bevindingen en observaties ten aanzien van de controleaanpak
frauderisico’s en de controleaanpak continuïteit, moet in dat kader worden bezien en niet
als afzonderlijke oordelen of conclusies.

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 van Coöperatie Royal
FloraHolland U.A. te Aalsmeer gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde
jaarrekening van de groep en de enkelvoudige jaarrekening.

Controleaanpak frauderisico’s
Wij hebben risico’s geïdentificeerd en ingeschat op een afwijking van materieel belang
op de jaarrekening die het gevolg zijn van fraude. Wij hebben tijdens onze controle
inzicht verkregen in de coöperatie en haar omgeving, de componenten van het interne
beheersingssysteem, waaronder het risico-inschattingsproces, de wijze waarop de directie
inspeelt op frauderisico’s en het interne beheersingssysteem toepast en de wijze waarop
de raad van commissarissen toezicht uitoefent alsmede de uitkomsten daarvan.

De jaarrekening bestaat uit:
• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2021;
• de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2021; 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 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.
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Wij hebben ten aanzien van het risico op afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude de opzet en de relevante aspecten van het interne beheersingssysteem
geëvalueerd, waaronder en in het bijzonder het fraudebeleid van de directie, alsook,
de gedragscode en de klokkenluidersregeling. Wij hebben de opzet en het bestaan
geëvalueerd, en voor zover wij noodzakelijk achten, de werking getoetst van interne
beheersmaatregelen gericht op het mitigeren van frauderisico’s.
Als onderdeel van ons proces voor het identificeren van risico’s op een afwijking van
materieel belang in de jaarrekening die het gevolg is van fraude, hebben wij frauderisicofactoren overwogen met betrekking tot frauduleuze financiële verslaggeving, oneigenlijke
toe-eigening van activa en omkoping en corruptie. Wij hebben geëvalueerd of deze
factoren een indicatie vormden voor de aanwezigheid van het risico op afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude. De door ons geïdentificeerde frauderisico’s en
uitgevoerde specifieke werkzaamheden zijn als volgt:
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Geïdentificeerd frauderisico

Controlewerkzaamheden en observaties

Het risico dat de directie maatregelen van interne beheersing doorbreekt

Wij hebben, voor zover relevant voor onze controle, de opzet geëvalueerd van de maat
regelen van interne beheersing die het risico op doorbreking van de interne beheersing
moeten mitigeren en de werking van de maatregelen getoetst in de processen voor het
genereren en verwerken van journaalposten en het maken van schattingen. Tevens hebben
wij specifieke aandacht gegeven aan de toegangsbeveiligingen in het IT-systeem en de
mogelijkheid dat hierdoor functiescheidingen worden doorbroken.

De directie bevindt zich in een unieke positie om fraude te kunnen plegen, omdat het in
staat is de administratieve vastleggingen te manipuleren en frauduleuze financiële overzichten op te stellen door interne beheersingsmaatregelen te doorbreken die anderszins
effectief lijken te werken.
Daarom besteden wij bij al onze controles aandacht aan het risico van het doorbreken van
maatregelen van interne beheersing door de directie in:
- journaalposten en andere aanpassingen die tijdens het opstellen van de jaarrekening
zijn gemaakt;
- schattingen. Wij hebben in dat kader bijzondere aandacht gehad voor mogelijke onjuistheden in duurzame waardeverminderingen van de financiële vaste activa, immateriële
vaste activa en materiële vaste activa; en
- significante transacties buiten het kader van de normale bedrijfsuitoefening.

Wij hebben journaalposten geselecteerd op basis van risicocriteria en hierop specifieke
controlewerkzaamheden verricht waarbij wij tevens aandacht hebben besteed aan
mogelijke significante transacties buiten de normale bedrijfsuitoefening.
Tevens hebben wij specifieke controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van belangrijke
schattingen van de directie, waaronder de waardering van financiële vaste activa,
immateriële vaste activa en materiële vaste activa. Wij hebben in het bijzonder aandacht
gehad voor het inherente risico van de mogelijke tendentie van de directie bij schattingen.
Onze werkzaamheden hebben niet geleid tot specifieke aanwijzingen voor fraude of
vermoedens van fraude ten aanzien van het doorbreken van de interne beheersing door
de directie.

