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Omzet

€ 2.046
miljoen

Medewerkers

3.744
(fte)

Productie-
vestigingen

26
(9 landen)

Leden

8.836

Profiel

Royal Cosun is een moderne, toekomstgerichte coöpe-
ratie, ontstaan in Nederland en met de wereld als werk-
terrein. Wij werken samen met duizenden telers, zowel 
leden als leveranciers, kennen de enorme potentie van 
planten en weten deze om te zetten naar bruikbare 
oplossingen voor iedere dag. We produceren niet alleen 
plantaardige ingrediënten en voedingsmiddelen voor 
mens en dier, maar ook groene, biobased oplossingen 
en energie.

Sterke businessgroepen
Wij werken vanuit een vijftal sterke businessgroepen: 
Aviko, Duynie, Sensus, Suiker Unie en SVZ. Onze
businessgroepen bieden uiteenlopende producten en 
diensten, maar opereren vanuit een heldere visie en ge-
deelde overtuiging. Onze gewassen, zoals aardappelen, 
suikerbieten en cichoreiwortels, maar ook ons fruit en 
de reststromen van bijvoorbeeld bieten en bier worden 
in vele producten gebruikt. Denk aan voedingsmiddelen 
als frites en stroop en ingrediënten in ontbijtkoek, ijs, 
vleesvervangers en fruitdranken. Maar ook aan voeding 
voor dieren, wasmiddelen, behanglijm en cosmetica. 

Gepassioneerde professionals
Dagelijks zetten bijna 4.000 medewerkers zich vanuit 
26 vestigingen in 9 landen in om echt het verschil te 
maken. De kern van onze coöperatie wordt gevormd 
door een kleine 9.000 leden. Daarnaast werken wij 
samen met duizenden telers in binnen- en buitenland. 
Met al deze gepassioneerde professionals realiseren we 
een omzet van circa 2 miljard euro per jaar. 

Onze principes
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belang-
rijk voor ons. We hebben vier principes benoemd die de 
leidraad vormen voor ons denken en doen. We werken 
samen. We werken duurzaam. We tonen respect. En we 
hebben aandacht voor een veilige werkomgeving en een 
goed product. Onze medewerkers, bestuurders, toezicht-
houders en ook onze opdrachtgevers en zakenpartners 
kunnen ons houden aan deze Cosun Principes.

Uitdagingen
In de ruim 120 jaar van ons bestaan hebben we veel 
uitdagingen gezien en obstakels overwonnen. Lange-
termijnvisie, ondernemerschap en samenwerking zit-
ten in ons DNA. We hebben een open geest en zoeken 
graag de verbinding met de maatschappij. Wij zien 
grote uitdagingen op het gebied van klimaatverande-
ring en behoud van onze aarde. Maar ook de vraag naar 
voldoende, gebalanceerde voeding is een belangrijk 
onderwerp. Dit vraagt om nieuwe oplossingen en wij 
zijn ervan overtuigd dat we die kunnen bieden. 
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Wij zien de potentie van planten. Planten geven mensen 
positieve energie en wij laten planten groeien. Er liggen 
oneindig veel kansen om deze energie samen met de 
telers in te zetten voor een betere toekomst.

Unieke positie
We hebben een unieke positie in de markt. Samen met 
onze telers hebben wij alles in huis om planten centraal 
te stellen op weg naar een betere toekomst. Wij zijn 
experts in duurzame landbouw en productie en staan 
garant voor kwaliteit in onze hele keten. Onze telers, 
medewerkers, leveranciers en afnemers dragen hun 
steentje bij aan een duurzaam en circulair leven voor 
mens en dier. Wij streven naar een volledig circulaire 
productieketen voor al onze producten en diensten.  
Nu al verwerken we zo’n 12 miljoen ton biomassa per 
jaar, waarmee onze impact op dit terrein groot is. Met 
onze innovatiekracht op het gebied van circulariteit 
ontplooien wij zoveel mogelijk duurzame initiatieven 
voor de maatschappij en onze telers.

Heldere ambitie
Cosun heeft een heldere ambitie voor 2030: we worden 
100% plantaardig, 100% circulair en 100% transparant. 

Aan het begin van dat decennium kent men ons als 
leidend en innovatief merk in de markten waarin wij 
actief zijn. We willen winstgevend groeien en waarde 
creëren voor al onze stakeholders. Aan de basis van die 
ambitie staan de planten, onze helden.

Bedrijfsmodel
We streven naar een volledig circulair bedrijfsmodel. 
Van het zaaien en laten groeien van gewassen, het 
oogsten en verwerken, het gebruik van onze ingrediën-
ten in eten, drinken, non-food producten, de basis voor 
diervoeding en groene energie, tot de consumptie door 
mens en dier en tenslotte het bemesten van nieuwe 
gewassen. Wij willen ons onderscheiden door koploper 
op het gebied van duurzaamheid te zijn. 

Groeien doen we samen
We werken samen, als één Cosun. We nemen onze ver-
antwoordelijkheid richting de maatschappij en al onze 
stakeholders. En we bouwen onze voorsprong uit door 
onze gewassen optimaal en volledig te benutten.
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In het algemeen voelen de boeren dat ze onder een 
vergrootglas liggen op het gebied van de maatregelen 
van milieu en klimaat. Zo werd de akkerbouw vrij abrupt 
geconfronteerd met weinig doordachte gedetailleerde 
verboden op bepaalde gewasbeschermingsmiddelen 
die jarenlang hadden gezorgd voor een efficiënte be-
drijfsvoering en een hoge plantgezondheid. Maar denk 
ook aan het PFAS-besluit. Dergelijke maatregelen 
brengen veel onzekerheid. Welke middelen zijn bijvoor-
beeld op termijn nog wél toegestaan en kunnen tegelij-
kertijd bijdragen aan een mooie opbrengst én een nog 
lagere belasting van gewas en bodem? De agrarische 
diensten van onze businessgroepen en het IRS hebben 
met al hun kennis en deskundigheid de telers bijge-
staan bij deze vraagstukken. Ze verrichtten tegelijkertijd 
veel onderzoek om de akkerbouw toekomstbestendig 
te houden met nieuwe teelttechnieken. Die toekomst 
vraagt om nieuwe, gezamenlijk te bereiken oplossingen. 
Hoe borgen we – bedrijf en coöperatie – samen onze 
rentabiliteit, terwijl we bijdragen aan een gezond milieu 
en het klimaat minder belasten? We gaan met onze 
boeren in gesprek over de antwoorden op deze vragen 
en er samen onze schouders onder zetten. 

Toekomstvisie
Met een dwarsdoorsnede van onze coöperatieve
onderneming, van medewerkers tot telers, van
bestuurders tot managers, is in 2019 de nieuwe visie 
van Cosun tot stand gekomen. Dit kompas voor de
toekomst speelt in op de sterk veranderende wereld 
om ons heen. Met de mondiale bevolkingsgroei die een 
wissel trekt op de voedingsindustrie. Met de
voedingstrend van minder dierlijk naar plantaardig.
En met klimaat en milieu die voor bedrijven een
dominante succes- of faalfactor vormen. 
Deze ontwikkelingen bieden volop kansen als we,  
samen met onze telers, nieuwe innovatieve, bruikbare 
en groene oplossingen voor problemen van elke dag 
ontwikkelen. De kern ervan wordt gevormd door planten. 
Plants Powering People, is dan ook ons motto. 

Van planten maken we niet alleen voedingsmiddelen en 
petfood, maar ook non-food producten en energie. 
Cosun heeft alle kennis en kunde in huis om het po-
tentieel van planten te ontsluiten en gaat daar nog 
meer op inzetten. Van plantaardige ingrediënten tot 
bio-plastics.

Bericht van de voorzitters

Cosun heeft in 2019 een beter resultaat geboekt dan in 2018. In diverse opzichten was sprake 
van een kentering. 2019 was voor de land- en tuinbouw ook een jaar van onrust en onvrede. 
Machteloosheid kreeg een uitlaadklep in boosheid en protest. 

“Onze nieuwe visie is een 
kompas voor de toekomst  

en speelt in op de sterk  
veranderende wereld om 

ons heen.”

 Dirk de Lugt (l) en
 Albert Markusse (r)
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Businessgroepen
2019 betekende in meerdere opzichten een positieve 
kentering bij onze businessgroepen, met uitzondering 
van SVZ. Hoewel nog niet op het gewenste niveau, is 
daardoor het concernresultaat hoger uitgekomen dan 
in 2018. 
Dat was mede te danken aan een recordomzet van 
Aviko en haar hoogste bedrijfsresultaat ooit. De 
businessgroep heeft alert ingespeeld op de magere 
aardappeloogst in 2018 door voor 2019 voldoende 
aardappelen in te kopen. Met een mondiale marktgroei 
van 4% voor bevroren frites en aardappelspecialiteiten, 
ziet ook 2020 er gunstig uit voor Aviko.
Suiker Unie zag aan het eind van 2019 de suikerprijzen 
in Europa stabiliseren en langzaam oplopen. Omdat de 
oogsten in 2018 en 2019 tegenvielen, is er minder suiker 
beschikbaar in Europa. Dit verklaart, naast de stijgende 
wereldmarkt, de opwaartse druk op de prijzen.
We verwachten dat de prijstrend doorzet en Suiker 
Unie in 2020 twee verliesgevende jaren achter zich kan 
laten. 

Duynie Group heeft in 2019 weer een mooi, hoger 
bedrijfsresultaat dan vorig jaar behaald. Alle Duynie 
bedrijfsonderdelen zijn gegroeid en hebben hun positie 
in de markt verstevigd. Ook voor Sensus is de dalende 
lijn gekeerd. Het bedrijfsonderdeel liet een hogere afzet 
en licht hoger resultaat zien dan in 2018, met een posi-
tieve outlook naar 2020. Alleen SVZ presteerde minder. 
De businessgroep heeft te kampen met margedruk. 

Het enigszins betere resultaat van Cosun heeft zich 
vertaald in een licht hogere bietenprijs van € 36,05 per 
ton bieten van gemiddelde kwaliteit (2018: € 35,59). 

Bietenteelt
Aanvankelijk was in 2019 sprake van een redelijk nor-
maal groeiseizoen, met een vrij gemiddelde zaaidatum 
en hoopgevende verwachtingen van 14 ton suiker per 
hectare. Een droge en warme zomer gooide echter roet 
in het eten voor met name het oostelijke deel van
Nederland. Dit leverde een tweedeling op met grote 
verschillen in opbrengst. 
Een drijfnatte herfst zorgde vervolgens voor dalende 
suikergehaltes. De gemiddelde suikeropbrengst kwam 
uit op 13,7 ton per hectare.
Bovendien waren de oogstomstandigheden door het 
regenachtige weer bijzonder zwaar. Dankzij een geolie-
de samenwerking tussen boeren, loonwerkers, trans-
porteurs en agrarische dienst konden de suikerfabrieken 
steeds voldoende worden bevoorraad. 

2019 was ook het eerste jaar zonder de plotsklaps ver-
boden neonicotinoïden in het bietenzaad. Dat leverde 
veel onzekerheid in de zoektocht naar geschikte alter-
natieven. Meer plantuitval door bodeminsecten en met 
name in het zuidwesten meer vergelingsziekte konden 
niet worden voorkomen. Met lagere opbrengsten en 
suikergehaltes tot gevolg. Inmiddels heeft onderzoeks-
centrum IRS het afgelopen seizoen benut om onze te-
lers nog gerichter te kunnen adviseren in 2020.

Toekomstverwachting
Bij het opstellen van dit verslag is de Coronacrisis net 
in Europa uitgebroken. Dit leidt tot zorg met betrekking 
tot de gezondheid van onze medewerkers, mogelijke 
onderbreking van onze werkzaamheden en afzet van 
onze producten. Met name de out-of homemarkt kan 
hierdoor zwaar geraakt worden. De impact van de Co-
ronacrisis is op dit moment nog moeilijk in te schatten, 
maar dit kan significante consequenties hebben voor 
onze verkoopvolumes en winstgevendheid van 2020 . 
Op dit moment is het nog te vroeg meer concrete im-
pact, acties en consequenties te beschrijven.
Op de lange termijn ziet Cosun de toekomst met ver-
trouwen tegemoet. Dat blijkt ook uit onze groei-inves-
teringen die naadloos passen in onze toekomstvisie. Zo 
is in 2019 besloten een nieuwe fabriek te bouwen voor 
Aviko in Poperinge (België) die diepgevroren frites gaat 
produceren voor West-Europa, Azië en Zuid-Amerika. 
Het is de grootste investering van Cosun sinds jaren. 
Een andere investering voor winstgevende groei is de 
overname van de Chinese fritesproducent Hongyuan 
Louis, die in het eerste deel van 2020 wordt afgerond. 
De klimaatneutrale fabriek die Duynie Ingredients in 
Cuijk bouwt, gaat voorzien in de toenemende vraag 
naar hoogwaardige ingrediënten voor huisdiervoeding. 
Verder blijven we op de ingeslagen weg om door inno-
vaties efficiënt, kostenbewust, duurzaam en met zo min 
mogelijk energie te produceren en nieuwe producten te 
introduceren. Een deel van de investeringen is dan ook 
gericht op energiebesparing en CO2-reductie om te 
voldoen aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. 
Dit alles draagt bij om op de langere termijn een faire 
en aantrekkelijke bietenprijs te blijven garanderen die 
significant bijdraagt aan het rendement van het boe-
renbedrijf. 

Dirk de Lugt, Albert Markusse,
Voorzitter Voorzitter
raad van beheer concerndirectie

Breda, 19 maart 2020
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In 2019 is de ledenraad driemaal bijeengekomen voor 
een reguliere vergadering. Onderwerpen die aan de orde 
zijn geweest, betroffen onder andere de Betacal- 
regeling, Akkerbouwvisie 2027, de evaluatie bieten- 
toerisme, het reglement ledenfinanciering en de  
methodiek van de surplus bietenprijs. Deze prijs kent 
een minimum van 20 euro, waarbij de teler voor de helft 
deelt in de marge tot een maximum surplus bietenprijs 
van 30 euro per ton. 
De algemene ontwikkeling van de bedrijven en de 
marktontwikkelingen van met name Suiker Unie en 
Aviko zijn een agendapunt van de ledenraad geweest. 
Het beleid met betrekking tot bietentoerisme is geëva- 
lueerd en met de ledenraad besproken in de februari 
2019 bijeenkomst. De conclusie is om meer ruimte te 
geven in de regeling om zo beter te kunnen inspelen 
op praktijksituaties. De norm ten aanzien van de uit-
zaai werd daartoe voor 2019 op 95% van de toewijzing 
gelegd. Daarnaast worden samenwerkingsverbanden 
beter gefaciliteerd. De informatie over het uitgezaaide 
en uit te zaaien areaal om mee te mogen doen aan de 
regeling is voor telers terug te vinden op het leden-
portaal. In juni is een extra bijeenkomst belegd om de 
Akkerbouwvisie 2027 te bespreken. In de ledenraad van 
4 december is de nieuwe Cosun visie gepresenteerd en 
besproken. 

Bestuurszaken
Cosun heeft tijdens de jaarvergadering 2019 afscheid 
genomen van Greet Prins, lid van de raad van beheer. 
Zij heeft zich vele jaren ingezet als externe bestuurder 
binnen de coöperatie waarvoor haar alle lof is toege-
zwaaid. Freek Rijna is haar opgevolgd als lid van de 
raad van beheer. De secretaris van de raad van beheer 
Jan Willem van Roessel, is per 1 juni benoemd tot  
directeur van de stichting IRS, het onderzoekscentrum 
voor de bietenteelt. 
Maarten Boudesteijn, tot 1 juni 2019 werkzaam als 
Hoofd Fiscale Zaken en Subsidies binnen Cosun, heeft 
hem opgevolgd als secretaris van de raad van beheer.

In 2020 zouden zowel de voorzitter van de raad van 
toezicht, Jakob Bartelds, als de secretaris, Wim Blijdorp, 
statutair aftredend zijn. Om een goede overgang in de 
functie van voorzitter en secretaris van de raad van 
toezicht te faciliteren, heeft Wim Blijdorp besloten in 

2019 terug te treden. Tijdens de ledenraadvergadering 
in december heeft Cosun daarom afscheid genomen 
van Wim Blijdorp. Hij heeft zich vele jaren ingezet als 
toezichthouder van en verbinder binnen de coöpera-
tie waarvoor hij uitgebreid bedankt is. Theo Koekkoek 
en Pieter van Maldegem zijn tijdens deze vergadering 
benoemd als leden van de raad van toezicht. Tot de 
jaarvergadering van 2020 functioneert de raad van 
toezicht nu met zeven leden. 