Het risico van frauduleuze financiële verslaggeving, ten gevolge van onjuist
verantwoorde diverse opbrengsten
Als onderdeel van onze risico inschatting en uitgaande van de veronderstelling dat er bij de
opbrengstenverantwoording frauderisico’s bestaan, hebben wij geëvalueerd welke soorten
opbrengsten of beweringen aanleiding geven tot een risico op afwijking van materieel
belang die het gevolg is van fraude.
De primaire opbrengsten van FloraHolland hebben een coöperatief karakter. Door de
diversiteit van de diverse opbrengsten en het eenmalige karakter van bepaalde stromen
ziet het significante risico toe op de diverse opbrengsten. We hebben dit risico
geïdentificeerd op de juistheid van de corresponderende financiële afrekening.

Wij hebben, voor zover relevant voor onze controle, de opzet geëvalueerd van de interne
beheersingsmaatregelen rondom de verantwoording van diverse opbrengsten en in de
processen voor het genereren en verwerken van journaalposten betreffende de diverse
opbrengsten.
Wij hebben op basis van specifieke gegevensgerichte controlewerkzaamheden de juistheid
van transacties in de diverse opbrengsten getoetst aan de hand van contracten, prijslijsten
of vergelijkbare transacties. Tevens hebben we cijferanalyses uitgevoerd ten aanzien van de
overige opbrengstenstromen.
Tot slot hebben wij de relevante toelichting in de jaarrekening geëvalueerd. Deze toe
lichting is opgenomen op pagina 87 in toelichting 20 ‘Diverse Bedrijfsopbrengsten’.
Onze werkzaamheden hebben niet geleid tot specifieke aanwijzingen voor fraude of
vermoedens van fraude ten aanzien van onjuist verantwoorde diverse opbrengsten.
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In onze controle bouwen wij een element van onvoorspelbaarheid in. Tevens hebben we
kennisgenomen van advocatenbrieven en correspondentie met toezichthouders en zijn
we tijdens de controle alert gebleven op indicaties voor signalen van fraude. Ook hebben
wij de uitkomst van andere controlewerkzaamheden beoordeeld en overwogen of er
bevindingen zijn die aanwijzing geven voor fraude of het niet-naleven van wet- en regel
geving. Indien daar sprake van was, hebben wij onze evaluatie van het risico van fraude
en de gevolgen daarvan voor onze controlewerkzaamheden opnieuw geëvalueerd.
Wij hebben kennisgenomen van de beschikbare informatie, waaronder de rapporten en
uitkomsten van de interne accountantsdienst. Wij hebben om inlichtingen gevraagd bij
leden van de directie, de raad van commissarissen, de interne accountantsdienst, de
compliance officer en de afdeling juridische zaken of zij op de hoogte zijn van feitelijke,
vermeende of vermoede fraude. Hieruit volgden geen signalen van feitelijke, vermeende
of vermoede fraude die kunnen leiden tot een afwijking van materieel belang.
Controleaanpak continuïteit
De directie heeft de jaarrekening opgemaakt uitgaande van de continuïteit van het geheel
van de werkzaamheden voor de voorzienbare toekomst. Onze werkzaamheden om de
continuïteitsbeoordeling van de directie te evalueren omvatten onder andere:
•		overwegen of de continuïteitsbeoordeling van de directie alle relevante informatie
bevat, waarvan wij als gevolg van onze controle kennis hebben, zoals het voeren van
een passend financieringsbeleid, de impact van de Oekraïne crisis en hoge energie
prijzen;
•		de directie bevragen over de belangrijke veronderstellingen en uitgangspunten en
nagaan of de directie gebeurtenissen of omstandigheden heeft geïdentificeerd die
gerede twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de coöperatie om haar
continuïteit te handhaven (hierna: continuïteitsrisico’s);
•		analyseren van de financiële positie per jaareinde inclusief de financiering, meer
specifiek, de analyse of de bestaande financiering kan worden gecontinueerd en de
benodigde financiering die nodig is voor het kunnen continueren van de bedrijfs
activiteiten kan worden gewaarborgd voor de periode die is meegenomen in de
continuïteitsbeoordeling van de directie. De directie heeft haar financiële positie
opgenomen in het jaarverslag, zoals de ontwikkeling van haar solvabiliteit op pagina 8
in ‘Financiële Kengetallen’ en de ontwikkeling van de vrije kasstroom op pagina 23
in ‘Resultaten & Outlook’. Daarnaast heeft de directie de vereiste convenanten opge
nomen op pagina 83 in toelichting 13 ‘Kredietinstellingen en liquide middelen’ van de
geconsolideerde jaarrekening en het inzicht in de leningen en overige verplichtingen
op pagina 83 in toelichting 12 ‘Langlopende bankleningen en Overige schulden’.
Tevens heeft de directie een beschrijving gegeven van de vooruitzichten voor 2022
op pagina 23 in ‘Resultaten & Outlook’;
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•		evalueren van de begrote operationele resultaten en daaraan gerelateerde kasstromen
ten opzichte van het afgelopen jaar, ontwikkelingen in de branche en onze kennis uit de
controle;
•		inwinnen van inlichtingen bij de directie over zijn kennis van continuïteitsrisico’s na de
periode van de door de directie verrichte continuïteitsbeoordeling.
Onze controlewerkzaamheden hebben geen informatie opgeleverd die strijdig is met de
veronderstellingen en aannames van de directie over de gehanteerde continuïteits
veronderstelling