Jongerenraad
In navolging van 2018 zijn in samenwerking met de 
Cosun-jongerenraad drie regionale bijeenkomsten 
georganiseerd voor jonge bietentelers. Tijdens deze 
kleinschalige bijeenkomsten werd met de jongeren ge-
sproken over de toekomst van de bietenteelt en de rol 
van de coöperatie daarin. De bijeenkomsten werden als 
waardevol ervaren. Ook in 2020 zal Cosun daarom 
opnieuw een serie schuurbijeenkomsten organiseren.

Suikersysteem
Het vaststellen van de toewijzing 2020 is nadrukkelijk 
aan de orde geweest in de vergadering van december. 
In de zomer van 2019 is besloten de toewijzing vast te 
stellen op 105%. 
We hebben met de toewijzing van 105% in teeltjaar 
2020 niet de intentie om de markt uit te breiden of te 
bewerken. 
Streven is om voldoende suiker te produceren om onze 
vaste klanten ook in 2021 te kunnen bedienen. We wil-
len rietsuiker vervangen door bietsuiker. Dit geeft een 
betere optimalisatie van de fabrieken. De suikermarkt 
trekt aan en de verwachting is dat prijzen dit jaar en 
volgend jaar op een winstgevend niveau blijven. Vanuit 
de positie van de teler is dit toewijzingspercentage in-
teressant, want ondanks de verwatering (meer bieten) 
kan dit leiden tot een additionele ledentoeslag in ver-
koopjaar 2021. De telers worden aan hun leveringsplicht 
van tenminste 85% gehouden. Lukt het ondanks alles 
niet om hieraan te voldoen, dan moeten ze tijdig ont-
heffing aanvragen en kunnen aantonen voldoende 
areaal te hebben ingezaaid. Wordt niet aan de gestelde 
voorwaarden voldaan, dan kan de raad van beheer een 
boete opleggen. In 2019 is aan een gering aantal telers 
een boete opgelegd. Sinds campagne 2018 is deelname 
aan Unitip verplicht. 

Verslag coöperatie

Na de grote prijsdaling van suiker in het jaar 2018, onder meer als gevolg van het afschaffen van de 
EU-marktordening, zijn de suikerprijzen in het verslagjaar 2019 weer enigszins aangetrokken. Dit 
heeft geleid tot een verbetering van het resultaat van Cosun ten opzichte van de verwachtingen in 
2018/2019. Hierdoor valt de bietenprijs die de coöperatie aan haar leden betaalt, ook beter uit dan 
verwacht. 



COSUN SAMENVATTING JAARVERSLAG 2019 7

Veruit de meeste telers voeren de gegevens tijdig in 
het systeem in. Uiteindelijk hebben alle telers voldaan 
aan de Unitip verplichting van campagne 2018. Telers 
die niet tijdig of onvolledig voldoen, krijgen de eindaf-
rekening voor de geleverde bieten niet uitbetaald.

Gewasbescherming
In 2018 is het toepassen van neonicotinoïden, 
gewasbeschermingsmiddelen die gebruikt worden om 
schadelijke insecten te bestrijden, verboden. Met in-
gang van het teeltseizoen 2019 zijn deze middelen in 
de Nederlandse bietenteelt niet meer ingezet. Cosun 
heeft zich in 2018 sterk gemaakt om een tijdelijke en 
eventueel gedeeltelijke ontheffing te krijgen, maar dat 
heeft niet geresulteerd in een positieve uitspraak van 
het ministerie. 

Omdat er geen afdoende alternatieven voorhanden 
zijn, heeft dit verbod geleid tot lagere opbrengsten in 
2019. Cosun zal de uiteindelijke effecten bespreken
met het ministerie van LNV. Daarnaast is Cosun
samen met partners en belangenbehartigers op
vele gebieden actief om vergelijkbare situaties voor
de toekomst te voorkomen of voor te zijn. 

Cosun visie
In 2019 is binnen de Cosun organisatie hard gewerkt 
aan een nieuwe visie. We staan aan de vooravond van 
grote transities op het gebied van energie, klimaat, en 
kringlooplandbouw. De wereld is aan het veranderen 
en we moeten hier als coöperatie op inspelen. De be-
stuursorganen van Cosun zijn bij de totstandkoming 
van deze visie nauw betrokken geweest.

Overzicht leden en LLB’s
per 31-12-2019 per 31-12-2018

AFDELING / KRING Aantal leden Aantal LLB’s Aantal leden Aantal LLB’s

Zeeuwsch-Vlaanderen 708 389.203 722 389.184

Zeeland-Midden 607 342.681 618 342.949

Zeeland-Noord 328 206.675 334 207.919

Goeree-Overflakkee 191 154.189 195 154.396

West-Brabant 761 438.155 779 437.114

Zuid-Hollandse Eilanden 316 228.106 322 229.128

Holland-Midden 220 156.041 234 158.171

Kop van Noord-Holland 417 311.996 419 313.059

Oostelijk Flevoland 335 365.359 343 372.263

Noordoostpolder 579 371.563 590 379.013

Zuidelijk Flevoland 140 187.708 144 193.198

Friesland 251 210.993 259 212.342

Groningen 1.015 971.275 1.027 956.530

Drenthe / Overijssel-Noord 931 1.070.401 946 1.061.828

Overijssel-Zuid / Gelderland 306 167.107 306 164.574

Maas&Meierij / Limburg-Noord 479 232.319 490 232.416

De Kempen 332 193.560 338 192.215

Limburg-Midden / De Peel 423 242.312 444 245.102

Limburg-Zuid 497 305.726 505 303.968

Nederland 8.836 6.545.369 9.015 6.545.369
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Kengetallen

Als coöperatie van Nederlandse bietentelers betaalt Cosun de leden een bietenprijs die mede afhankelijk is van 
de resultaten. De bietenprijs is volledig als kosten grond- en hulpstoffen in de resultatenrekening verantwoord en 
beïnvloedt daarmee ook het in dit overzicht gepresenteerde bedrijfsresultaat en nettoresultaat.

in miljoenen EUR (tenzij anders vermeld) 2019 2018

FINANCIEEL
Netto omzet 2.046 2.046

Bruto-marge* 829 797

Bedrijfsresultaat 24 1

EBITDA 141 130

Nettoresultaat 18 0

Kasstroom uit operationele activiteiten 128 24

Investeringen in (im-)materiële vaste activa 162 128

Groepsvermogen 1.263 1.246

Groepsvermogen in procenten van balanstotaal 68 69

Gemiddelde hectareopbrengst bietenteelt in Nederland (in EUR) 2.930 2.667

Quotumbietenprijs (in EUR)** 36,05 35,59

Ledentoeslag 39 14

SOCIAAL
Gemiddelde  personeelsbezetting*** 3.744 3.848

Ziekteverzuim (in procenten) 4,5 4,2

Aantal verzuimongevallen (per 1.000 medewerkers) 22 17

OMGEVING****
CO2-emissie (in ton, per ton product) 0,22 0,22

Watergebruik (in m3, per ton product) 2,4 2,3

Restmateriaal (in ton, per ton product) 0,07 0,06

*  Bruto-marge betreft de netto-omzet plus de wijziging in voorraden gereed product minus kosten van grond en hulpstoffen;  
genormaliseerd voor de ledentoeslag.

** Per ton bij gemiddeld suikergehalte en gemiddelde winbaarheid.
*** Gemiddeld aantal medewerkers in fte.
****  Nadere toelichting zie verantwoord ondernemen.
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Financiële gang van zaken

Cosun heeft in 2019 een beduidend beter resultaat geboekt dan in 2018. Dat is vooral te danken aan het goede 
bedrijfsresultaat van Aviko. Ook Suiker Unie behaalde een hoger resultaat, hoewel nog steeds verliesgevend. 
De suikerprijs lag gedurende 2019 nog op een laag niveau maar liep eind 2019 langzaam op. Dankzij de 
gunstigere cijfers betaalt Cosun een bietenprijs die hoger is dan vorig jaar en hoger dan begin 2019 verwacht.

Resultaatontwikkeling
Het bedrijfsresultaat inclusief incidentele resultaten
en na aftrek van de ledentoeslag kwam uit op
EUR 24 miljoen in 2019 (2018: EUR 1 miljoen). De EBITDA 
(operationeel resultaat voor afschrijving en amortisa-
tie) nam toe van EUR 130 miljoen in 2018 naar 
EUR 141 miljoen in 2019. De ledentoeslag, die aan de 
leden van de coöperatie wordt uitbetaald als onderdeel 
van de bietenprijs, steeg naar EUR 39 miljoen
(2018: EUR 14 miljoen). De ledentoeslag is als grond-
stofkosten verwerkt in het reguliere bedrijfsresultaat. 
Het nettoresultaat komt hiermee uit op EUR 18 miljoen 
(2018: EUR 0 miljoen).

Ontwikkeling per businessgroep
Voor Suiker Unie is 2019 evenals voorgaand jaar een 
verliesgevend jaar geworden. De suikerprijzen bereikten 
in 2019 een dieptepunt. Op de wereldmarkt ging het 
om prijzen van circa EUR 200 per ton ruwe suiker en in 
Europa om EUR 320 per ton geleverde suiker. Vanwege 
tegenvallende hectareopbrengsten, de lage suikerprijs 
en daarmee een lage bietenprijs, daalde het areaal 
voor de oogst 2019/20 in Europa met circa 10% ten 
opzichte van voorgaand jaar. Mede vanwege droogte 
tijdens het groeiseizoen in een groot deel van Europa 
vallen ook dit jaar de opbrengsten weer tegen. Dit 
leidde ertoe dat de suikerproductie in Europa verder 
daalde naar een niveau van circa 16,3 miljoen ton.  
Ter vergelijking: in oogst 2017/18 werd in Europa nog  
21,3 miljoen ton geproduceerd. Op dit moment lijkt het 
tij te keren. Lagere oogstverwachtingen in Brazilië, India 
en Europa leiden tot een mondiaal suikertekort, waar-
door de suikernoteringen eind 2019 al sterk stegen. In 
2019 heeft Suiker Unie voor 2020 betere contracten 
kunnen afsluiten waardoor we verwachten dat Suiker 
Unie volgend jaar weer zwarte cijfers kan schrijven. 

De omzet van Suiker Unie daalde vanwege de lagere 
suikerprijzen. Door de krappe oogst in 2018/19 is in 
2019 ook minder suiker afgezet dan voorgaand jaar. 
Het resultaat van Suiker Unie nam weliswaar toe maar 
de suikeractiviteit is nog verliesgevend. Gezien het feit 
dat de contracten voor verkoop in 2019 al grotendeels 
in 2018 afgesloten zijn, is hiervoor vorig jaar al voor-
raad tegen een lagere marktwaarde gewaardeerd en 
zijn voorzieningen voor verlieslatende contracten 
getroffen. 

Daarbij profiteerde Suiker Unie van een stijging van 
de suikerprijs eind 2019 en van een ruim hogere bio-
ethanol prijs. Hierdoor heeft de Duitse suikeractiviteit 
per saldo zelfs een positieve resultaatbijdrage gereali-
seerd. 

Na de slechte opbrengsten van het voorgaande jaar 
hadden we in het teeltjaar 2019/20 wederom te maken 
met ongunstige weersomstandigheden. Eerst was er last 
van droogte en later tijdens de oogst hadden we te ma-
ken met veel regenval. Hierdoor lag de kwaliteit van de 
bieten, met name het suikergehalte, op een lager niveau. 
De fabrieken verwerkten in Nederland gemiddeld in 134 
dagen circa 6,8 miljoen ton bieten. Op beide locaties is 
daarnaast ruwe rietsuiker verwerkt. In de Duitse fabriek 
werden 1,6 miljoen ton bieten verwerkt. Hier wordt een 
deel omgezet in bio-ethanol. 

Aviko heeft in 2019 het hoogste bedrijfsresultaat 
ooit geboekt. Vanwege de krappe aardappeloogst en 
daardoor hoge dagprijzen van de oogst 2018 lagen de 
verkoopprijzen voor het seizoen 2018/19 op een hoger 
niveau. Zowel het fritesbedrijf als de granulaat- en 
vlokkenactiviteit profiteerden van een hogere aardap-
peldekking. Ondanks dat het afzetvolume licht daalde, 
stegen de omzet en het resultaat.
Vooral in export is volume ingeleverd, dit door een lagere 
kwaliteit van de aardappelen. De oogst 2019 laat een 
normaler beeld zien. De kwaliteit is gemiddeld en de 
dagprijsnotering van de aardappelprijs ligt meer in de 
bandbreedte van de contractprijs.

Aviko profiteert van de wereldwijd groeiende vraag 
naar diepgevroren frites en aardappelproducten. Deze 
toename bedraagt ca. 4% per jaar, vooral dankzij de 
stijgende welvaart in de wereld. Aviko Rixona benut 
de wereldwijd groeiende vraag naar aardappelsnacks. 
Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, is Aviko in 
2019 gestart met de bouw van een nieuwe fabriek in 
het Belgische Poperinge voor de productie van diepge-
vroren frites en aardappelvlokken. Een andere investe-
ring voor groei is de overname (90%) van de Chinese 
fritesproducent Hongyuan Louis, waarover begin 2020 
overeenstemming is bereikt. Deze overname zal naar 
verwachting in de eerste helft van 2020 worden afge-
rond en heeft zodoende geen invloed op de cijfers van 
2019. 
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Ondanks de margedruk door toegenomen concurrentie, 
liet Sensus een hogere afzet, omzet en een iets beter 
resultaat zien dan in 2018. De afzet steeg vooral in Azië 
en in de Verenigde Staten, gedreven door de trends  
naar gezonde voeding en suikervervanging. Het areaal 
was in 2019 ten opzichte van 2018 sterk uitgebreid, 
maar door een lagere opbrengst per hectare viel de 
productie toch tegen. Om aan de groeiende markt-
vraag te voldoen, is de voorraad verder afgebouwd. 

In de markten van Sensus is nu meer balans ontstaan 
tussen vraag en aanbod van inuline. Daardoor kan er 
ruimte komen voor herstel van prijzen. Dit is een goede 
uitgangspositie voor de contracten in 2020, zeker met 
het oog op toenemende kwaliteitseisen en stijgende 
kosten.

Voor SVZ is 2019 teleurstellend verlopen waardoor het 
jaar verliesgevend is afgesloten. Het was in Europa een 
tegenvallend oogstjaar. 
Dit leidde met name in het rode fruit tot hogere in-
koopprijzen, terwijl het prijsniveau op de verkoopmarkt 
niet meebewoog. Dit ging ten koste van de marges. 
Voor Europa resulteerde dit in een bijzondere waarde-
vermindering van de activa van EUR 7,5 miljoen.  
De markt voor groenteproducten waaronder wortelcon-
centraat ontwikkelt zich daarentegen positief.
In de VS kampte SVZ met operationele tegenslag 
waardoor ook dit resultaat tegenviel. Met de ingebruik-
name van de nieuwe lijn in de VS is SVZ flexibeler
geworden en is verdere groei daar mogelijk. In 2020 
heeft SVZ de focus op het verbeteren van het bedrijfs-
resultaat, met oog voor alle aspecten van duurzaam-
heid in de keten.

Zowel de omzet als het bedrijfsresultaat van Duynie 
Group waren in 2019 hoger. Alle bedrijfsonderdelen zijn 
gegroeid en hebben hun positie in de markt verstevigd. 
De omzet van Duynie Feed nam toe, mede door een 
nieuw verkoopkantoor in Polen. De markt voor AgriBio-
Source (ABS), die grondstoffen voor vergisting levert, 
ontwikkelt zich positief en ABS breidt zich internationaal 
uit. Novidon profiteerde van hogere prijzen door een  
tekort aan aardappelzetmeel op de markt. De bijdrage 
van de nieuwe digitale (online) activiteit is positief. 
Binnen Duynie Group lopen veel initiatieven op het 
gebied van innovatie en er is een ambitieuze groei- 
agenda. Duynie heeft een start gemaakt met advise-
ring op het gebied van bijproducten voor grote inter-
nationale leveranciers, zodat zij hieraan meer waarde 
kunnen toevoegen.
In de loop van 2020 neemt Duynie Ingredients in Cuijk 
de klimaatneutrale fabriek in gebruik. Deze voorziet in 
de toenemende vraag naar hoogwaardige gedroogde 
ingrediënten voor (huis)diervoeding. Daardoor krijgt de 
sterke groei van Duynie Ingredients een extra impuls.