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
• het directieverslag;
• bestuur & governance; en
• de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als
onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
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Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
en de accountantscontrole
Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van commissarissen voor de
jaarrekening

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.

De directie 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 de directie noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fouten of fraude.

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

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

J.E.M. Brinkman RA

Amsterdam, 15 maart 2022
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

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.
Onze doelstellingen zijn een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of
van fouten en een controleverklaring uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen. 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 van materieel
belang ontdekken.
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Bijlage bij onze controleverklaring
over de jaarrekening 2021 van
Coöperatie Royal FloraHolland U.A.
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage
onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en
toegelicht wat een controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle
van de jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
•	Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.
•	Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de
effectiviteit van de interne beheersing van de coöperatie.
•	Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie
en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
•	Het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Ook op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de coöperatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht
om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij
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onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit
niet langer kan handhaven.
•	Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft
van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor
de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader
hebben wij de aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen bepaald om te waarborgen dat we voldoende controlewerkzaamheden verrichten
om in staat te zijn een oordeel te geven over de jaarrekening als geheel. Bepalend hierbij
zijn de geografische structuur van de groep, de omvang en/of het risicoprofiel van de
groepsonderdelen of de activiteiten, de bedrijfsprocessen en interne beheersingsmaat
regelen en de bedrijfstak waarin de coöperatie opereert. Op grond hiervan hebben wij de
groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de financiële
informatie of specifieke posten noodzakelijk was.
Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze
controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in
de interne beheersing.
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Referentietabel World Economic Forum ‘common metrics’
We bereiden ons voor op de nieuwe Europese wetgeving voor verslaglegging over duurzaamheid: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Omdat de indicatoren
van de CSRD nog in ontwikkeling zijn, gebruiken we voorlopig de ‘common metrics’ van
het World Economic Forum.
RFH gebruikt ESG voor het concreet maken van duurzaamheid – De WEF Common Metrics
voegen hier ook nog Prosperity aan toe en hanteren een andere volgorde, zij beginnen met
Governance, dan Environment – Planet, vervolgens Social – People. De vier ambities van
RFH zijn als material topics in 2021 ook aan deze tabel toegevoegd.
Zie voor meer informatie www.weforum.org/stakeholdercapitalism/our-metrics

Governanceprincipes

Onderwerpen

Belangrijkste metrics en toelichtingen

Toelichting RFH

Governancedoel

Doel stellen

p.6

Kwaliteit van bestuursorgaan

Samenstelling bestuursorgaan
Competenties met betrekking tot economische, milieutechnische en
maatschappelijke kwesties

p.47

Termijn van het bestuursorgaan

p.52

Aantal relevante nevenfuncties en verplichtingen per persoon en de aard van
de verplichtingen, gender en lidmaatschap van ondervertegenwoordigde
maatschappelijke groepen

p.51

Vertegenwoordiging stakeholders

p.49 en p.57

Engagement stakeholders

Materiële kwesties die impact hebben op stakeholders

p.26

Ethisch gedrag

Anticorruptie

p.45

Gewaarborgde ethische advies- en verslagmechanismes

Niet opgenomen in het verslag

Het integreren van risico’s en kansen in het bedrijfsproces

p.43 - 46

Overzicht van risico’s en kansen
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Onderwerpen

Belangrijkste metrics en toelichtingen

Toelichting RFH

Klimaatverandering

CO2-uitstoot - metrische tonnen kooldioxide-equivalent scope 1 en scope 2

p.31 en p.32

Ingeschatte en vastgelegde significante upstream en downstream
(GHG-protocol scope 3-uitstoot), indien van toepassing