Financiering
We hebben in het afgelopen jaar maar beperkt gebruik
gemaakt van externe financiering. De beschikbare capa- 
citeit van EUR 400 miljoen vanuit de Revolving Credit 
Facility (RCF) is in 2019 niet gebruikt. 
Om toekomstige groeiplannen te financieren, is de RCF 
in 2019 vernieuwd met een looptijd van vijf jaar met 
mogelijkheid om deze met twee jaar te verlengen. In 
2019 is beperkte additionele financiering verkregen uit 
hoofde van het in 2015 geïntroduceerde ‘Cosun- 
ledenfinancieringsprogramma’. Dit programma geeft de 
leden van Cosun de mogelijkheid om jaarlijks een deel 
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van de betalingen in het kader van het bietengeld of 
de UB/BBU-regeling in te leggen in een lening aan de 
coöperatie met een vaste looptijd variërend van twee 
tot en met vijf jaar. In totaal is circa EUR 30 miljoen 
ingelegd. 

Kasstroom
Cosun genereerde over 2019 een positieve operationele 
kasstroom van EUR 128 miljoen (2018: EUR 24 miljoen). 
Deze is gestegen door het hogere bedrijfsresultaat en 
daling van het werkkapitaal. In 2018 nam het werk- 
kapitaal sterk toe waardoor de kasstroom over 2018 
beduidend lager was. De liquiditeitspositie nam af, 
voornamelijk als gevolg van hogere investeringen.

Investeringen
De investeringen in vaste activa (inclusief immateriële 
activa) bedroegen EUR 162 miljoen (2018: EUR 128 mil-
joen). Investeringen bij Suiker Unie lagen voor 2018 en 
2019 op een lager niveau dan de jaren daarvoor omdat 
het programma om de capaciteit van de fabrieken te 
vergroten in 2017 is afgerond. In 2019 is geïnvesteerd in 
uitbreiding van de opslagcapaciteit van melasse op de 
locatie Vierverlaten om kosten te besparen en in uit-
breiding van de sapzuivering in Anklam. 
Aviko is in 2019 gestart met de bouw van de nieuwe 
fabriek in Poperinge om te voldoen aan de groeiende 
vraag naar diepvriesfrites. Ook is op diverse locaties 
geïnvesteerd in uitbreiding van de productie in specia-
liteiten en toegevoegde waarde producten. Om te be-
sparen op de externe opslagkosten, is geïnvesteerd in 
extra vriescapaciteit op de locaties Steenderen en Rain 
(Duitsland).
SVZ heeft in de VS de capaciteit van de fabriek uitge-
breid met een tweede lijn.
Duynie bouwt in Cuijk een nieuwe ingrediëntenfabriek 
om op basis van restwarmte producten te drogen voor 
met name de petfoodindustrie. De overige investerin-
gen betroffen voornamelijk vervangingsprojecten bij 
alle onderdelen. 

Balans
Het balanstotaal steeg in 2019 tot EUR 1.848 miljoen 
(2018: EUR 1.811 miljoen). De liquiditeitspositie daalde 
met EUR 44 miljoen door de negatieve kasstroom. Door 
het positieve resultaat steeg het groepsvermogen licht 
tot EUR 1.263 miljoen (2018: EUR 1.245 miljoen).
De solvabiliteit (groepsvermogen uitgedrukt in percen-
tage van het balanstotaal) lag eind 2019 op 68% en 
nam daarmee ten opzichte van het voorgaande jaar 
iets af. Het groepsvermogen en het balanstotaal namen 
beide toe. 

De financieringspositie van het concern blijft onvermin-
derd sterk. Door de geplande investeringen verwachten 
we dat de liquiditeit in 2020 zal afnemen en een beroep 
zal moeten worden gedaan op de RCF. 

Bietenprijs
De ledentoeslag voor 2019 is vastgesteld op 
EUR 39 miljoen en wordt uitgekeerd als onderdeel van 
de quotumbietenprijs. De basisprijs voor quotumbieten 
is vastgesteld op EUR 32,50 per ton. De ledentoeslag 
kwam uit op EUR 6,50 per ton. Per saldo is de ledenprijs 
voor quotumbieten daarmee vastgesteld op EUR 39,00 
bij 17% suikergehalte en een winbaarheidsindex van 91. 
Bij gemiddelde winbaarheid en gemiddeld gehalte komt 
de ledenprijs voor quotumbieten uit op EUR 36,05. 
Vorig jaar was dit EUR 35,59. De hoeveelheid quotum-
bieten steeg met 3% tot 6,4 miljoen ton. Voor surplus-
bieten boven de toewijzing wordt gemiddeld EUR 23,11 
betaald. De gemiddelde suikeropbrengst per hectare 
lag met 13,7 ton hoger dan in 2018 (13,2 ton).  
De gemiddelde opbrengsten voor de Nederlandse 
bietenteler komen uit op EUR 2.930 per hectare. Dat is 
EUR 263 (10 procent) hoger dan vorig jaar vanwege 
een hogere hectareopbrengst (meer tonnen bieten per 
hectare) ondanks een lagere kwaliteitsverrekening. 

*  Prijs in EUR per ton bij gemiddeld 
suikergehalte en gemiddelde winbaarheid.
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Vooruitzichten

De volatiliteit van prijzen van agrarische producten 
heeft grote invloed op het resultaat van Cosun. 
Voor 2020 zien we weer beter geprijsde contracten 
voor Suiker Unie. De verwachting is dat de krapte 
in Europa en op de wereldmarkt positieve impact 
zal hebben op de prijsvorming. Suiker Unie zag eind 
2019 de suikerprijzen in Europa langzaam oplopen. 
Omdat de oogsten in 2019 wederom tegenvielen, is 
er minder suiker beschikbaar in Europa. Dit verklaart 
de opwaartse druk op de prijzen. In combinatie met 
continue kostenverbetering verwachten we dat Suiker 
Unie hiermee twee verliesgevende jaren achter zich 
laat. Onze relatieve concurrentiepositie is nog steeds 
goed. Door de schaalgrootte van onze fabrieken en de 
gemiddeld hoge hectareopbrengsten bij onze telers zijn 
we zeer competitief.

Voor Aviko was het resultaat in 2019 exceptioneel 
hoog. Daarom verwachten we voor Aviko in 2020 een 
meer genormaliseerd resultaat. Een verdere stap in de 
toekomstige resultaatontwikkeling verwachten we na 
de ingebruikname van de nieuwe fabriek in Poperinge, 
de verdere uitbreiding van de capaciteit bij Rixona en na 
de overname van de Chinese fritesfabrikant Hongyuan 
Louis, welke voor later in 2020 gepland staat.

Voor de overige activiteiten verwachten we een lichte 
toename. SVZ legt na een teleurstellend 2019 de focus 
op het verbeteren van het bedrijfsresultaat. 

Voor Sensus wordt een geleidelijke groei van het 
resultaat verwacht en voor Duynie verwachten we 
eveneens een groei van het resultaat na de afronding 
van de geplande uitbreidingsinvesteringen.
Naast de volatiliteit van prijzen hebben ook externe 
ontwikkelingen invloed op het resultaat van Cosun, 
zoals de afnemende economische groei en de 
ontwikkelingen omtrent de Brexit. De uitbraak van het 
Coronavirus geeft extra onzekerheid voor wat betreft 
de economische ontwikkeling in 2020. Er is intern 
een risicoanalyse opgesteld van de impact van het 
Coronavirus. Bij het opmaken van deze jaarrekening 
is de impact voor de mensen, de bedrijfsvoering, 
resultaten en waardering van activa moeilijk in te 
schatten. Gedurende 2020 zal er continu aandacht 
zijn voor de gevolgen van het Coronavirus op de 
onderneming en haar mensen. Gelet op de gezonde 
solvabiliteit en liquiditeit zoals blijkt uit de jaarrekening 
en binnen de beïnvloedingssfeer van Cosun is de 
continuïteit van de onderneming naar de mening van 
de raad van beheer en concerndirectie gewaarborgd.

Al met al verwachten we voor 2020 en daarna dat 
de stijgende lijn van de resultaten zal doorzetten. 
Enerzijds door het herstel van de suikerprijzen en 
anderzijds door de positieve bijdrage die onze nieuwe 
visie, de autonome groei van onze activiteiten en de 
strategische acquisities zullen gaan brengen.

Onze financiële uitgangspositie is gezond. Cosun blijft 
ook het komend jaar investeren in versterking van de 
marktpositie in de verschillende segmenten. Dit doen 
we deels door investeringen in autonome groei, waar- 
onder in efficiencyverbeteringen en innovatie, en waar 
mogelijk ook door strategische acquisities.  
We verwachten een geleidelijke toename van het  
personeelsbestand als gevolg van capaciteits-
uitbreidingen door de autonome groei en acquisities.
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31-12-2019 31-12-2018

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 78,5 87,4

Materiële vaste activa 735,7 685,2

Financiële vaste activa 34,5 34,3

848,7 806,9

Vlottende activa

Voorraden 572,8 544,7

Vorderingen en overlopende activa 313,6 302,4

Liquide middelen 112,9 156,9

999,3 1.004,0

Totaal activa 1.848,0 1.810,9

PASSIVA

Groepsvermogen

Eigen vermogen 1.247,5 1.230,0

Minderheidsbelang derden 15,8 15,8

1.263,3 1.245,8

Voorzieningen 57,5 74,2

Langlopende schulden 32,9 42,1

Kortlopende schulden

Kredietinstellingen en schulden met een financieringskarakter 8,3 10,2

Overige schulden en overlopende passiva 486,0 438,6

494,3 448,8

Totaal passiva 1.848,0 1.810,9

Geconsolideerde balans
(na resultaatbestemming; in miljoenen EUR)



14 COSUN SAMENVATTING JAARVERSLAG 2019

OVER HET JAAR 2019 2018

Netto-omzet 2.045,8 2.046,4

Wijziging in voorraden gereed product 21,7 25,1

Overige bedrijfsopbrengsten 20,6 23,1

Som der bedrijfsopbrengsten 2.088,1 2.094,6

Kosten van grond- en hulpstoffen 1.277,2 1.288,3

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 393,5 404,2

Lonen en salarissen 205,4 201,2

Sociale lasten 68,8 62,4

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 106,9 107,5

Andere waardeveranderingen op immateriële en materiële vaste activa 10,1 21,1

Overige bedrijfskosten 2,2 8,7

Som der bedrijfslasten 2.064,1 2.093,4

Bedrijfsresultaat 24,0 1,2

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0,6 6,7

Rentelasten en soortgelijke kosten - 4,8 - 6,0

Totaal financiële baten en lasten - 4,2 0,7

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 19,8 1,9

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening - 0,7 - 0,3

Resultaat deelnemingen 0,4 0,2

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 19,5 1,8

Aandeel derden in resultaat - 1,3 - 1,8

Nettoresultaat 18,2 0,0

(in miljoenen EUR)

Geconsolideerde 
winst-en-verliesrekening
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SUIKER UNIE
Zoals verwacht, is 2019 voor Suiker Unie een licht ver-
liesgevend jaar geworden. Met als oorzaak de lage 
suikerprijzen op zowel de Europese en als wereldmarkt. 
Op de wereldmarkt ging het om circa € 200 per ton 
ruw suiker en in Europa om € 320 per ton afgeleverde 
witsuiker. 

De Europese suikerindustrie noteerde rode cijfers. 
De marktontwikkelingen leidden in Europa tot de aan-
kondiging van fabriekssluitingen. Met name in Brazilië 
gingen suikerbedrijven failliet en staan tientallen 
fabrieken onder surseance van betaling. Wereldwijd 
nam het investeringsniveau in de sector drastisch af 
en was de animo voor overnames gering. 

In de tweede helft van 2019 vertoonden de prijzen  
echter tekenen van herstel. Lagere oogstverwachtingen 
en voorspellingen van een mondiaal suikertekort, zorg-
den wereldwijd voor opwaartse prijsvorming, ondanks 
de nog omvangrijke suikervoorraden. Zo passeerden de 
Europese spotprijzen de grens van € 400 per ton. 

Dat heeft Suiker Unie geholpen tijdens de onderhande-
lingen over de contracten voor 2020, die winstgevend 
zijn afgesloten. In combinatie met continue kosten- 
beheersing leidt dit er naar verwachting toe dat vol-
gend jaar weer zwarte cijfers worden geschreven.

Kosten en energie
Ondanks de marktsituatie is Suiker Unie blijven inves-
teren in de verdere optimalisatie van haar productie-
processen om kosten en energie te besparen. Zo is in 
2019 de bouw begonnen van de derde diksaptank bij 
de locatie Vierverlaten. Daar wordt ook geïnvesteerd 
in een uitbreiding van de verdamping met een achtste 
trap. Dit gaat een stevige energiebesparing opleveren. 
Suiker Unie is de grootste groengasproducent van 
Nederland. Met een te bouwen zonnepark van netto  
16 ha in Puttershoek gaat Suiker Unie ook op grote 
schaal groene elektriciteit produceren. Naar verwach-
ting wordt het park in 2020 gerealiseerd. Dankzij het 
zonnepark kan de nabijgelegen specialiteitenfabriek 
geheel energieneutraal produceren. 
Na 106 jaar is Vierverlaten, en daarmee Suiker Unie, 
definitief gestopt met het drogen van perspulp.
Dit betekent een significante verlaging van het ener-
gieverbruik. 
De locatie Dinteloord gaat investeren in de ammoniak- 
reductie en daarmee haar milieuprestatie verder 
verbeteren.

Innovatie
Suiker Unie heeft 10 oktober 2019 de Green Protein 
Demo Plant op Nieuw Prinsenland officieel in gebruik 
genomen. De demoplant produceert RuBisCo eiwit uit 
bietenblad. Het eiwit is toe te passen in onder meer 
melkvrij ijs, vleesvervangers en schuimgebak. De voe-
dingsmiddelenindustrie heeft veel interesse in het eiwit. 
De productie ervan past geheel in de visie van Cosun: 
Plants Powering People. 

In 2019 is het Europese biobased samenwerkings-
project Pulp2Value afgerond. Cosun was daarvan de 
trekker. Bij Suiker Unie heeft het project geleid tot de 
demoplant voor Betafib in Roosendaal. Daar wordt een 
micro-cellulosevezel uit suikerbietenpulp gewonnen. 
Deze houdt de homogeniteit in stand in vloeistoffen 
als verven en vloeibare wasmiddelen. De belangstelling 
voor Betafib is groot. Het komend jaar moet blijken of 
de businesscase is rond te maken. Zo ja, dan gaat  
Suiker Unie investeren in een grotere fabriek. 

Teelt
Voor de bietenteelt in een groot deel van Europa was 
het weer in 2019 te droog. Bovendien is in de meeste 
teeltgebieden te laat veel regen gevallen. Dat bemoei-
lijkte de oogst, zorgde voor dalende suikergehaltes en 
voor veel tarra. De kwaliteit van de bieten was niet op-
timaal. Dat beeld geldt ook voor de omringende landen, 
België en Duitsland in het bijzonder. Uiteindelijk was de 
opbrengst 13,7 ton suiker per hectare in Nederland en 
12,3 ton in Duitsland. Er zijn 6,8 miljoen ton bieten ver-
werkt in Dinteloord en Vierverlaten. Daaruit is 1,1 mil-
joen ton bietsuiker gemaakt. Daarnaast hebben beide 
locaties nog ruwe rietsuiker geraffineerd. 

Anklam verwerkte 1,6 miljoen ton bieten tot suiker en 
bio-ethanol. Een groot deel van de campagne-output 
is opgeslagen als diksap. Er moet nog beslist worden 
over de exacte hoeveelheden bietsuiker en bio-ethanol.

AVIKO
Aviko heeft in 2019 een recordomzet geboekt. De 
businessgroep profiteert van de wereldwijd groeiende 
vraag naar diepgevroren frites en aardappelproducten. 
Deze toename houdt aan met zo’n 4% per jaar, vooral 
dankzij de stijgende welvaart in de wereld. Aviko Rixo-
na benut de wereldwijd groeiende vraag naar snacks, 
zoals chips. Aviko ziet 2020 dan ook met vertrouwen 
tegemoet. 
Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, gaat Aviko 
een nieuwe fabriek bouwen in het Belgische Poperinge 
voor de productie van diepgevroren frites en aardap-
pelvlokken. 

Cosun in bedrijf
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Het gaat om een grote investering voor Aviko en Cosun. 
De fabriek is naar verwachting september 2021 ope-
rationeel. Er ontstaan synergievoordelen met de nabij-
gelegen specialiteitenfabriek in Proven. De investering 
past geheel in Aviko’s strategie van winstgevende 
groei. Van de reeds ingezette investeringen, is het vries-
huis in het Zuid-Duitse Rain am Lech volledig in gebruik 
genomen. De bouw van het vrieshuis in Steenderen is 
eind 2019 afgerond. 