Niet opgenomen in het verslag

Implementatie TCFD

Niet opgenomen in het verslag

Landgebruik en ecologische kwetsbaarheid

Niet opgenomen in het verslag

Beschikbaarheid zoetwater

Waterconsumptie en -verbruik in gebieden met watertekorten

p.31

Waardigheid en gelijkwaardigheid

Diversiteit en inclusie (%)

p.20

Gelijke beloningen (%)

Niet opgenomen in het verslag

Loonniveau (%)

p.18

Risico’s op incidenten met betrekking tot kinderarbeid, dwangarbeid
of verplichte arbeid

p.34

Gezondheid en veiligheid (%)

p.39 en p.40

Toekomstbestendige vaardigheden – aangeboden opleidingen

p.18

Natuurverlies
Mensen

Bestuur & Governance

Gezondheid en welzijn
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Onderwerpen

Belangrijkste metrics en toelichtingen

Toelichting RFH

Verschaffen van welvaart en
werkgelegenheid

Absoluut aantal en groei werkgelegenheid

p.20 en p.89

Economische bijdrage - directe economische waarde die wordt gegenereerd
en gedistribueerd (EVG&D) die kan worden toegeschreven aan de basis
onderdelen van de wereldwijde operationele activiteiten van de organisatie
op basis van omzet

p.8, p.22, p.23, en p.87

operationele kosten

p.22, p.23

op basis van salarissen en vergoedingen van werknemers

p.22 en p.88

op basis van betalingen aan kapitaalverstrekkers

p.63, p.64, p.65 en p.83

op basis van betalingen aan overheidsinstanties

p.64, p.80, p.83

Investeringen in de gemeenschap

Niet opgenomen in het verslag

Financiële bijstand ontvangen van de overheid

Niet opgenomen in het verslag

Bijdrage aan financiële investeringen

Belangrijke
onderwerpen

Totale kapitaaluitgaven

p.65

Inkoop eigen aandelen plus dividenduitkeringen, onderbouwd met een
toelichting

Dividend betaald en uitbetalingen
certificaten p. 65

Totale onderzoeks- en ontwikkelingskosten

Niet opgenomen in het verslag

Totale betaalde belastingen - totale wereldwijd betaalde belastingen door
de onderneming per belastingcategorie

* L atente belastingen - p. 63, p. 79
en p. 91
* Vennootschapsbelasting p. 64-65
en p. 90 en toelichting p. 73
* Winstbelasting - p. 65
* Belastingen en premies sociale
verzekeringen p. 80 en p. 83

Ambitie 1

Royal FloraHolland is dé betrouwbare marktplaats voor gecertificeerde
duurzame bloemen en planten

p.27 en p.28

Ambitie 2

Royal FloraHolland streeft naar circulair grondstoffengebruik

p.29 en p.30

Ambitie 3

Royal FloraHolland streeft in de bedrijfsvoering naar minimale CO2-uitstoot

p.31 en p.32

Ambitie 4

FloraHolland stimuleert groene innovaties samen met partners
(‘Groen is meer dan mooi’)

p.33
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Adressen
Aalsmeer (hoofdkantoor)
Legmeerdijk 313
Postbus 1000, 1430 BA Aalsmeer
T +31 (0)88 789 89 89
E klantenservice@royalfloraholland.com
Rijnsburg
Laan van Verhof 3
Postbus 10, 2230 AA Rijnsburg
T +31 (0)88 789 89 89
E klantenservice@royalfloraholland.com
Veiling Rhein-Maas
47638 Straelen-Herongen, Duitsland
T +49 (0)2839 59 32 00
E klantenservice@royalfloraholland.com
Naaldwijk (hoofdkantoor)
Middel Broekweg 29
Postbus 220, 2670 AE Naaldwijk
T +31 (0)88 789 89 89
E klantenservice@royalfloraholland.com
Eelde
Burg. J.G. Legroweg 80
9761 TD Eelde
T +31 (0)50 309 77 77
E eelde@royalfloraholland.com		
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Directieverslag

Bestuur & Governance

Jaarrekening

Colofon
Uitgave
Royal FloraHolland
Tekst en eindredactie
Royal FloraHolland
Edwin Lucas
CF Report
Fotografie
Erik van der Burgt
Jurriaan Hoefsmit
Jeroen Dietz
Royal FloraHolland
Advies, concept, design en realisatie
CF Report
Contact en informatie
Woordvoering: michelvanschie@royalfloraholland.com
Vragen: pers@royalfloraholland.com
Financieel: marcelsmit@royalfloraholland.com
Duurzaamheid: maartenbanki@royalfloraholland.com
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