Overgangsjaar
Aviko ziet 2019 ook als een overgangsjaar. De aan-
delen in de beëindigde Chinese joint venture zijn eind 
2018 verkocht. Voorlopig worden de Chinese klanten 
voor diepgevroren aardappelproducten geheel vanuit 
Europa beleverd. Daarnaast heeft Aviko interesse in 
lokale productie om de opgebouwde commerciële po-
sitie te versterken. Deze hybride belevering – export 
naar en productie in China – heeft risicospreiding als 
bijkomend voordeel. Kleine Europese aardappeloog-
sten, zoals in 2018, kunnen dan worden gecompenseerd 
in China, zodat verlies aan marktaandeel kan worden 
voorkomen. 

Topstructuur
In 2019 heeft Aviko het voornemen de topstructuur 
van haar organisatie te vereenvoudigen. In de directie 

is voortaan één lid verantwoordelijk voor de vraagkant 
(demand), met innovatie, marketing, verkoop en alle 
klantcontacten. 

Een ander directielid neemt de demand fulfillment 
voor zijn rekening, met de inkoop van aardappelen en 
andere materialen, de grondstoflogistiek, alle produc-
tielocaties en de supply chain, inclusief vrieshuizen en 
transport. Daardoor is er een betere afstemming tus-
sen marktvraag en productie. De deelnemingen zitten 
voortaan ook in deze functionele structuur, waar ze 
voorheen meer in een financiële holding zaten. 

Innovatie
De innovatie bij Aviko is voor een groot deel gecon-
centreerd op het toevoegen van waarde voor klanten/
eindafnemers, zoals cateraars en restaurantketens in 
de foodservice. Daartoe zit Aviko dicht op hun pro-
ductieproces, de ovens en andere keukenapparatuur, 
om daar oplossingen te ontwikkelen voor een hogere 
productkwaliteit. Daarmee onderscheidt Aviko zich van 
veel concurrenten. 
Overall is de trend dat de traditionele frituur langza-
merhand verdwijnt. Er komen steeds meer – gezondere 
- oplossingen met ovens en airfryers. Aviko maakt dan 
ook in toenemende mate producten die zijn afgestemd 
op dergelijke apparatuur. 
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Een andere trend is de home- en officedelivery. Deze 
stelt extra eisen aan de krokantheid en het warmte- 
behoud van producten. SuperCrunch, frites met een 
krokant laagje er omheen, zorgt daarvoor. 

Duurzaamheid en mileu
Aviko investeert doorlopend om het energieverbruik te 
verlagen. Zo is het nieuwe diepvrieshuis in Steenderen 
zo energiezuinig mogelijk gebouwd, met onder meer 
zonnepanelen op het dak. Bovendien worden de moge-
lijkheden onderzocht van elektrisch transport tussen 
de fabriek en het vrieshuis. 
Ook in Poperinge komt een state-of-the-art vrieshuis. 
Beide vrieshuizen voldoen aan de BREEAM-standaard. 
Dit is een prestigieuze beoordelingsmethode voor de 
duurzaamheid van gebouwen. 

SENSUS
Ondanks de margedruk door toenemende concurrentie, 
laat Sensus over 2019 een licht beter resultaat zien dan 
over 2018. 

Ook de afzet was iets hoger dan het voorgaande jaar. 
Deze groei zat met name in Azië en Verenigde Staten. 
In Europa bleef het volume stabiel. 
In deze markt blijft bij klanten suikerverlaging in voeding 
dé trend. Azië, China in het bijzonder, kent een aan- 
houdende vraag naar babyvoeding. Ook voedings- 
supplementen met onder meer inuline blijven populair.
Nieuwe groei in de VS zit voornamelijk in producten die 
minder of geen suiker bevatten, de gezondheid van de 
darmen bevorderen (prebiotisch) en voorzien zijn van 
clean labels (begrijpelijke etiketten). 
Wat dat laatste betreft: Sensus is voor haar produc-
ten gekwalificeerd volgens ISO 19657 (verified natural). 
Deze nieuwe en strikte norm kwalificeert de inuline- en 
oligo-fructose-ingrediënten als natuurlijk. Daarmee 
onderscheidt Sensus zich in de markt. Een verifieerbare 
natuurlijke en plantaardige herkomst van voedings- 
ingrediënten wordt steeds belangrijker.
In de markten van Sensus is meer balans ontstaan tus-
sen de vraag en het aanbod van inuline. Daardoor kan 
er ruimte komen voor hogere prijzen. Dit is een goede 
uitgangspositie voor de contracten in 2020, zeker met 
het oog op toenemende kwaliteitseisen en daarmee 
stijgende kosten. 

Tegenvallende oogst
Ook Sensus heeft, mede door een kleiner cichoreiare-
aal in 2018, haar voorraadpositie in 2019 verder afge-
bouwd. Zodoende werd met een krappe voorraad aan 
de wortelcampagne in september begonnen. 

Het gewas kende in het voorjaar een gunstig groeisei-
zoen. De relatief warme en droge zomer en een nat en 
somber najaar met ontzettend veel neerslag, leidden 
echter tot een tegenvallende oogst. Het inulinegetal 
was iets lager dan gemiddeld. De hoeveelheid tarra 
was aan de hoge kant ondanks reiniging bij verlading. 
De oogstomstandigheden waren lastig. Er waren wél 
meer hectares cichorei onder contract, maar er is on-
voldoende product om aan de stijgende vraag van de 
markt te kunnen voldoen. 

TPM consistency award
In 2019 heeft Sensus veel tijd en energie gestoken 
in een roadmap die moet leiden tot een CO2-reduc-
tie conform het Klimaatakkoord. Voor 2030 betekent 
dat een afname van 50% ten opzichte van 1990, voor 
2050 van 100%. Voor de twee fabrieken is een blauw-
druk gemaakt die onder meer aangeeft welke investe-
ringen nodig zijn om deze – ambitieuze - doelstellingen 
te halen. 

De markt toont steeds meer interesse voor biologische 
inuline. Daarom heeft Sensus, samen met Cosun 
Innovation, een innovatief productieconcept ontwikkeld 
waarmee in deze behoefte kan worden voorzien. Tijdens 
de afgelopen campagne zijn proeven gedaan om het 
concept op kleine schaal te bewijzen. 
De fabrieken in Roosendaal en Zwolle hebben zich in 
2019 gekwalificeerd voor de TPM Consistency Award. 
Een lange en zware weg, met veel werk en voorberei-
ding, is aan deze strenge erkenning voorafgegaan. Met 
deze bijzondere kwalificatie loopt Sensus ten opzichte 
van haar concurrenten voorop in efficiency, het voorko-
men van verliezen en kostenbeheersing. 

SVZ
SVZ heeft 2019 verliesgevend afgesloten. Het was een 
tegenvallend oogstjaar, met hogere inkoopprijzen als 
gevolg, terwijl het prijsniveau op de verkoopmarkt niet 
meebewoog. Dit ging ten koste van de marges. Daar-
naast neemt de marktdruk toe door steeds meer nieuwe 
lokale concurrenten vanuit Oost-Europa. 
Voorheen waren ze vaak leverancier van SVZ. In de loop 
der tijd hebben ze zich, mede dankzij nationale sub-
sidies, kunnen professionaliseren en leveren ze recht-
streeks aan klanten. 
Een andere belangrijke oorzaak is versneld geïmple-
menteerde Europese wetgeving tegen bepaalde ge-
wasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt. Daardoor 
heeft SVZ geen grondstoffen meer gekocht uit de grote 
goedkope voorraden van 2018 waarin deze middelen 
zaten. In plaats daarvan heeft SVZ in 2019 uitsluitend 
duurdere vers geoogste grondstoffen ingekocht. 
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Met haar klanten ontwikkelt SVZ nieuwe concepten en 
producten om te voldoen aan de moderne marktbe-
hoefte. In 2020 zullen de ingezette innovaties en pro-
ductlanceringen verder verbetering laten zien.
Voor het groentesegment was 2019 een mooi oogstjaar 
hetgeen een veelbelovende start betekent voor 2020. 

Areaal uitgebreid
In Polen wordt de capaciteit geoptimaliseerd en uitge-
breid om meer aardbeienproduct te kunnen maken voor 
een premium ijsfabrikant waarmee SVZ al langjarig 
samenwerkt. Daartoe worden tevens nieuwe telers ge-
contracteerd en het areaal met aardbeiengewas uitge-
breid. 

SVZ intensiveert de samenwerking met telers om on-
der meer hun opbrengst per hectare te verhogen, het 
watermanagement te verbeteren en het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen te verlagen. Eén en 
ander past naadloos in het duurzaamheidsraamwerk 
van Cosun. Net als het maken van een energie-transi-
tieplan om de CO2-uitstoot te verminderen, in lijn met 
het internationale Akkoord van Parijs. 

Verenigde Staten
De tweede thuismarkt de Verenigde Staten heeft zich 
conform verwachting positief ontwikkeld. Door compli-
caties in het productieproces heeft SVZ extra product 
gekocht om aan de klantverplichtingen te voldoen. 
Dit zette de resultaten onder druk. De capaciteitsuit-
breiding van de fabriek, in het noordwesten van de VS, 
is eind 2019 voltooid en operationeel geworden. Dit 
maakt SVZ flexibeler in de productie en biedt de op-
maat tot verdere groei. 

DUYNIE GROUP
Duynie Group heeft ook in 2019 weer een mooi bedrijfs- 
resultaat behaald. Alle bedrijfsonderdelen zijn gegroeid 
en hebben hun positie in de markt verstevigd. Zo wist 
Duynie Feed het totaalvolume aan veevoer verder te 
verhogen. In Polen ontwikkelde het marktaandeel mede 
dankzij de opening van het nieuwe verkoopkantoor in 
het zuidwesten van het land. AgriBioSource (ABS) is, 
na een gedegen marktanalyse, gestart met de levering 
van grondstoffen voor vergisting voor energieproductie 
in Denemarken. 
Duynie Ingredients maakte een zeer sterke groei door. 
Met de klimaatneutrale fabriek die in Cuijk wordt ge-
bouwd, krijgt deze groei een extra impuls. De fabriek, 
die in de loop van 2020 in gebruik wordt genomen en 
volledig draait op restwarmte van een naastgelegen 
bio-energiecentrale, gaat voorzien in de toenemende

vraag naar hoogwaardige ingrediënten voor huisdier-
voeding die op verantwoorde wijze wordt geproduceerd. 
Op termijn kan de fabriek ook grondstoffen verwerken 
tot foodingrediënten. 

Nieuwe producten
Novidon heeft het afgelopen jaar veel tijd en energie 
gestoken in de ontwikkeling van nieuwe hoogwaardi-
gere toepassingen op basis van sidestream starch. In 
2020 brengt Novidon deze verder naar de markt. Het 
gaat hier om gemodificeerde zetmelen voor verschil-
lende industriële toepassingen. 
Daarnaast is Novidon begonnen zetmeelproducten te 
maken die in voedingsmiddelen mogen worden toe-
gepast. Aan dit foodgrade zetmeel worden hoge eisen 
gesteld. Zo moet de toelevering van co-producten door 
de leverancier voldoen aan strenge controles, waarna 
ze vervolgens in de fabriek gescheiden worden ver-
werkt. 

Betaalde consultancy
Als nieuwe activiteit is Duynie Group gestart met be-
taald advies (consultancy). Vooral grote internationale 
ondernemingen huren Duynie Group in, zodat ze hun 
processen kunnen optimaliseren en meer waarde kun-
nen toevoegen aan hun co-producten. 
Duynie Group was al gestart met een online platform 
voor de handel in co-producten en andere diervoeder-
grondstoffen. Begin 2019 heeft ze de krachten gebun-
deld met MijnVoer.nl, dat zich richt op mengvoer. 
Hierdoor is een uniek platform ontstaan waar veehou-
ders rantsoenen transparant kunnen samen (laten) 
stellen. Bovendien kunnen zij eenvoudig bij meerdere 
aanbieders van onder meer mengvoer, co-producten en 
ruwvoer prijzen opvragen en direct bestellen. 

Twee-demofabrieken
Duynie Group heeft een warmtepomp ontwikkeld die 
laagwaardige restwarmte opwaardeert zodat deze kan 
worden hergebruikt in bijvoorbeeld bakovens bij chips- 
en frietfabrikanten. 
In 2019 zijn de nodige aanpassingen doorgevoerd aan 
de warmtepomp. In 2020 wordt de pomp geïnstalleerd 
bij Aviko om deze in de praktijk te testen.
In het kader van de winning van eiwit uit plantaardige 
grondstoffen, bouwt Duynie twee demofabrieken. De 
eerste in Nijmegen is ontworpen voor de extractie van 
eiwitten en vezels uit bierbostel. De tweede proef- 
fabriek komt in het Cosun Democentrum INICIO op 
Nieuw Prinsenland en is gericht op de productie van 
aardappeleiwit. 
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COSUN INNOVATIE
In haar toekomstvisie heeft Cosun 
onder meer als ambitie: leading in 
plantbased innovations. Daartoe heeft 
Cosun Innovation, ontstaan uit Cosun 
New Business en Cosun R&D, in 2019 
een meerjarenplan opgesteld en is 
de afdeling verder uitgebreid. Met als 
rode draad het ontwikkelen van nieuwe 
(duurzame) toepassingen van plantaardige 
grondstoffen. 

In 2019 zijn vier Cosun-brede innovatie-
thema’s opgesteld. Daarin werkt 
Cosun Innovation nauw samen met de 
businessgroepen. Elke businessgroep heeft 
een eigen innovatieprogramma. Waar deze, 
binnen één van de vier innovatiethema’s 
een overlap en een gemeenschappelijk 
doel hebben, wordt de samenwerking 
geïntensiveerd. Daardoor kunnen de 
businessgroepen meer van elkaar leren, 
gezamenlijke kennis opbouwen en vinden 
innovaties sneller plaats. 

De vier strategische thema’s zijn: 

1. Plantbased Proteins
de transitie van dierlijk naar plantaardig 
eiwit. Dit programma haakt in op de trend 
naar meer plantaardig eiwit in voeding.

2. Total Use
van oudsher gebruiken de businessgroepen 
alle componenten van de gewassen. In dit 
programma worden verdere innovatieve 
stappen gezet om deze componenten nog 
beter te verwaarden. Bijvoorbeeld door 
plantaardige olie te maken. 

3. Sustainable & Smart Production
innovaties zoals sensortechnieken en 
Internet of Things zorgen voor duurzamere 
productietechnieken.

4. Future Food
op basis van planten worden gezondere 
voedingsmiddelen(ingrediënten) ontwikkeld.

Externe samenwerking
Cosun werkt steeds meer samen met 
externe partijen, zoals universiteiten en 
hogescholen. Ook participeert Cosun 
Innovation in samenwerkingsverbanden, 
zoals het Dutch Biorefinery Cluster (DBC), 
Biobased Delta, het Sustainable Food 
Initiative (SFI), het Carbohydrate 
Competence Center (CCC) en het 
Institute for Sustainable Process 
Technology (ISPT). 

Verder is in 2019 het Cosun Democentrum 
INICIO geopend op Nieuw Prinsenland. 
Binnen INICIO wordt een open 
innovatiecentrum ontwikkeld voor 
plantaardige eiwitten. Daar kunnen 
bedrijven en kennisinstellingen 
doelgericht innovaties ontwikkelen, 
testen en implementeren. Naast het eigen 
programma Plantbased Proteins ontstaan 
in dit ‘fieldlab’, waarin tevens de Green 
Protein Demo Plant is gehuisvest, allerlei 
vormen van samenwerking. Eén en ander 
moet een vliegwieleffect opleveren voor 
nieuwe plantaardige eiwitproducten. 

Participatie en partnership
Cosun heeft in 2019 geparticipeerd in 
Icos Capital. Dit venture capital fonds
investeert in startups en scale-ups in 
onder meer de agro-food. Zij hebben 
vooral sterke innovatieve proposities 
in de opschalingsfase. Door coöperatie 
kan veel tijdwinst worden geboekt in de 
ontwikkeling van nieuwe producten en 
diensten. 

Cosun is ook in 2019 corporate partner 
geworden van de stichting Startlife. Deze 
stichting in Wageningen ondersteunt 
jonge ondernemers in de agro-food bij 
het opzetten van hun bedrijf. Dankzij dit 
partnership komt Cosun in contact met 
nieuwe frisse ideeën van ‘early startups’. 
Deze zitten in de allereerste fase van hun 
bestaan.
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